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STORMÄKTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

JT öre slutet af hvarje år åligger det Fångvårds-Styrelsen, enligt Eders Kongl. Maj:ts för detta Embetsverk 
utfärdade nådiga Instruction, att afgifva underdånig berättelse angående fångvårdens alla förvaltningsgrenar. 

Vid fullgörandet af detta sitt åliggande för år 1861 har Styrelsen ansett sig, hufvudsakligen följande 
uppställningen uti föregående berättelser, böra, äfven för det nu ifrågavarande året, uti åtta särskilda afdel-
ningar meddela redovisning för: 

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

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

O m a n t a l F å n g a r och K r o n o - a r b e t s k a r l a r i a l l m ä n h e t , s a m t s ä r s k i l d a s l a g deraf. 

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

Krono- och Polishäkten, så väl under loppet af år 1861, 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 tidrymd, enahanda 

redovisning för åren 1860, 1855, 1845 och 1835, som är det första, för hvilket någon utförlig fångstatistik 

blifvit uppgjord. 

Hvad särskildt år 1861 beträffar, lemnas rörande allmänna Straff- och Arbetsfångar, samt Krono-arbets-

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

ålder, födelseorter, föregående lefnadsyrken, auetoriteter, 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, 1845, 1855, 1860 och 

1861 uti Stockholms Stads, samt alla Läns- och Kronofängelser, äfvensom Polishäktena i Göteborg och 

Norrköping varit förvarade, dels ock å folkmängden vid slutet af dessa år med undantag af 1861, för hvilket 

uppgift dera ännu icke erhållits. 

) Denna anmtna 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: 
3 
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Totalsumman af de särskilda slags fångar, samt barn, som under loppet af åren 1835, 1845, 1855, 1860 och 1861 förvarats uti 
Stockholms Stads, samt Läns- och Kronohäktena, äfVensom Polishäktena i Göteborg och Norrköping, har, på sätt förestående tabell ut
visar, utgjort: 
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Uti efterföljande tabell meddelas uppgift, ej allenast på tillökningen uti Rikets folkmängd ifrån slutet 

af 1835 intill början af år 1861, utan äfven å tillväxt eller minskning i arresteringarnas antal uti Läns-, 

Krono- och Polishäktena under loppet af åren 1835, 1845, 1855, 1860 och 1861. 

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

berättelserna gjorda anmärkning, att Styrelsen, i saknad af uppgifter från de mindre städerna, icke varit i 

tillfälle att uti sina kalkyler inberäkna det sannolikt obetydliga antal fångar, som uti nämnde staders häkten 

intagits, utan att derefter insättas uti något Krono- eller Polishäkte, äfvensom att afdrag för dem, som un

der årets lopp från ett till annat Krono- eller Polishäkte förflyttats, i saknad af uppgift dera, ej kunnat göras 

för längre tid tillbaka än från och med 1845. 

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

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

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

Af förestående tabell inhemtas, att arresteringarnas antal varit störst år 1852; men derefter betydligen 

minskats, samt att det under loppet af 1861 icke varit mycket mer än hälften så stort, som under loppet af 

år 1852, äfvensom att antalet af barn, som till fängelserna åtföljt föräldrarna, sistnämnde år varit nära fyra 

gånger så stort som år 1861. 

Sedan Styrelsen uti förestående tabeller redogjort för arresteringarnas antal under hela årets lopp uti 

Rikets Läns-, Krono- och Polishäkten, meddelas nu uti efterföljande tabell uppgift på de särskilda slags fån

gar, äfvensom barn, hvilka på en gång. nemligen sista dagen af åren 1835, 1845, 1855, 1860 och 1861, hållits 

i nämnde häkten förvarade. 
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Mom. 2. Uppgift på Allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekännelsefångar och Kronoarbetskarlar vid 

slutet af åren 1835, 1845, 1855, 1860 och 1861. 



Dessa hafva utgjorts af följande slag, nemligen: 

7 

För att lätta öfversigten af tillväxten eller minskningen uti antalet af ofvannämnde särskilde slags 

fåno-ar under en längre följd af år, har Styrelsen, dels uti berättelsen för 1851 framställt«förhållandet i 

berörde hänseende från och med år 1835 till och med 1851 uti två tabeller, af hvilka den ena upptagit 

förändringen i fångarnes antal vid slutet af de särskilde åren, men den andra deremot innehållit uppgift å 

olikheten i de nykomnes antal, dels ock uti berättelserna för de derpåföljande 9 åren meddelat redogörelse 

för olikheten i nämnde afseende emellan hvartdera af dessa samt nästföregående år; och meddelar Styrelsen 

nu uti efterföljande tabell en lika beskaffad jemförelse emellan åren 1860 och. 1861. 



8 

Af förestående tabell inhemtas, att, från slutet af 1860 till 1861 års slut, uti de dömdes antal minsk

ning egt rum: bland lifstidsfåhgarna med 12 män och 13 qvinnor, — bland de försvarslösa med 73 män 

och 17 qvinnor, samt bland de utstrukne soldaterna med 9; — men att tillökning deremot egt rum med 1 

bekännelsefånge af mankön, samt bland de på viss tid dömde straff-fångarna med 95 män och 22 qvinnor; 

samt vidare att, uti de frivilliges antal, minskning egt rum bland de utstrukne soldaterne eller inom Disci-

plin-Kompagniet med 6 män, men att tillökning deremot egt rum bland de försvarslöse med 47 män och 14 

qvinnor, utgörande således sammanlagdt: bland de dömde en vainskning med 8 qvinnor och en tillökning af 

2 män, samt bland de försvarslöse en tillökning med 41 män och 14 qvinnor. 

Om åter antalet af de under dessa två åren nykomne med hvarandra jemföras, så inhemtas af samma 

tabell, att de nykomne dömdes antal år 1861 bland lifstidsfdngarne med 10 män, bland de på viss tid dömde 

straff-fångarna med 113 män och 2 qvinnor, samt bland bekännelsefångarne med 1 qvinna öfverstigit, men 

deremot bland de utstrukne soldaterna med 11 män, och bland de försvarslöse med 46 män och 14 qvinnor, un

derstigit de 1860 nykomnes antal; — äfvensom att livad de frivillige beträffar, de år 1861 nykomnes antal 

bland de utstrukne soldaterne med 11 män understigit, och bland de försvarslöse med 100 män och 17 qvin

nor öfverstigit de nykomnes antal under loppet af år 1860; — hvadan således de nykomnes sammanräknade 

antal under loppet af år 1861 bland de dömde med 66 män öfverstigit och med 11 qvinnor understigit, samt 

bland de frivillige med 96 män och 16 qvinnor öfverstigit de under loppet af år 1860 nykomnes antal. 

Då det torde vara af intresse att få upplyst, i hvad mån tillväxt uppkommit i de på viss tid dömde 

straff-fångarnes antal sedan, med tillämpning af Eders Kongl. Maj:ts nådiga Förordningar af den 4 Maj 1855 

angående ansvar för stöld och snatteri, samt rån, af den 7 Sept. 1858 angående förfalskning, så ock be

drägeri och annan oredlighet, samt af den 29 Januari 1861 angående mord, dråp och annan misshandel, 

vederbörande domstolar dömt till fängelsestraff för sådana förbrytelser, hvilka förut kunnat med penninge

böter försonas, så har Styrelsen trott sig böra här anmärka, att de på viss tid dömde straff-fångarnes antal, 

sådant oaktadt, vid 1861 års slut med 28 understigit antalet af så beskaffade fångar vid 1856 års slut, då 

det uppgick till 1,910. 

För att visa i hvad mån antalet af dem, som uti hela Riket på en gång, nemligen sista dagen af åren 

1835, 1845, 1855, 1860 och 1861, varit friheten förlustige, i förhållande till folkmängden i Riket ökats 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 tillsammans med 

dem, som då voro vid Pionnier- och Krono-arbetscorpserne anställde: 

Om dessa summor jemföras med Rikets folkmängd, som utgjorde vid 1835 års slut 3,025,439, — vid 

1845 års slut 3,316,537, — vid 1855 års slut 3,639,332, — samt vid 1860 års slut 3,857,015, så visar sig 

häraf, att vid slutet af 1835 hvar 701:ste, — vid slutet af 1845 hvar 514:de, — vid slutet af 1855 hvar 

623:dje, vid slutet af 1860 hvar 782:dre — och vid slutet af 1861 hvar 774:de menniska i Riket varit 

friheten beröfvad; men om åter antalet af frivillige af dragés, så visar sig, att antalet af dem, som mot sm 

vilja varit friheten förlustige utgjort: vid 1845 års slut 6,363, — vid 1855 års slut 5,478, — vid 1860 års 

slut 4,564, — samt vid 1861 års slut 4,557; och, om dessa summor jemföras med folkmängden, så befinnesi 



att vid 1845 års slut hvar 521:ste, vid 1855 års slut hvar 664:de, vid 1860 års slut hvar 845:tc och vid 
1861 års slut hvar 846:te person i landet mot sin vilja varit friheten beröfvad. 

Härvid anser sig dock Styrelsen böra upprepa den uti föregående årsberättelserna gjorda anmärkning, 
att det sannolikt ringa antal personer, hvilka sista dagen af de ifrågavarande åren förvarats uti de mindre 
Städernas häkten, eller uti de mindre transportfängelserna, 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 år 1861 egt rum,.nemligen: 

Sedan i nåder förordnadt blifvit: dels genom Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 1853 att försvarslöse 
mindre arbetsföre manspersoner, afvensom qvinnor, i vissa fall skola under en tid af högst 6 månader för
varas i Läns- och Kronofängelserna, samt der till arbete hållas; — dels genom Kongl. Förordningen den 4 
Maj 1855 att straffarbete, som för tjufnadsbrott ådömes, ej öfverstigande 6 månader, skall i Läns-eller Krono-

Fångvårds-Styrelsens Berättelse för år 1861. 2 

9 
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häkte verkställas; — dels ock genom Köngl. Förordningen den 21 December 1857, att den, som är dömd 

till straffarbete 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 Krono

häktena undergått dem ådömdt straff-fängelse, antingen på grund af Kongl. Förordningarna 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 antalet af dem, hvilka på grund af Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 1853 för försvars

löshet uti Rikets Läns- och Kronohäkten förvarats för att hållas till dem ådömdt allmänt arbete. 

I afseende på ofvanbemälde straff-fångar inhämtas af bilagan Litt. B. 2: att de vid 1860 års slut qvar-

varandes antal utgjort 537 män och 126 qvinnor, eller tillsammans 663, — de under loppet af 1861 ny

komnes antal 1,108 män och 193 qvinnor, eller tillsammans 1,301, — samt de vid 1861 års slut qvarvaran-

des antal 630 män och 123 qvinnor, eller tillsammans 753; — att arbetstidens längd för de under loppet af 

1861 nykomne blifvit bestämd: för 256 till 2; — för 230 till 3; — för 198 till 4; — för 28 till 5; — för 

207 till 6; — för 5 till 7; — för 38 till 8; — för 20 till 9; — för 5 till 10; — för 2 till 11 ; — för 88 

till 12; — för ingen till 13; — för 43 till 14; — för 24 till 15; — för 70 till mer än 15, men ej öfver 

18 månader; — samt för 87 till arbete på mer än 1£, men ej öfver 2 år. 

Beträffande åter de försvarslöse, så utvisar bilagan Litt. B. 3 : att de vid 1860 års slut qvarvarandes 

antal utgjorde 4 män och 4 qvinnor, eller tillsammans 8; — de under loppet af år 1861 nykomnes antal 8 

män och 13 qvinnor, eller tillsammans 2 1 ; — samt de vid 1861 års slut qvarvarandes antal 2 män och 2 

qvinnor, eller tillsammans 4; — att arbetstidens längd för de nykomne varit bestämd: för 4 till 2; — för 

10 till 3 ; — för 2 till 4; — för ingen till 5; — samt för 4 till 6 månader; — äfvensom att så beskaffade 

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

inom 10 Län, nemligen Blekinge, Christianstads, Elfsborgs, Göteborgs, Malmöhus, Nerikes, Stockholms, 

Wester-Norrlands, Westmanlands och Östergötlands Län. 

Af samma 2:ne tabeller inhämtas vidare: att , när de vid årets början qvarvarande inberäknas, hela 

antalet under loppet af år 1861 inom Läns- och Kronohäktena utgjort: 1,964, som der hållits till straff

fängelse för brott, samt 29, som derstädes hållits till dem för försvarslöshet ådömdt allmänt arbete, — af 

hvilka, såsom här ofvan blifvit nämndt, vid 1861 års slut funnos qvar 753 straff-fångar och 4 försvarslöse. 

Mom. 4. Rörande samtlige allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekännelsefångar, samt Krono-arbets-

karlar meddelas härefter uppgifter uti särskilda bilagor: 

Tat. Litt. c. l:o under litt. C angående åldern; 

Tat. Litt. D. 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; 

Tab. Litt. E. 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; 

Tab. Litt. P. 4:o under litt. F angående de samhällsklasser, som de ifrågavarande personerne före deras häktande 

tillhört, samt huru många bland dem äro gifta eller ogifta; 

Tab. Litt. G. 5:o under litt. G dels angående Domstolar och Auctoriteter, af hvilka de blifvit dömde, äfvensom pro

portions-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-Arbets-

corpsens Soldatklass, eller Disciplin-Compagniet, 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 Tab. Litt. H. 

hvarje Län, samt antalet af dem, som utaf Auctoriteterna derstädes blifvit dömde; — samt 

7:o under litt. 1 angående de af dem före ankomsten till fångvårds-anstalterna begångna brott och Tab. Litt. i. 

förseelser. 

Af dessa tabeller, hvilka med afdrag af de från en till annan fångvårds-anstalt förflyttade och de fri

villige innefatta redovisning: särskildt för hela personalen under årets lopp; — särskildt för de under årets 

lopp nykomne; — och särskildt för de vid årets slut qvarvarande, — inhämtas, i afseende på de under 

loppet af år 1861 nykomne, bland annat: 

l:o af tabellen litt. C, att de flestes ålder utgjort: bland lifstidsfångarne af mankön emellan 35 och 

50 år, samt af qvinkön emellan 30 och 45 år; bland straff-fångar på viss tid af mankön emellan 20 och 35, 

och af qvinkön emellan 30 och 45 år, — samt bland de försvarslöse af båda könen emellan 25 och 40 år. 

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

de fleste äro födde inom Göteborgs Län och dernäst inom Östergötlands, samt vidare inom Calmar Län, 

Stockholms Stad, Elfsborgs, Blekinge, Skaraborgs, Malmöhus, Christianstads, Jönköpings, Stockholms, Nerikes, 

Hallands, Stora Kopparbergs, Gefleborgs, Wermlands, Kronobergs, Upsala, Westmanlands, Södermanlands, 

Wester-Norrlands, Jemtlands, Westerbottens, Gottlands och Norrbottens Län; — samt att i förhållande till 

folkmängden de fleste äro födde i Stockholms Stad och derefter i Blekinge, Göteborgs, Calmar, Stockholms, 

Östergötlands, Hallands, Upsala, Jönköpings, Nerikes, Westmanlands, Gefleborgs, Elfsborgs, Skaraborgs, 

Kronobergs, Christianstads, Malmöhus, Stora Kopparbergs, Södermanlands, Jemtlands, Gottlands, Wester-

Norrlands, Wermlands, Westerbottens och Norrbottens Län; äfvensom att olikheten i berörde afseende emel

lan särskilde Län varit högst betydlig, så att t. ex. de inom Blekinge Län föddes antal i förhållande till 

folkmängden varit mer än 4 gånger större, än inom Norrbottens, mer än 3 gånger större, än inom Wester

bottens, mer än 2 gånger större, än inom Wermlands, Wester-Norrlands samt Gottlands Län o. s. v. 

3:o af tabellen litt. F inhämtas, att, liksom förhållandet jemväl varit år 1860, nära hälften före häk

tandet tillhört jordbrukande klassen, — nära en femtedel handtverksklassen, samt nära en sjundedel militär

klassen, — äfvensom att bland männen nära en fjerdedel, och bland qvinnorna nära en tredjedel före häk

tandet ingått äktenskap. 

4:o af tabellerna litt. G och H att, i förhållande till hela den under loppet af år 1861 nykomna per

sonalen, största antalet blifvit dömdt till straff-fängelse eller allmänt arbete af domstolar och auctoriteter 

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

borgs, -Elfsborgs, Stockholms, Gottlands, Christianstads, Skaraborgs, Hallands, Stora Kopparbergs, Nerikes, 

Westmanlands, Jönköpings, Wermlands, Wester-Norrlands, Upsala, Södermanlands, Kronobergs, Westerbot

tens, Jemtlands och Norrbottens Län, samt att åter, i förhållande till folkmängden, de fleste blifvit dömde 

af auctoriteter i Stockholms Stad och dernäst i Göteborgs, Blekinge, Stockholms, Gefleborgs, Östergöt

lands, Hallands, Westmanlands, Calmar, Malmöhus, Nerikes, Upsala, Gottlands, Christianstads, Elfsborgs, 

Stora Kopparbergs, Wester-Norrlands, Skaraborgs, Jemtlands, Jönköpings, Södermanlands, Westerbottens, 

Kronobergs, Wermlands och Norrbottens Län; äfvensom att, i förhållande till folkmängden, de inom Stock

holms Stad dömdes antal varit: 
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Vidare inhämtas af bilagan litt. G: dels att ingen lifstidsfånge af någotdera könet ankommit från Jemt

lands, Norrbottens, Upsala och Westerbottens Län, samt att sådana fångar af qvinkön ankommit endast från 

Stockholms Stad, samt Christianstads, Elfsborgs och Östergötlands Län; — dels att bland de 265 på viss 

tid dömda qvinnorna endast 3 ankommit från hvardera af Jemtlands, Norrbottens och Westerbottens Län; — 

dels att ingen för försvarslöshet dömd hvarken man eller qvinna ankommit från Gottlands, Jemtlands, Norr

bottens och Westerbottens Län, samt för öfrigt ingen sådan man från Stockholms Län och ingen sådan 

qvinna från Elfsborgs, Gefleborgs, Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Södermanlands och Wester-Norrlands 

Län; men att deremot ensamt från Stockholms Stad såsom för försvarslöshet dömde till allmänt arbete an

kommit 70 män och 53 qvinnor, utgörande de förre nära en tredjedel, och de sednare mera än hälften af 

den från hela Riket ankomna personalen; — dels ock slutligen, att bland dem, som från värfvade Rege

mentena utstrukits för att vid Krono-Arbetscorpsens Disciplin-Compagni uttjena ingången kapitulation, de 

fleste ankommit från Andra Lif-Gardet, Göta Artilleri-Regemente samt Marin-Regementet, nemligen 8 från 

hvardera, och dernäst från Svea Artilleri-Regemente, Svea Lif-Garde, Stockholms Stads Militär-Corps, Lif-

Gardet till Häst, Hussar-Regementet Konung Carl XV och Ingenieur-Corpsens Sappör-Compagni, men att 

deremot, likasom förhållandet varit under de nästföregående fyra åren, ingen ankommit hvarken från Wendes 

Artilleri-Regemente eller från Wermlands Fältjägare-Regemente. 

5:o af tabellen litt. I a t t , af de under årets lopp nykomne 73 lifstidsfångar af mankön, 2 blifvit 

dömde för mord och 71 för stöld, samt att alla 10 lifstidsfångarna af qvinkön blifvit dömda för stöld; — 

att bland straff-fångarne på viss tid 4 män och 1 qvinna blifvit dömde för mordbrand, — 4 män för upp

lopp och delaktighet deri, — 2 män för förgöring med förgift, — 28 män och 1 qvinna för mord och dråp 

eller delaktighet deri; — 1 man och 48 qvinnor för barnamord och delaktighet deri; — 15 män och 1 

qvinna för våld å föräldrar; — 7 män och 1 qvinna för våld å make; — 10 män för rån och röfveri eller 

delaktighet deri; — 67 män och 1 qvinna för bruk af lifsfarligt vapen; — 5 män för förfalskning eller ut-

prångling af Bankosedlar; — 5 män för förfalskning eller utprångling af mynt; — 48 män och 8 qvinnor 

för förfalskningsbrott; — 15 män och 1 qvinna för bedräglig eller vårdslös concurs; — 33 män och 6 

qvinnor för annat bedrägeri; — samt 998 män och 163 qvinnor för tjufnadsbrott, utgörande de förre 71 

procent och de sednare 62 procent af hela den nykomna personalen. 
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Vid jemförelse med de under nästföregående år nykomne visar sig bland den manliga personalen fatt de 

för mord och dråp eller delaktighet deri dömde,år 1861 med 10, — de för förfalskning eller utprångling af 

mynt dömde med 2, — de för annat bedrägeri dömde med 13, — samt de för tjufnadsbrott dömde med 30 

öfverstigit de för enahanda brott dömdes antal 1860; äfvensom att under loppet af 1861 ankommit 4 såsom 

dömde för upplopp eller delaktighet deri, — 15 för våld å föräldrar och 7 för våld å make, under det'att år 

1860 ingen ankommit såsom dömd för något af dessa tvänne brott; men att deremot under loppet af 1861 de 

för mordbrand dömde med 2, — de för rån och röfveri dömde med 8, — de för bruk af lifsfarligt vapen 

dömde med 8, — de för förfalskningsbrott dömde med 15, — samt de för bedräglig och vårdslös concurs 

dömde med 5 understigit antalet af dem, som år- 1860 ankommit såsom för enahanda förbrytelser dömde. 

Beträffande åter den qvinliga personalen, så består olikheten uti den under hvardera af åren 1860 och 

1861 inkomna personalens förbrytelser hufvudsakligen deruti, dels att de för barnamord dömdas antal år 

1861, då det uppgick till 48, varit mer än dubbelt så stort, som under nästföregående år, då det utgjorde 

endast 21 , — dels att de för tjufnadsbrott dömdas antal år 1861 med 29 understigit de för samma förbry

telse år 1860 nykomnas antal; och har således de för tjufnadsbrott nykomnes antal af båda könen under 

loppet af år 1861 endast med 1 öfverstigit sammanlagda antalet af de för enahanda brott nykomnes antal 

under loppet af år 1860. 

Mom. 5. Med ledning af bilagan titt. K. lemnas härefter en summarisk uppgift ej allenast å antalet af 

dem, hvilka under loppet af år 1861 dels funnits vid allmänna Straff-och Arbetsfängelserna, samt vid Krono-

arbetscorpsen, eller för att undergå ådömdt straff-fängelse, eller för att hållas till dem för försvarslöshet 

ådömdt arbete, uti Läns- och .Kronohäktena förvarats, dels ock hållits inneslutne uti enskildt fängelse för att 

förmås till bekännelse af brott, samt huru många af alla dessa under loppet af nämnde år afgått, än äfven 

å proportionen emellan antalet af nykomne, afgångne och återkomne så beskaffade personer vid ifrågavarande 

fångvårdsinrättningar. 

De återfallnes antal år 1861 har bland männen med 16 och bland qvinnorna med 30 understigit de 
återfallnes antal år 1860; och då återfallens antal år 1861 jemföres med de under samma år nykomnes 
antal, så visar sig förhållandet i detta afseende bland männen 2 och bland qvinnorna 7 procent bättre än 
under nästföregående år. 
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Om åter antalet af återfallen 1861 jemföres med antalet af dem, som samma år frigifvits, så visar sig, 

att aterfallens antal, som år 1860 utgjorde bland männen 28 procent och bland qvinnorna 39 procent af dem, 

hvilka samma år frigifvits, år 1861 utgjort: bland männen 26 procent och bland qvinnorna 29 procent, — 

ett förhållande, som visar sig så mycket mera fördelaktigt om härvid i betraktande tages, att de återfallne 

utgöras icke endast af dem, som samma år afgått, utan sannolikt till största delen af sådane, som under 

föregående åren blifvit ställde på fri fot. -

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 

stöd af Kongl. Förordningen den 4 Maj 1855 derefter och intill 1861 års slut intagits i cell, för att undergå 

dem för första resan stöld ådömdt straff, uppgår till 4,295; och då 420 af dessa vid 1861 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 

cellfängelsei-na afgått, 3,875. — Af dessa hafva intill 1861 års slut endast 474 återkommit för att straffas för 

andra resan stöld; och har således aterfallens antal bland dem, hvilka alltsedan år 1855 för första resan stöld 

blifvit straffade ined fängelse i cell, uppgått till 12 procent. 

Hvad särskildt beträffar Krono-arbetscorpsen, så meddelar Styrelsen härefter dels för 1861, dels ock sum

mariskt från och med 1843, då corpsen organiserades, till och med 1861 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 fångvårdsanstalterna. 
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Om hela antalet af dem, hvilka alltifrån Krono-arbetscorpsens organisation intill slutet af 1861 der-

ifrån frigifvits, jemföres med hela antalet af dera, hvilka till Krono-arbetscorpsen, samt till Straff- och Ar

betsfängelserna, återkommit, så utgör de återkomnes antal af de frigifnes omkring 32 procent, hvaraf 13 pro

cent för begångna brott återkommit för att till straff-fängelse hållas, men återstoden eller 19 procent för 

bristande laga försvar återkommit till Arbetsfängelserna och Krono-arbetscorpsen. 

Om åter antalet af de under loppet af 1861 återkomne jemföres med antalet af dem, som samma år 

frigifvits, så visar sig, att de förre af de sednare utgöra omkring 27 procent, deraf 11 procent återkommit 

för försvarslöshet och 16 procent för att till straff-arbete hållas. 

Såsom tilltalade för brott eller för lösdrifveri höllos 76 f. d. Krono-arbetskarlar vid 1861 års slut uti 

Rikets Läns-, Krono- och Polishäkten förvarade. 

Antalet af de försvarslöse karlar, hvilke under loppet af år 1861, antingen efter den bestämda arbets

tidens slut qvarstadnat såsom frivillige, eller i sådan egenskap återkommit, har uppgått till 484; deraf en del 

icke förut varit vid Krono-arbetscorpsen anställde, men på grund af Kongl. Brefven den 16 Okt. 1850 och 

den 14 Dec. 1858 likväl varit berättigade att såsom frivillige anställas. 

Totalsumman af dem, hvilka efter år 1843, då Krono-arbetscorpsen organiserades, blifvit derstädes, 

samt vid Arbetsfängelserna å Långholmen och i Malmö, såsom frivillige anställde, uppgår till 4,680, deraf 

408 vid 1861 års slut funnos qvar; dock torde härvid böra anmärkas, att åtskillige personer flere gånger 

återkommit såsom frivillige, och således mer än en gång beräknats i ofvannämnde totalsumma. 
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AFDELNINGEN II. 

Om ordningen inom Fängelserna och Krono-arbetscorpsen, samt verkningarna 

af det derstädes använda behandlingssätt. 

I likhet med hvad uti de föregående årsberilttelserna egt rum, har Styrelsen, för att liitta öfversigten 
af disciplinen inom samtlige Fllstnings-, Straff- och Arbetsfilngelser, samt Krono-arbetscorpscn, ansett sig böra 
börja denna afdelning med tre summariska redogörelser för rymningar och försök dertill, samt för förbrytel
ser och bestraffningar under loppet af år 1861. 

a) 

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

Af tabellen litt b. inhemtas, 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 öfvcrträdelse af den inom straff-fiingelset anbefallda stränga tystnaden hafva dessutom 181 för några dagar erhållit minskning i kosten. 

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

3:o. Vid Krono-arbetscorpsen. 

Af tabellen litt. f. inhämtas, för hvilka förbrytelser ofvanstcående bestraffningar blifvit af Domstol ådömde, 
samt af tabellen litt. g., för hvilka förseelser de extra-judiciela bestraffningarne blifvit ålagde. 

c) 

i) 
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g) 

Ehuru, på sätt tabellen litt. a. utvisar, ingen fånge vid Fästnings-, samt allmänna Straff- och Arbets-

fängelserna för mankön blifvit för inom nämnde fångvårdsanstalter begången förbrytelse dömd till straff, 

hafva dock 3 fångar å straff-fängelset på Långholmen, samt 1 fånge å straff-fängelset i Landskrona, för grofva 

förbrytelser varit vid domstol under tilltal ställde. 

Från förstnämnde fängelse hafva nemligen straff-fangarne Per Wilhelm Lundgren, August Carlsson och 

Nils Johan Skog den 26 Juni verkställt rymning på det sätt, att de, som utom fängelset varit i arbete an

ställde under bevakning af Soldaten vid Kongl. Helsinge Regemente N:o 148 Nordell, förmått denne att i 

något föregifvet ärende åtfölja dem i båt utåt Arstasjön, der Nordell omkommit, hvarefter bemälde fångar 

beo-ifvit sig på flykten; och har domstolen, der desse fångar, åter etappade, blifvit tilltalade för det de skola 

med våld hafva kastat Soldaten Nordell i sjön och såmedelst förorsakat hans död, förklarat dem i brist af 

bevis icke kunna derför till ansvar fällas, utan lemnat saken till framtiden, då den kunde uppenbar varda. 

Å straff-fäno-elset i Landskrona åter har lifstidsfången Anders Jacobsson den 6 Mars, dels för att häm-

nas å Vaktknekten Ahlqvist för förment ogrundade beskyllningar med en täljknif tillfogat Ahlqvist ett om

kring tre tum långt sår å venstra kinden, dels ock, då Vaktknekten Stenström skyndat Ahlqvist till hjelp, 

tillfogat Stenström ett djupt knifstygn i ryggen. 

Domstolarne, der Jacobsson varit ställd under tilltal, så väl för dessa förbrytelser, som äfven för af 

honom å den vid fängelset befintliga klädesfabriken föröfvadt tjufnadsbrott, hafva väl förklarat, att Jacobsson 

gjort sig saker till ansvar enligt åberopade lagrum för nämnde förbrytelser, men tillika, under åberopande af 

2 och 6 §§ i Kongl. Förordningen den 21 Dec. 1857, förklarat särskildt ansvar derför icke kunna Jacobsson 

ådömas enär han för 4:de resan stöld redan vore dömd till fängelsestraff för lifstiden. Vid sådant förhål

lande har för Styrelsen endast återstått att låta Jacobsson, hvilken sålunda visat sig vara i hög grad vådlig 

för ordningens vidmakthållande inom fängelset, under längre tid förvaras i cell och på sådant sätt hållas af-

skiljd från allt umgänge med den öfriga fångpersonalen. 

Dessutom hafva 22 fångar å sistnämnde fängelse under årets lopp, och deribland 15 på en gång, nem

ligen den 3 Februari, beredt sig tillfälle att rymma; och hafva 8 bland desse, då de i rusigt tillstånd den 6 

samma månad blifvit till fängelset återförde, derstädes förhållit sig särdeles våldsamt, hvarvid Sergeanten vid 

Kongl. Wendes Artilleri-Regemente Nils Otto Jonasson, som i egenskap af vaktbefälhafvare sökt återföra dem 

till ordning, blifvit så illa skadad i ena foten, att han är vorden oförmögen att vidare sin tjenst förrätta. 

Å det ifrågavarande fängelset, som innesluter ett stort antal för grofva förbrytelser till lifstidsarbete 

dömde fångar, hvilka varit sysselsatte dels å den utom sjelfva fängelset belägna fabriken och dels med åt

skilliga större byggnadsarbeten för fängelsets räkning, har möjligheten att bland denna personal upprätthålla 
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ordningen i betydlig mån försvårats, så väl derigenom, att derstädes saknats både tillräckligt antal celler för 

de felaktiges bestraffning och en särskild ändamålsenlig lokal, hvaruti de, som gjort sig mest misstänkte så

som ordningens störare, kunnat hållas från den öfriga personalen åtskiljde, som ock derigenom, att det icke 

lyckats att få de maktpåliggande vaktknektsplatserna besatte med personer, hvilka varit dertill fullt passande. 

Men, sedan ej allenast de för extra-judiciela bestraffningar afsedda 82 cellerne blifvit färdige till begagnande 

i Augusti månad, utan äfven tillökning erhållits i vaktknektarnes antal, samt åtskillige förändringar i afseende 

på stängseln omkring fängelset vidtagits, och dessutom en särskild commendering ur indelta arméen af 

en Under-officer samt 26 man Korporaler och Soldater blifvit beordrad till Landskrona, för att enligt Sty

relsens föreskrift tills vidare biträda med bevakning af fångarne derstädes, så har en bättre ordning äfven 

inom detta stora straff-fängelse kunnat upprätthållas. 

Beträffande de för qvinnor afsedda Straff- och Arbetsfängelserna i Stockholm, Norrköping och Göte

borg, sä har, jemväl under loppet af 1861, likasom förhållandet varit under mänga föregående år, icke något 

sådant brott inom dessa fängelser blifvit begånget, som behöft till domstols handläggning hänskjutas. — Från 

straff-fängelset i Norrköping, hvilket, sedan de vid slutet af år 1860 dei förvarade 3:ne försvarslösa perso

ner derifrån frigifvits, numera inrymmer endast lifstidsfångar, hafva 2:ne sådana fångar beredt sig tillfälle 

att rymma; men då för öfrigt hvarken å detta fängelse, eller ä de 2:ne andra, af hvilka det i Stockholm uti 

från hvarandra afskiljda lokaler förvarar dels till straffarbete på viss tid, samt dels till arbete för försvars

löshet dömda personer, och det i Göteborg är afsedt endast för försvarslösa, någon större oordning bland 

fångpersonalen blifvit begången, torde omdömet om fångarnas vippförande i allmänhet inom dessa tre fängel

ser äfven för det nu ifrågavarande året böra utfalla ganska fördelaktigt. 

Inom Krono-arbetscorpsen hafva under loppet af 1861 tre subordinationsbrott blifvit begångna, nemli-

gen ett vid Disciplin-Compagniet, ett vid Bataljonen å Carlsborg, samt ett vid det i Carlskrona förlagda 5:te 

Coinpagniet. Intetdera af dessa brott, hvilka alla blifvit utförde emot underbefäl, liar medfört några för lif 

eller helsa menliga följder; dock hafva de tre Krono-arbetskarlar, hvilka såmedelst sig förbrutit, blifvit af 

Krigsrätt dömde att derför mista lif vet genom arkebusering. — Dessutom hafva 4 man vid sistnämnde Com-

pagni blifvit af domstol dömde till straff för hot och smädeord mot befäl, samt en man vid Bataljonen å 

Carlsborg för utöfvadt våld mot en af sina kamrater blifvit dömd till ett års straffarbete. — Inom de vid 

arbetet å Waxholms fästning sysselsatte 10:de och l l : te Compagnierna har icke något brott af svårare be

skaffenhet under loppet af 1861 blifvit föröfvadt, men en man vid förstnämnde Compagni har blifvit dömd 

till ansvar och ersättningsskyldighet för ovarsamhet med eld, som haft till följd, att de för båda dessa Com-

pagnier afsedda å Rindö belägna kasernbyggnader nedbrunnit. 

Likasom under nästföregående året hafva äfven under loppet af år 1861 inom Krono-arbetscorpsens sär

skilda afdelningar tillsammans 44 man ådragit sig extra-judiciel bestraffning för sturskhet och olydnad mot 

förman; men deremot har antalet af dem, hvilka, jemlikt 32 § i Reglementet för Krono-arbetscorpsen, blifvit 

för opålitligt förhållande derifrån förflyttade till Arbetsfängelset å Långholmen, för att derstädes tills vidare, 

under den för dem bestämda arbetstiden, uti särskilda rum förvarade, hållas till arbete, uppgående under år 

1860 till 12, utgjort under loppet af 1861 endast 4, hvaraf 2 förflyttats från Bataljonen å Carlsborg, samt 

1 från hvardera af 10:de och l l : t e Compagnierna. 

Under loppet af år 1861 har för öfrigt inom Krono-arbetscorpsen ingenting annat anmärkningsvärdt 

sig tilldragit, än att 10:de och l l : te Krono-arbetscompagnierna, sedan de å Rindö belägna kasernbyggnader, 

hvaruti samma Compagnier varit inqvarterade, den 21 October nedbrunnit, och hvarom särskild underdånig 
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anmälan påföljande dag till Eders Kongl. Maj:t ingått, blifvit förflyttade till Waxhohns fästning och inqvarte-

rade uti fästningens donjoner. 

Äfven under loppet af år 1861 har, likasom under föregående åren, en längre tids inneslutning i cell 

utan sysselsättning visat sig vara det mest verksamma medel att upprätthålla ordning och disciplin, så väl 

inom Krono-arbetscorpsen, som äfven inom Straff- och Arbetsfängelserna. 

Inom de gamla gemensamhets Läns- och Krono-fängelserna, hvilkas beskaffenhet är sådan, att någon 

egentlig disciplin derstades icke kan upprätthållas, har dock under loppet af 1861 icke någon annan större 

oordning egt rum, än att tre fångar beredt sig tillfälle att rymma, uemligen 2 från Kronohäktet i Sundsvall 

ocli 1 från Länsfängelset i Hernösand. 

Tre bland de under byggnad varande nya Länscellfängelserna hafva år 1861 blifvit så fullbordade, 

att de kunnat för fångars emottagande upplåtas, nemligen de i Umeå, Hernösand och Östersund. — Öfver 

samtlige så beskaffade fängelser, hvilka år 1861 varit i bruk, meddelas härefter en förteckning, som inne

håller uppgift, så väl å tiden, när de till fångars emottagande öppnats, som äfven å det antal celler, hvar-

med hvardera af dessa fängelser är försedt. 
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Uti nästlidne November månad blefvo Läns- och Krono-cellfängelserna i Upsala, Nyköping och Norr

köping jemväl upplåtne för fångars emottagande; och då den största reform, som inom fångväsendet någon

sin egt rum, såmedelst nått sin fullbordan, har Styrelsen trott sig icke böra helt och hållet med tystnad 

förbigå densamma, utan nämna några ord så väl om dess början och fortgång, som om verkningarna deraf. 

Sedan den betydliga tillväxt, som år efter år egt rum uti fångarnes antal uppväckt allvarsamma be

kymmer, fastade Styrelsen Eders Kongl. Maj:ts nådiga uppmärksamhet derpå, att en af de mest bidragande 

orsakerna till denna oroande tillväxt borde sökas uti Länsfängelsernas ändamålsvidriga beskaffenhet. På den 

tid, då de blefvo uppförde, betraktades nemligen fängelserna endast såsom förvaringsställen, ämnade att 

emottaga för brott anklagade eller dömde personer. Byggnadernas fasthet var då det enda mål, som afsågs. 

Huruvida de der inneslutne ömsesidigt förderfvade hvarandra; — huruvida de derifrån utgingo med utbil

dade anlag till nya brott; — huruvida fängelsestraffet lände till förbättring eller ej; — och huruvida det 

physiska lidande, fängelset medförde, borde underordnas ett högre sjtftemål, eller brottslingens försoning med 

sig sjelf och med samhället genom en framkallad ånger och bättre föresatser; — voro ämnen, som mindre 

kommo i fråga. Men så länge dessa frågor icke gjorde sig gällande, lika länge var det ock likgiltigt, om 

flere eller färre fångar packades tillsammans inom ett rum, så vida murar, dörrar och galler voro säkra, 

samt någon luft fanns för andedrägten. Der insattes den i brott grånade förbrytaren, som hopat missger-

ning på missgerning och rymt från det ena fängelset efter det andra, och dit fördes ynglingen, ja, ej sällan 

barnet, som blifvit beträdt med ett ringa tillgrepp. Der förvarades den redan förvunne brottslingen, och 

dit fördes den för brott anklagade, ofta oskyldige. Der satt den redan afstraffade förbrytaren under afbidan 

på lägenhet att afsändas till fästningsfängelse, och der satt äfven den fattige, som undergick fängelsestraff i 

brist af böter, honom ådömde för det han försutit en stämning eller uteblifvit med en infordrad förklaring. 

I de rum, som voro afsedde för undergående af vatten och bröd-straffet, träffades ej sällan tillsammans den 

grofve förbrytaren, som ej förmådde uthärda spöstraffet, den som blifvit beträdd med skogsåverkan, en för

brytelse, hvarvid allmogens begrepp ej fäster någon vanära, och den, som tilldelat en annan en örfil. Alla 

voro de tillsammans inneslutne, och en gemensam känsla af lidande närmade alla dessa till hvarandra. Fä, 

eller oftare ingen var der sysselsatt, utan tillbringades tiden merändels med berättelser om egna eller andras 

illbragder; och på detta sätt invigdes unga sinnen i brottens hemligheter och utvägarna att begå dem. Der 

uppstegrades den djerfves inbillningskraft, och der uppmuntrades den försagde. Förbindelser slötos der, 

hvilka sedermera indrogo den frigifrie i nya •förbrytelser. Der träffades öfverenskomrnelser, att den, hvars 

straffmått redan var uppfylldt, skulle påtaga sig brott, som han aldrig begått; och der undervisades den 

oerfarne, ända intilldess sig ångrande brottslingen, huru han skulle återtaga sin redan aflagda bekännelse, 

huru han skulle förneka sin missgerning, och huru han skulle begagna alla utvägar för att slingra sig undan 

straffet. Då det någon gång lyckades förmå en äldre brottsling till en uppriktig skildring af sin lefnads-

bana, fann man merändels, att han daterade början af sitt olyckliga lif från sin första fängelsetid. Felaktig 

var han då han inträdde i fängelset, men mångdubbelt förderfvad gick han derifrån. 

Den underdåniga framställning, som, efter en så beskaffad skildring af de äldre Länsfängelserna, gjor

des af Styrelsen om nya Länsfängelsers uppförande efter cellsystemet, behjertades af Eders Kongl. Maj:t; 

och den nådiga proposition, som till följd häraf om medels anvisande för ändamålet afläts till Rikets år 1841 

församlade Ständer, omfattades af dem med den värme, att de till en början anslogo icke allenast 1,350,000 

R:dr R:mt till de första nya Länsfängelsernas uppförande efter cellsystemet, utan äfven 450,000 R:dr för 

tippförande af Stadshäkten och 150,000 R:dr för uppförande af Häradshäkten efter samma sys tem;— hvar-

jemte Eders Kongl. Maj:t och Rikets Ständer sammanstämmande uttalade den åsigten, att den- sålunda be

slutade förbättringen af fängelserna borde framdeles utsträckas till Rikets samtlige Län och tillvägabringas 

efter ett för dem alla gemensamt och fullständigt system. 
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Sedan nödige förberedande åtgärder blifvit vidtagne, börjades år 1843 uppförandet af de första nya 

Länscellfäugelserna; och sedan Rikets Ständer derefter vid sednaste fem Riksdagar beviljat och anvisat de 

för de nya fängelsebyggnadernas fortsättning erforderliga medel med en sammanlagd summa af 2,100,000 

K:dr, — så har denna vidtomfattande reform kunnat utföras med den kraft, att icke allenast Stockholms 

Stad och Rikets 24 Län numera äro försedde hvardera med sitt särskilda efter cell-systemet inrättade fän

gelse, utan äfveu 5 mindre Krono-eellfängelser blifvit uppförde, nemligen i Carlshamn, Warberg, Kungs

backa, Eskilstuna och Norrtelje, till gemensamt begagnande för nämnde Städer och angränsande Härader, 

hvarförutan ett dylikt Krono-eellfängelse är under byggnad uti Staden Uddevalla. 

livar och en, som för 20 är tillbaka besökt, något af de större Länsfängelserna och med egna ögon 

sett det i alla afseenden sedeslösa lif, som der tillbragtes af de halfnakna eller i trasor klädda menniskor, 

som der voro sammanhopade, och nu besöker ett af de nya cellfängelserna, der den nykomne fången, 

sedan han blifvit badad och försedd med snygga kläder, samt sämedelst till det yttre renad, insattes uti ett 

snyggt rum och lemnas tillgång till Guds ord, för att derigenom, med Religionslärarens biträde, renas af ven 

till sitt inre, — han skall säkert finna sig öfvertygad derom, att Rikets Ständer sällan, om ens någonsin, 

anslagit medel till ett företag, som i högre grad än detta burit för hela samhället välsignelserika frukter. 

Då Styrelsen förut, på sätt här of van förmäles, sökt visa, att en af de mest bidragande orsakerna till 

den oroande tillväxten uti fångarnes antal, borde sökas uti de gamla Länsfängelsernas ändamålsvidriga be

skaffenhet, så tror Styrelsen sig nu deremot kunna antaga, att cellfängelsereformen utgör en af de väsendt-

ligaste orsakerna dertill, att icke allenast en gräns blifvit satt för nämnde tillväxt, utan derjemte en verklig 

och ganska betydlig minskning egt rum uti total-summaii af samtlige häktade personer. Sålunda har denna 

total-summa, som är efter år tillväxt, sä att den vid slutet af är 1845 uppgick till 6,363, under de sednare 

åren allt mer och mer minskats, så att den utgjorde 10 år efter cellfängelsereformens början, eller vid 1853 

ars slut, 5,927, vid 1854 ars slut 5,604, vid 1855 ars slut 5,478, vid 1856 års slut 5,205, vid 1857 ars slut 

4,861, vid 1858 års slut 4,736, vid 1859 ars slut endast 4,708, vid 1860 ars slut 4,554, ocli vid 1861 ars slut 

4,557, eller uära en tredjedel mindre än vid slutet af 1845, — ett resultat, 'så mycket mera fördelaktigt, 

som folkmängden sedan nämnde tidpunkt erhållit en tillökning af mer än 550,000 menniskor. 

Med denna reform företer sig dessutom det egna förhällande, att Sverige, som i allmänhet anses för 

att vara efter sin tid i afseende pä beträdandet af reformernas bana, likväl har vid cellfängelsereformens 

genomförande föregått andra länder med ett efterföljansvärdt exempel. Väl finnas äfven inom andra länder 

ett och annat cellfängelse uppfördt; men i allmänhet är det inrättadt endast för straff-fångar, då likväl cell

fängelset, sä vidt det är afsedt säsom ett medel att förhindra brottslighetens tillväxt, bör, såsom här varit 

fallet, i första rummet lemna plats för emottagande af ransakningsfångar eller dem, som äro för brott 

tilltalade. 

Uti närvarande stund lärer Sverige vara det enda land, som inom hvar och en af sina särskilda pro

vinser är försedt med ett efter cell-systemet inrättadt ransaknings- och straff-fängelse. 

Då Låns- och Krono-cellfängelserna numera emottaga icke allenast ransakningsfångar, utan äfven alla 

dem, som äro dömde till fängelsestraff utan arbete, samt till straffarbete för en tid, som icke öfverstiger 2 

år, så har tillfälle härigenom blifvit beredt, att af de under loppet af år 1861 nykomne 1,756 straff-fängarne 

låta 1,301, eller nära tre fjerdedelar af hela antalet, fa undergå sitt straff uti cellfängelserna. 

För att de högst fördelaktiga resultater, som cellfängelserna kunna åstadkomma, icke må motverkas 

eller tillintetgöras, fordras dock, efter Styrelsens åsigt, åtminstone hvad dem beträffar, som första gången 

äro för brott tilltalade, dels att ransakningarne alltid hållas å sjelfva fångelset, och dels att, efter straff

tidens slut, nödig omvårdnad lernnas åt dem, som frigifvas, intilldess de blifva med tjenst eller stadig syssel

sättning försedde. I förra afseendet vågar Styrelsen underdånigst åberopa sin den 4 April 1859 gjorda 
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underdåniga framställning om åtgärders vidtagande till undvikande af fångars transporterande utom fängel

serna för undergående af ransakning; — men i det sednare anser Styrelsen, utom hvars befogenhet det 

ligger att någon åtgärd vidtaga, sig endast kunna uttrycka den önskan, att vederbörande kommuner och 

enskilde personer, hvilka, så länge de gamla Länsfängelserna begagnades, kunde ega grundad anledning till 

farhåga för livar och en, som varit der intagen, måtte bibringas kännedom om det helt och hållet förändrade 

förhållande, som nu mera inträdt, då den, som för första gången sig förbrutit, inneslutes i den enskilta 

cellen och der qvarhålles tilldess han straffet undergått, utan att under tiden hafva kommit i beröring med 

annan förbrytare; och då den sålunda straffade, under vistandet i cellen, genom Religionslärarens tillhjelp, 

kommit till ånger öfver sitt felsteg och föresats att sig bättra, så vill det synas som kommunerna, både af 

mensklighet och af omtanka om sitt eget bästa, böia finna sig uppmanade att lemna dem, som efter under

gånget straff från cellfängelserna frigifvas, en hjelpsara hand, på det att de icke, såsom af det fria samhället 

förskjutne, åter må beträda brottets bana. 

Hvad fångarnes förhållande inom cellfängelserna under loppet af år 1861 beträffar, hafva de begångna 

förseelserna till största delen bestått endast uti sådane öfverträdelser af de för dessa fängelser bestämda 

ordningsreglov, som kunnat i enlighet med Reglementets bestämmelser extrajudicialiter afstraffas, och hur 

till och med inom flere fängelser icke ens någon så beskaffad bestraffning blifvit ålagd; — men deremot 

har å Läns-cellfängelset i Carlskrona den för andra resan stöld till 2 års straff-fängelse dömde f. d. Krono

arbetskarlen Olaus Wetterberg vid ett tillfälle, då Vaktmästaren Pettersson i tjensteärende inträdde i cellen, 

der Wetterberg förvarades, med en från vandringsgärden medtagen och i cellen undangömd sten tilldelat 

Pettersson i hufvudet ett blodsår; och har Wetterberg, som uppgifvit, att han föröfvat detta brott dels för 

att hämnas på Pettersson, dels ock för att fä sin strafftid förlängd, under förhoppning att i sådant.fall varda 

till gemensamhetsfängelse förflyttad, för ifrågavarande förbrytelse blifvit dömd att j^tterligare två år hållas 

till straffarbete. 

Två fångar hafva under det de vistats å vandringsgårdarna hoppat öfver planken och begifvit sig på 

flykten, nemligen en vid Länsfängelset i Göteborg och en vid Länsfängelset i Gefle, af hvilka den först

nämnde genast blifvit gripen och till fängelset återförd. — Endast en fånge har begått sjelfmord, nemligen 

en för barnamord tilltalad qvinna, som uti Kronohäktet i Kungsbacka medelst hängning afliändt sig lifvet i 

den cell, der hon förvarades. — Försök till sjelfmord har dessutom föröfvats af en ransakningsfånge inom 

Länsfängelset i Jönköping och af en straff-fånge inom Länsfängelset i Calmar. 

Inom Stockholms Stads ransaknings-fängelse hafva sex manspersoner medelst hängning afhändt sig 

lifvet, af hvilka 4 varit tilltalade för stöld, 1 för fylleri och 1 för lösdrifveri. 

Jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref af den .13 November 1849, hvarigenom Styrelsen blifvit be

myndigad att, då Eders 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, alltefter som sådant med af-

seende på utrymme och transportkostnad lämpligare å ena eller andra stället kunde ske, hafva 31 män och 

1 qvinna under loppet af år 1861 af sådan anledning förvarats uti de .nya Läns- och Krono-cellfängelserna, 

hvarest 13 af nämnde män vid samma års slut funnos qvar. 

Vid slutet af år 1861 funnos dessutom 1 qvinna och 2 män, rörande hvilka Eders Kongl. Maj:t före-

skrifvit, att de tills vidare eller under viss tid borde förvaras i cell, nemligen 1 till straff-fängelse på viss 

tid dömd mansperson å straff-fängelset å Långholmen, samt en till lifstidsfängelse dömd mansperson å straff-

fängelset i Warberg och en till lifstidsfängelse dömd qvinna å straff-fängelset i Norrköping. 

En karl och en qvinna hafva år 1861, för att af Presterskapet förmås till bekännelse af grofva brott, 

varit uti enskilta rum förvarade, nemligen dels för mord tilltalade Black Anders Andersson, hvilken i No

vember månad 1861 insattes i cell å straff-fängelset på Långholmen, der han vid årets slut ännu fanns qvar, 
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och dels för förgiftningsbrott tilltalade Soldat-Enkan Catharina Johansdotter Spång, hvilken i Juli månad 

samma år insattes i cell på straff-fängelset å Norrmalm, men uti derpåföljande November månad, efter aflagd 

bekännelse, derifrån åter utlemnades för undergående af ransakning. 

Ehuru vederbörande Läkare erhållit föreskrift att rörande; samtlige de fångar, hvilka i cell förvaras, 

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

menligt inflytande, samt att i sådant fall derom ofördröjligen göra anmälan hos Styrelsen, har så beskaffad 

anmälan inkommit endast om manspersonerne Johan Erik Gustaf Andersson och Lars Öberg, hvilka, dömde 

för andra resan stöld att hållas till straffarbete, Andersson i 2 år och Öberg i 1J år, blifvit intagne å Krono

cellfängelset på Långholmen, Andersson den 15 Augusti och Öberg den 22 September 1860; — och som 

fängelsets Läkare den 23 Februai-i 1861 intygat, att Andersson såsom lidande af vattusot, och Öberg såsom 

behäftad med chroniskt bröstlidande, icke utan fara för helsan kunde fortfarande undergå straffet i cell, så 

har Styrelsen den 25 i samma månad meddelat föreskrift om bemälde tvenne fångars förflyttning från cell

fängelset till det å Långholmen befintliga gemensamhets straff-fängelset. 

Deremot har Styrelsen, sedan Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Malmöhus Län anmält, att en 

för 3:dje resan stöld till 4 års straffarbete dömd qvirina vid namn Sophia Pettersson, i anseende till en 

chronisk sjukdom, icke kunde utan fara för lifvet med vanlig fångtransport afsändas till straff-fängelset å 

Norrmalm här i Staden, der hon borde straffet undergå, funnit sig böra medgifva, att Pettersson tills vidare 

finge qvarblifva uti Malmö Läns-cellfängelse och der hållas till straffarbete. 

På den uti föregående berättelserna omförmälda Greta Nilsdotter, hvilken för dråp å sin dotter blifvit 

dömd till lifstidsfängelse och sedan den 11 Juni 1851 hållits i cell innesluten å Norrköpings straff-fängelse, 

har det långa cellstraffet, enligt Läkarens intyg, icke utöfvat något menligt inflytande; och har hon fort

farande vidhållit sin förut uttryckta önskan att intill sin död få i cellen qvarblifva. 

Sedan Läns- och Krono-cellfängelserna, med stöd af Eders Kongl. Maj:ts nådiga Förordning af den 21 

December 1857, samt Styrelsens uti sednaste Berättelsen omförmälde Cirkulär-Bref af den 29 Januari 1858 

och den 3 Januari 1859, blifvit upplåtne så väl för dem, som blifvit dömde till fängelse å fästning eller 

tukthus utan arbete och, till enkelt fängelse med eller utan arbete, som äfven för dem, hvilka blifvit dömde 

till straffarbete på högst två år, så har antalet af dem, som uti Läns- och Krono-cellfängelserna förvarats, 

för att undergå dem ådömdt straff-fängelse, utgörande 1,773 år 1860, under loppet af 1861 uppgått till 

1,964, af hvilka 1,226 år 1860 och 1,301 år 1861 voro sådane, som under loppet af nämnde år börjat att 

undergå fängelsestraffet. 

Enligt hvad uti sednaste berättelsen blifvit omförmäldt, har Styrelsen, för att så vidt på Styrelsen 

berott, söka undanrödja de skadliga verkningarna af fångars afsändande med de vanliga transporterna, för

anstaltat om contracters afslutande angående fångars transporterande på jernväg uti särskilde celler emellan 

städerna Göteborg, Alingsås och Sköfde, — emellan Örebro, Nora och Arboga, — emellan Gefle och Fah-

l u n > — samt emellan Malmö och Christianstad; och har Styrelsen år 1861 gått i författning om enahanda 

transportmedels begagnande vid fångars forsling från och till Stockholm, sedan jernbanan blifvit till Gnésta 

station fullbordad och till begagnande upplåten. 

Med stöd af Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref af den 14 December 1858, hvarigenom tillåtits, att de 

personer, hvilka, vid äfventyr att varda till allmänt arbete dömde, borde förskaffa sig laga försvar, men för 

tillfället ej kunde sådant fullgöra, fingo, utan afseende derpå om de förut varit till allmänt arbete dömde 

eller e j , och utan annan inskränkning till antal, än den Styrelsen kunde finna bristande utrymme inom fän

gelserna påkalla, vid de för försvarslöse personer anvisade arbetsfängelser ingå såsom frivillige för vissa 

kortare tider, enligt Styrelsens bestämmande och under vilkor i öfrigt att varda underkastade samma behand

ling, som för de till arbete dömde försvarslöse personer är bestämd, hafva under loppet af år 1861 såsom 
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frivillige ingått: vid Krono-arbetscorpsens Pionnierklass 26; — vid Arbetsfängelset å Långholmen 104; — 

vid Arbetsfängelset i Malmö 14^ — samt 16 qvinnor vid Arbetsfängelset å Norrmalm och 4 vid Arbets

fängelset i Göteborg; — och då dessutom såsom frivillige ingått: 334 vid Krono-arbetscorpsens Fästnings

klass och 7 vid Corpsens Soldatklass eller Disciplin-Compagniet, så uppgår sammanlagda antalet af dem, 

hvilka under loppet af år 1861 såsom frivillige blifvit anställde vid Fångvårds-anstalterna till 489, eller 109 

mer än under loppet af nästföregående år, då de såsom frivillige anställdes antal uppgick till 380, af hvilka 

11 efter arbetstidens slut öfverflyttats från dömda till frivilliga klassen, men 369 såsom nykomne fri

villige ingått. 

Då det icke lärer kunna betviflas, att ganska många bland ofvanbemälde under loppet af 1861 såsom 

frivillige anställde 489 personer skulle hafva beträdt brottets bana och således såsom dömde för längre tid 

ankommit till fångvårdsanstalterna, om det icke varit dem tillåtit att såsom frivillige för kortare tid der 

intagas, så torde häraf följa, att en sådan dem lemnad tillåtelse medfört en särdeles välgörande verkan; 

och vill det synas sannolikt, att äfven deruti står att finna en af de inom fångvården på sednare tider vid

tagna åtgärder, som bidragit till att sätta en gräns för den oroväckande tillökning, hvilken förut år efter 

år egde rum uti fångarnes antal. 

Under loppet af år 1861 hafva 27 lifstidsfångar varit intagne uti den, enligt hvad i berättelsen för 

1859 omförmäles, å Ny-Elfsborgs fästning bildade särskilda fångklass, som består af sådane till lifstidsarbete 

dömde manspersoner, hvilka under sednaste 10 åren förhållit sig väl, och antingen uppnått 65 års ålder 

eller, ehuru yngre, äro bräcklige eller mindre arbetsföre, men hvilkas benådande från lifstidsfängelse Sty

relsen funnit sig förhindrad att i underdånighet förorda, 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 för

svarslösa klassen öfverflyttas. Bland ofvanbemälde under loppet af år 1861 denna klass tillhörande 27 fån

gar hafva endast 2 för opålitligt förhållande blifvit derifrån förflyttade och en genom hängning afhändt sig 

lifvet, men öfrige 24 gjort sig förtjente att fortfarande qvarstå i denna särskilda klass, för hvilken ökadt 

utrymme blifvit beredt, så att densamma numera lemnar plats för 46 fångar. 

Under den 16 April 1861 har Styrelsen förordnat om en lika beskaffad särskild klass af äldre och 

bräcklige fångar å det för lifstidsfångar af qvinkön afsedda straff-fängelset i Norrköping, samt föreskrifvit: 

dels att de denna klass tillhörande fångar, hvilka borde utmärkas med kantning af blå band omkring tröjan 

och inlogeras uti särskildt rum med en ur klassen utsedd ordningsqvinna, tills vidare skulle få åtnjuta föl

jande förmåner, nemligen: att vara befriade från arbete för fångvårdens räkning, samt från andra hand

räckningar, än som för deras egen räkning erfordras, så vidt den öfriga personalen är för andra handräck-

. ningars bestridande tillräcklig; — att arbeta för egen räkning med rätt att få sig tillgodoförd hela den 

arbetsförtjenst, som derigenom kan inbringas; — samt att dessa fångar, hvilka icke af fängelset åtnjuta 

bättre kost än som bestås den öfriga fångpersonalen, och ej heller annan beklädnad, så vida ej behofvet 

deraf för helsans bevarande af fängelsets Läkare vitsordas, deremot skola ega att utom de varuartiklar, som 

enligt fastställd taxa fångarna i allmänhet för deras besparade medel tillhandahållas, förskaffa sig jemväl 

andra dylika artiklar, hvarå tillgång vid fängelset finnes; — dels ock att särskilda klassens rum, som må 

hållas öppet under den ljusa delen af dagen, ej får besökas af de öfriga fångarna, likasom fångar, hvilka 

tillhöra särskilda klassen, och som få vandra omkring å fängelsets gård, ej må besöka de andra logementen 

eller köket och öfrige lägenheter, samt att fånge, tillhörande ifrågavarande klass, som på något sätt gör sig 

till bestraffning förfallen, skall från klassen utstrykas, äfvensom att Fängelsets Direktör skall vid de årliga 

mönstringarna anmäla de fångar, som anses böra förflyttas till meranämnde klass, uti hvilken 9 under år 

1861 blifvit intagna, hvilka alla genom sitt förhållande gjort sig förtjenta att vid årets slut i samma klass 

qvarblifva. 

fångvårds-Styrelsens Berättelse för år 1861. 
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Den uti sednaste berättelsen omförmälde till lifstids straffarbete dömde Joniske Lotsen Nicola Anto

nellos, hvilken genom Kongl. Brefvet den 27 September 1860 tillåtits att, såsom okunnig i Svenska språket, 

tills vidare qvarstadna vid det för lifstidsfångar icke afsedda straff-fängelset å Långholmen, har, sedan 

Eders Kongl. Maj:t den 28 Maj 1861 i nåder bifallit Styrelsens underdåniga framställning om Antonellos 

förflyttning till vederbörligt lifstidsfängelse, blifvit af sänd till straff-fängelset i Warberg; och sedan Direktö

ren vid nämnde fängelse inrapporterat, att Antonellos, som icke kunnat förmås att arbeta, önskade att vara 

helt och hållet skiljd från öfrige fångar, har Styrelsen under den 8 derpåföljande November medgifvit, att 

Antonellos tills vidare skulle få förvaras i cell, och att rapport om Antonellos förhållande efter 3 månaders 

förlopp till Styrelsen borde afgifvas. 

Sedan genom 57 § i Eders Kongl. Maj:ts nådiga Förordning den 29 Januari 1861 angående mord, 

dråp och annan misshandel, bland annat, blifvit stadgadt, att när fånge rymmer, det våld må brukas, som 

för rymningens förekommande nödigt är, har Styrelsen med anledning häraf och under antagande deraf, att 

militärbevakningen vid de för manspersoner afsedda straff-fängelser i allmänhet under bevaknings-tjenstgörin-

gen försåges med gevär och skarp ammunition, uti ett den 19 Mars samma år till Commendanterne vid 

nämnde fängelser aflåtet Circulär, dels fästat deras uppmärksamhet derpå, huruvida ej lämpligast vore, att 

gevären laddades med grofva hagel, dels ock anmodat bemälde Commendanter att låta för militär-bevak-

nings-manskapet utfärda ordres, att," när fånge rymmer och rymningen ej kan förekommas utan att eldvapen 

begagnas, tillropa fången att stadna innan skott emot honom aflossas, samt, då sådant sker, rigta skottet 

mot nedra delen af rymmarens kropp. 

Slutligen har Styrelsen bland Eders Kongl. Maj:ts under loppet af år 1861 till Styrelsen ankomne 

nådiga beslut ansett sig böra, såsom till denna afdelning hänförlige, omnämna följande, nemligen: dels af 

den 16 April, hvarigenom i nåder förordnas, att en Commendering af en under-officer, två corporaler och 

24 soldater ur någotdera af de Skånska infanteri-regementena skulle så snart sig göra lät infinna sig vid 

straff-fängelset i Landskrona, för att tills vidare biträda med bevakning af fångarne derstädes efter de före

skrifter, som af Styrelsen meddelades; — dels af samma dag, hvarigenom i nåder förordnas, att bevaknings-

commenderingen å Långholmen skulle från och med den 15 derpåföljande Maj ökas med 13 soldater, så att 

den derefter komme att utgöras af 1 Capitaine, 1 Subaltern-Officer, 3 Under-Officerare, 1 spel, samt 123 man 

corporaler och soldater"; — samt dels af den 17 September, hvarigenom i nåder fastställdes en Stadga an

gående extra-judiciel bestraffning för den lägre bevaknings-personalen vid Rikets Straff- och Arbets-, samt 

Läns- och Krono-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. 

Likasom uti föregående årsberättelserna egt rum, har Styrelsen ansett sig böra börja denna Afdelning 
med fyra uti tabellarisk form upprättade redogörelser för kunskapen i Christendom, nattvardsgång, samt all
männa gudstjensters förrättande m. m. 
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Hvad kunskapen i Christendomen beträffar, har Styrelsen ansett sig böra anmärka, att den derför lem-

nade redovisningen har afseende, vid Läns- och Kronofängelserna på de under årets lopp nykomne, men vid 

Krono-arbetscorpsen, samt vid Straff- och Arbetsfängelserna, på den vid årets slut befintliga personalen, enär 

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

— Likasom förhållandet varit under nästföregående år, har äfven år 1861 Christendomskunskapen varit god eller 

försvarlig hos största delen, så väl af de under årets lopp till Låns- och Kronohäktena nykomne, som äfven 

af de vid Krono-arbetscorpsen, samt vid Straff- och Arbetsfängelserna, vid årets slut qvarvarande. Hos många 

har dock denna kunskap varit ringa, och alldeles ingen hos 38 bland de till Läns- och Kronohäktena ny

komne, och hos 24 bland de vid Krono-arbetscorpsen, äfvensom vid Straff- och Arbetsfängelserna, vid årets 

slut qvarvarande. Antalet af de i Christendomen alldeles okunniga, som vid dessa fångvårds-anstalter vid 

1860 års slut uppgick till 28, hade således under loppet af år 1861 minskats med 4. 

Jemlikt föreskriften i Kongl. Circuläret den 30 December 1835 har Styrelsen rörande dem bland de 

okunnige, hvilka, före ankomsten till fångvårds-anstalterna haft stadigt hemvist, aflåtit skrifvelser till veder

börande Domcapitel; men enligt de svar, som blifvit Styrelsen meddelade, har anledning icke ansetts före

komma dertill, att okunnigheten hos nämnde fångar kunnat tillskrifvas underlåtenhet hos någon prestman att 
o 

fullgöra hvad honom ålegat. At dem, som varit okunnige i läsning, har undervisning deruti, så vidt ske 

kunnat, meddelats inom fångvårds-anstalterna; dock har stor svårighet i detta afseende mött inom cellfän

gelserna, der Predikanternas trägna sysselsättning i öfrigt icke medgifvit att egna synnerlig tid åt sådan un

dervisnings meddelande. Under loppet af år 1861 hafva 11 vid Läns- och Kronocellfängelserna, 1 vid 10:de 

Krono-arbetscompagniet, samt 1 vid hvardera af Straff-fängelserna i Landskrona och Malmö, eller till

sammans 14, efter erhållen undervisning blifvit till den Heliga Nattvarden beredde och för första gången af 

det Heliga Sacramentet delaktige. 

Hvarje nykommen har kort efter ankomsten .blifvit förhörd i sin Christendom; och hafva, så väl vid 

gemensamhetsfängelserna, som äfven vid Krono-arbetscorpsen, både allmänna och enskilda förhör ofta hållits. 

Vid cellfängelserna hafva enskilda religionssamtal i allmänhet dagligen med flere eller färre bland fångarne 

hållits af Predikanterne; men då det för dessa tjenstemän vid de större fängelserna icke varit möjligt att, 

sedan cellfängelserna fått emottaga ett stort antal straff-fångar, genom enskilda, besök i cellerna, åt hvar och 

en af dessa fångar egna den tid, som för att kunna verka till deras förbättring varit erforderlig, så har 

Predikanternas verksamhet i berörda afseende vid de större cellfängelserna i betydlig mån underlättats genom 

de uti föregående berättelserna omförmälde cellskåp, medelst begagnande af hvilka undervisning kan sam

tidigt meddelas åt 8 å 10 fångar; och äro dessa så kallade cellskåp så inrättade, att fångarne, hvilka till och 

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

honom. 

öfverallt, der så beskaffade cellskåp blifvit inrättade, har en särdeles belåtenhet dermed uttalats; och 

har Predikanten vid Läns-cellfängelset i Calmar uti sin till Styrelsen afgifna berättelse derom utlåtit sig så

lunda: 

»För cellskåpen, som Kongl. Fångvårds-Styrelsen under året härstädes låtit inrätta, kan jag vid detta 

»tillfälle icke underlåta att uttala den varmaste tacksamhet både å egna och å fångarnes vägnar. Genom 

»denna inrättning hafva nu 7—8 fångar på samma gång kunnat erhålla undervisning, hvarigenom en tid vun-

»nits för undervisningen, som annars, under strängt vidhållande af cellsystemet, omöjligen här kunnat erhål-

»las. — Men icke blott tid för undervisningens utförligare meddelande, utan äfven allt det goda, som alstras 

»af gemensamhet i andaktsöfningar, har äfven här låtit förmärka sig. En lifligare uppmärksamhet på sjelfva 

»undervisningen, en oftare än vanligt frambrytande inre god rörelse och dessutom äfven ett flitigare enskildt 

»begagnande af religionsböckerna, samt ett bättre uppförande inom fängelset, vittna derom, att den slags 
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»gemensamhet, som vid religions-undervisningen egt rum, på allt sätt varit lifvande och väckande för fångens 
»bättre menniska; hvarföre jag äfven vågar hoppas att återfallen i förnyade brott härigenom skola minskas, 
»samt att de olägenheter, som en absolut yttre' isolering möjligen kan medföra för ett sinne, som redan iso-
»lerat sig från både mensklig och Gudomlig ordning, genom denna gemensamhet till en stor del skola kunna 
»häfvas.» 

Likasom under föregående åren hafva äfven under loppet af år 1861 allmänna Gudstjensten 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 ej mött; 
och hafva fångar och krono-arbetskarlar jemväl under ifrågavarande år iakttagit ordning, stillhet och upp
märksamhet så väl vid allmänna Gudstjensterne, som äfven vid förhören. 

Antalet af fångar och krono-arbetskarlar, hvilka af Fångpredikanterne blifvit jordfästade, uppgående un
der loppet af 1860 till 171, har deremot under loppet af år 1861 utgjort endast 115. 

Under loppet af år 1861 hafva 24 fångar varit under beredelse till döden, af hvilka 20 benådats och 
4 afrättats. Då det torde kunna vara af intresse att på ett ställe erhålla uppgift å förhållandet i berörde 
afseende under någon längre tid, har Styrelsen ansett sig böra härefter meddela uppgift på antalet af dem, 
som under hvardera af de 10 nästföregående åren varit under beredelse till döden, samt huru många bland 
dera hvardera året blifvit benådade, och huru många blifvit afrättade. 

Uti de skolor, som, enligt hvad uti föregående berättelser omförmäles, blifvit inrättade inom Krono-
arbetscorpsen, har undervisning i läsning, samt skrifning och räknekonsten, äfven under loppet af år 1861 
lemnats på från arbete lediga stunder åt den del af manskapet, som icke uppnått 40 års ålder; och har man
skapet, som i allmänhet visat flit och håg för undervisningen, enligt vederbörandes vitsord i öfrigt derunder 
förhållit sig väl. 

Begäret hos fångarna att läsa nyttiga skrifter, hvilket, enligt Styrelsens uppgift uti sednaste berättel
sen, tillväxt i samma mån ökadt tillfälle till sådan läsning blifvit beredt genom den tillökning i bokförrådet, 
som erhållits, så väl vid Straff-fängelserna genom anlitande af tillgångarna uti der befintliga besparingskassor, 
som äfven vid Läns- och Krono-cellfängelserna genom det dertill uti 1860 års stat beviljade särskilda anslag 
af 1,500 R:dr; detta fångarnes begär efter nyttig läsning har äfven under loppet af 1861 fortfarit och till
växt, enligt det vitsord, som i afseende dera och om nyttan deraf lemnats af fängelsernas Predikanter, bland 
hvilka Predikanten vid det stora lifstidsstraff-fängelset i Landskrona rörande detta ämne utlåtit sig sålunda: 

»Måste jag nu än vara tveksam vid att fälla ett omdöme om huru det moraliska tillståndet inom fång-
»personalen är beskaffadt, så behöfver jag dock ingalunda tveka vid att göra det påståendet, att det sedliga 
»tillståndet efter menskligt utseende tyckes förbättras. Såsom skäl för detta mitt påstående får jag anföra, 
»att en stor begärlighet att på lediga stunder sysselsätta sig med läsning under det sednare halfåret yppat 
»sig hos fångarna. Vid min ankomst hit var Slottsbibliotheket obetydligt och högst få fångar begagnade sig 
»derutaf. Men sedan genom Kongl. Styrelsens försorg bibliotheket blifvit betydligt tillökadt, har äfven lusten 
»till läsning varit i ständigt stigande. För att uppväcka denna lust, lemnade jag under ordningsmannens an-
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>'svar på hvarje logement böcker af religiöst och moraliskt innehåll, resebeskrifningar m. m. till fångarnes be-

»gagnande. Efter några veckor gjordes utbyte med nya böcker. Numera behöfs ej en dylik anordning. Ty 

»då i början af min tjenstetid 7 ä 8 personer under månaden infurmo sig hos mig för att erhålla någon bok 

»att läsa, infinna sig nu vid bok-utbytet, som sker en gång i veckan, hvarje gång 20—30 personer. Och 

»nog är detta förhållande vittnande om något godt, isynnerhet när man besinnar, att flertalet af fångarne 

»hafva hvarje dag, med undantag af Sön- och Högtidsdagarne, strängt arbete. Ofta, när jag uppgår på loge-

»menterna, får jag se än huru somliga sitta tysta för sig sjelfve och läsa sin bok, än huru flere äro försam-

»lade kring en, som högt föreläser. — Så väl å egna, som de olycklige fångarnes vägnar får jag hembära 

»Kongl. Styrelsen en varm tacksamhet så väl för det till bokinköp frikostiga anslag, som ock för de under 

"detta året till nämnda ändamål beviljade medel. Ingenting kan bättre än läsning af goda böcker bidraga 

»till det moraliska tillståndets förbättrande inom ett fängelse. Till bevis häruppå kan anföras, att af de un-

»der det förflutna året bestraffade befinner sig allenast en enda, som flitigt begagnat Slottsbibliotheket.» 

Äfven under loppet af år 1861 har det år 1855 i Hufvudstaden bildade Fruntimmers-sällskap för fån

gars moraliska förbättring utöfvat sin verksamhet, hvarom Directören vid Straff- och Arbetsfängelset å Norr

malm uti en till Fångvårds-Styrelsen ingifven skrift utlåtit sig sålunda: »Då jag nu går att åter afgifva ytt-

»rande öfver den verksamhet, som det här i Hufvudstaden varande Fruntimmers-sällskapet för fångars för-

»bättring under år 1861 utöfvat, fullgör jag endast en kär pligt, då jag inför Kongl. Fångvårds-Styrelsen vits-

»ordar bemälde Sällskaps under sagda år fortsatta ädla bemödanden att genom en sann religiös undervisning 

»verka för fallna medmenniskors moraliska förbättring, hvilka bemödanden utöfvat ett särdeles välgörande in

bytande på ganska många individer bland härvarande fångpersonal. Oanmäldt torde i sammanhang härmed 

»ej böra lemnas, hurusom i den under benämning »Magdalenahemmet» stiftade förbättrings-anstalten under nu 

»ifrågavarande år emottagits icke mindre än 27 qvinnor, som till följd af deras brottsliga och lastbara lef-

»nad saknat tillfälle att på egen hand förskaffa sig tjenst eller annat ärligt näringsfång. Af sistnämnde an-

»tal, bland hvilka 17 förut varit hållna till allmänt arbete, hafva visserligen några återgått till sina fordna 

»lefnadsvanor och med anledning deraf blifvit beröfvade friheten, hvaremot flertalet från Förbättrings-anstal-

»ten erhållit tjenst och iakttagit ett godt uppförande.» 

Hvad slutligen beträffar fångarnes moraliska förbättring, så har Styrelsen trott sig rörande detta vig

tiga ämne böra här upprepa hvad Styrelsen derom uti sednaste berättelsen yttrat, nemligen att sådan för

bättring hufvudsakligen är att förvänta endast hos dem, som första gången beträdt brottets bana; men att 

för. dessas återförande på det rättas väg cellfängelset utgör det mest verksamma medel, så vida nemligen 

det rätt administreras, hvartill åter erfordras, icke allenast att fängelsets tjenstemän lifvas af verkligt nit för 

cellsystemets framgång, utan äfven att de derstädes anställde betjente äro nitiska i fullgörandet af sina plig-

ter, så att alla för ordning meddelade föreskrifter noggrannt iakttagas; — samt att , der detta är fallet, och 

der tillika förbrytaren ända intilldess han undergått sitt straff, får qvarblifva inom cellfängelset och således 

icke för ransaknings undergående transporteras utom detsamma, man med visshet kan af cellfängelset vänta 

de mest välgörande verkningar i afseende på den straffades moraliska förbättring, särdeles om han vid ut

gången från fängelset icke stötes tillbaka, utan mötes med deltagande. 

Såsom bevis för Cellfängelsernas välgörande verkningar har Styrelsen trott sig böra åberopa, dels att 

mer än en fånge sjelf uttryckt sin tacksamhet och glädje deröfver, att han genom inneslutningen i. cell blif

vit förd till besinning och bättre tankar, samt till återgång ifrån villans stig, dels ock de i flere afseenden 

intressanta och upplysande yttranden, som rörande detta för samhället magtpåliggande ämne meddelats af 

Predikanterna vid Cellfängelserna inom flere från hvarandra vidt skiljda orter af Riket, och af hvilka, berät

telser några utdrag här intagas. 
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Sålunda yttras bland annat: 

l:o. Af Pastorn vid Gemensamhets-, Straff- och Arbetsfångelset å Långholmen: 

»De i cell förvarade Krono-arbetskarlar, äfvensom de för subordinationsbrott och såramål hitdömde, hafva 

städse med glädje omfattat tillfället att läsa Guds ord; med en mun prisa de ensamhetens välgörande inver

kan på förstånd och hjerta, emedan den lärt dem tänka och på hjertat lägga det tänkta; äfvenså hafva de, 

som för förbrytelser emot den disciplinära ordningen inom fängelset blifvit i cell insatte, merändels, då de 

återgått till gemensamhetsfängelset, undergått synnerlig förändring till lynne och sinnelag.» 

2:o. Af Predikanten vid Gemensamhets-straff-fängelset i Landskrona: 

»Mig kan det ej tillkomma att om cellsystemets förträfflighet för fångarnes moraliska förbättring vid

lyftigt orda, då min erfarenhet härutinnan ej är särdeles stor. Men då jag dagligen ser den goda verkan, 

som ensamheten, läsning af religiösa böcker och samtal med själasörjaren hafva på cellfången, synes mig 

cellstraffet vara, om ej det enda, så åtminstone det förnuftigaste och bästa medlet till att åstadkomma någon 

verklig förbättring på en förhärdad brottsling. Huru hårda och, såsom det mången gång synes, för allt 

bättre otillgängliga de till cellstraff dömde än må vara vid sitt inträde i cellen, så försiggår dock efter någon 

tid med de fleste en till det bättre märklig sinnesförändring. Till bekräftelse häruppå må det mig tillåtas 

att exempelvis anföra en fånge Jacobsson, insatt i cell derföre, att han med knif Iifsfarligt sårat tvänne vakt

knektar. Under första månadens sittande i cellen yttrade han ej ett enda ord på de af mig till honom 

framställda frågor. Han syntes helt och hållet otillgänglig så väl för Guds ord, som de förmaningar han er

höll. Men småningom uppmjukades dock hans sinne, och tyckes numera en grundlig förbättring hafva för

siggått med honom. Hvad annat straff än just cellstraffet hade väl kunnat åstadkomma denna förändring? 

— Då här vid häktet tillförene blott funnos några få celler, måste klarligen äfven andra bestraffningar än 

cellstraff ofta användas, och säkerligen blefvo i de flesta fall de bestraffade försämrade i stället för förbätt

rade. Numera, då ett tillräckligt antal celler finnes att tillgå, och då till följe härutaf cellstraffet blifver, om 

ej det enda, så dock det hufvudsakligaste bestraffningsmedlet, kan man vara viss om, att efter den utsutna 

celltiden fången lemnar sin cell aldrig sämre, men i de flesta fall betydligt bättre, än han var före inträdet 

deruti.» 

3:o. Af Predikanten vid Gemensamhets-straff-fängelset i Warberg: 

»Undertecknad vågar, på grund af flerårig erfarenhet såsom Predikant vid så väl det fordna gemen-

samhetshäktet härstädes, som det nuvarande cellfängelset, anse cellfängelsernas införande som en nådig Guds 

skickelse, hvarigenom fångvårds-anstalterne kunna blifva verklige vårds-anstalter, der det är möjligt att taga 

vård om den, som börjat falla, att han icke faller djupare; ty i ett gemensamhetshäkte, der den unga brotts

lingen ser sig omgifven dagligen och stundligen af fräcka medolyckliga, som, i stället att hysa medlidande, be

möta hans klagan med hån och hotelser, och derföre är i beständig fara att förhindra de bättre känslorna 

på samma gång han nödsakas dölja dem, är lätt att blifva till sinnet mera förderfvad, men ganska svårt, om 

icke omöjligt, att blifva förbättrad.» 

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

»Några hafva genom sitt förhållande inom fängelset och der visad sinnesförändring gifvit särdeles gläd

jande förhoppningar att de efter frigifningen skola ådagalägga ett förbättradt lefverne. Härvid kan jag ej 

underlåta att anföra' det jag om den fånge, som i årsberättelsen för två år sedan särskildt omnämndes, nyli

gen erhållit den glädjande underrättelsen, att de då yttrade förhoppningarna blifvit realiserade, så att han ge

nom sitt välförhållande vunnit alla goda och rättänkande menniskors loford inom den församling, han tillhör. 

Och är detta en ibland de många segrarne, cellsystemet genom Herrans nåd vunnit. Fångantalet har under 

det förflutna året här varit mycket ringa. Medeltalet har varit omkring tjugo. Orsakerna till detta lyckliga 

förhållande kunna vara många; men en ibland de kraftigt verkande kan man utan tvekan räkna cellsystemets 



33 

tillämpning på de fallne. Återfallen åro mycket sällsynta. Men huru välgörande ifrågavarande system än är, 

måste dock dess inflytande stranda inot förhärdeisen.» 

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

»Enligt de iakttagelser jag kunnat göra, synes hos flere, särdeles bland dem, som varit någon längre tid 

i cell förvarade, en allvarlig förändring hafva försiggått. Af de nitton ransakningsfångar, som under min 

tjenstetid inkommit, hafva nästan alla låtit förmärka goda intryck af det lifsens och sanningens ord, som för 

dem förkunnats, och de hafva oförbehållsamt erkänt sina brott. Ensamheten, som lemnar dem åt deras egna 

betraktelser, åt samvetets förebrående, aggande minnen, vänder ock med nödvändighet deras blick inåt, att de 

icke så lätt, som i verldens buller, kunna bortjaga allvarets tankar, de der med makt tränga inpå, väckta och 

underhållna af Guds heliga ord, deras enda umgänge i den trånga boningen. Genom Guds Andas arbete för

medelst Ordet tyckes i mången brottslings hjerta fortgå en grundlig förändring under de stilla timmar, då 

rättfärdighetens och nådens röst tala till hans själ och fängelsetiden torde derföre för flere än en blifva en 

nådens behagliga tid, som har med sig salighetens dag. Särskildt hafva de trenne för mordbrand till döden 

dömde kommit till en, som det vill synas, djup och allvarlig ånger, bittert begråtit sitt brott och allvarligen 

bedt Gud om förlåtelse derför. Hos de flesta har Predikanten varit synbarligen välkommen. De hafva med 

glädje och beredvillighet emottagit hans undervisning och råd. De hafva med allvar och flit brukat Guds 

ord, och flere lofva att, med Guds hjelp, hädanefter föra ett förbättradt lefverne, likasom de ock i allt sitt 

förhållande härstädes gifva derom goda förhoppningar.» 

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

»För denna gång vill jag inskränka mig till att med några exempel angifva huru cellstraffet på hvarje 

fånge utöfvar ett fördelaktigt inflytande, fastän det tydligtvis icke hos alla får verka med lika framgång. Cell

systemet är nemligen i sin helhet just så sammansatt, att det måste verka afskräckande, utan att på något 

sätt vara depraverande. Genom denna dess egenskap allena har detta straffsystem beredt samhället vinsten 

af mången brottslings återförande till lydnad, trohet och vördnad för dess lagar. Till fängelset har under 

året ankommit en äldre man, hvilken för andra resan stöld blifvit dömd till ett och ett hälft års cellfängelse. 

Samme fånge blef före cellsystemets införande för första resan stöld straffad med några dagars fängelse vid 

vatten och bröd, samt uppenbar kyrkoplikt. Han var vid sin ankomst mycket okunnig så väl i Christendo-

mens läröstycken, som ock i annat rent menskligt vetande, och dertill trög och utan känsla af några högre 

behof, hvarföre mina försök att med föreställningar, grundade på Guds ord, hos honom framkalla erkänsla, 

sorg och afsky för sitt begångna brott nära nog blefvo fruktlösa. Så småningom likväl började han beklaga 

sig, det han kände sig nedstämd, betryckt och svårmodig; och då han dertill förtrodde mig, att han kände sig 

besynnerligt fattad af den farhågan, att han icke skulle få öfverlefva sin fängelsetid, icke mera få träffa de sina, 

kunde jag förstå, att den dystra cellen på detta sätt hos honom utöfvat sitt alltid välgörande inflytande. 

Dock förnam jag snart, att denna sorg ej ännu var den rätta, sorgen öfver synden sjelf. Han sökte nemligen 

fortfarande fasthålla sitt redan i början gjorda påstående, att det väl icke kunde vara så särdeles syndigt, 

ett »en fattig man från en rik mjölnare tillgripit några kappar råg». Till följe af sådana hans tankar kunde 

jag ännu ej med Guds ord trösta honom, utan måste jag fortfara att söka öfvertyga honom, huru sådant hans 

förmenande var uppenbart stridande emot Guds ord. Härmed vanns dock ej mycket. Då jag deremot vi

sade honom, att sjelfva hans ådömda straff förklarade honom brottslig, utbrast han i denna klagan: »Ack ja, 

jag trodde aldrig, att det var så farligt; jag trodde att det i värsta fall skulle ha gått mig som sist, då jag 

fick några dagars vatten och bröd, hvarefter jag genast slapp ut igen.» 

»Häraf synes, at t om. cellstraffet på tröga och känslolösa sinnen intet annat verkar, det åtminstone är 

mäktigt ingifva, skräck för följderna af brottets vidare utöfvande. Fångar af ett trögt och känslolöst sinnes-

Fångvårdt-Sfyrdténi Berättelse fSr år 1881. O 
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tillstånd äro dock icke de, hvilka befunnits vara mest otillgängliga för den förbättring, som cellsystemet vill 
hos fången åstadkomma. Så beskaffade äro deremot de, hvilka djupare framträngt i ondska till ett. inbundet, 
fräckt och sanningsfiendtligt sinnelag; ty för dessas förbättring synes i de flesta fall ett ännu kraftigare me
del, än cellen, tarfvas. Dock har under året visat sig, att äfven hos dessa under vissa omständigheter en
samhetsfängelset förmått nederslå det fräcka öfvermodet, öfvervinna dem i deras strid mot sanningen och hos 
dem uppväcka behof af Guds ords hugsvalelse. Så ankom redan år 1860 till fängelset en ung man, som var 
anklagad för häststöld. Denne hade af sin egen äldre broder, som med brottet och falskheten var mycket 
förtrolig, blifvit lockad till stöldens begående, samt undervisad i sättet huru han skulle genom förnekande 
slingra sig undan straffet. Lärdomarne lydig sökte han ock en längre tid att på det mest fräcka och veder
styggliga sätt förklara sig vara oskyldig. Under denna tid var han äfven hård och otillgänglig för alla före
ställningar och förmaningar. Men i följd af hans fortsatta nekande och med anledning deraf, att den i brottet 
delaktige brodern undergick ransakning i ett annat län, varade ransakningen med honom en mycket lång tid. 
När han således tid efter annan såg sig sviken i sina förhoppningar om frihetens bekommande, föll han om
sider i den djupaste bedröfvelse och rådlöshet, hvarvid han vände sig till mig för att begära råd. Jag lof-
vade honom, att, om han fullt sanningsenligt bekände allt, jag skulle söka hjelpa honom att få slut på ran
sakningen. Detta lofvade han och höll sitt löfte, hvarefter Landshöfdinge-Embetet snart afgjorde hans sak. 
Men äfven sedan han fått sin dom och börjat straffet visade det sig, att hans sorg varit djup och allvarlig, 
ty, då han tillförene varit sluten och förbehållsam, samt ytterligt motsträfvig, blef han nu meddelsam och an
gelägen om undervisning i Guds ord. Hvad som nu djupt oroade honom var det medvetandet, att hans egna 
föräldrar och syskon varit de, som inlockat honom på brottets bana. Har af dessa exempel visats, huru fån
gar gifvas så moraliskt förslappade eller förderfvade, att ensamhetsfängelset endast med svårighet hos dem 
kan verka en grundlig sinnesförändring, så vill jag nu med ett exempel visa, hnru äfven finnas fångar, på 
hvilka, emedan de blifvit brottslingar ej till följe af brist på all rättskänsla, utan af nödens eller lättsinnets 
frestelse, ensamhetsfängelset verkar så förkrossande, att själasörjaren endast med möda förmår rädda dem 
från att falla i förtviflan. Till fängelset har under året ankommit en för stöld af hvete dömd äldre man. 
Denne är i sin hemort känd för att vara nykter och arbetsam, men har åtta minderåriga barn, dem han, sitt 
trägna arbete och stora sparsamhet oaktadt, varit alldeles oförmögen att försörja. Enligt egen uppgift har 
han derföre flera gånger känt sig frestad att befria sig från åsynen af deras nöd genom att rentaf rymma 
ifrån dem, ja, än mera, genom att afhända sig lifvet. Under sådant sitt sinnestillstånd kunde han ej hafva 
synnerlig styrka att emotstå frestelsen att genom brott afhjelpa den för handen varande nöden, isynnerhet 
som, såsom det af ransakningen ville synas, första tanken härpå ingafs honom af en hans medbrottsling. 
Lättare kan man tänka än beskrifva hans sinnestillstånd, då han nu genom sitt brott ser sig och de sina för
satte i en många gånger svårare nöd. I den dystra ensamheten skiljd från allt umgänge, känner han sig nu 
så förfärligt plågad af tankarna på de sinas elände, sin egen brottslighet och nöd, att han, såsom han sjelf 
bekant, mina religiösa samtal förutan ej skulle kunnat uthärda att lefva. Dock har nu Guds ords hugsvalelse 
gifvit honom kraft att med tålamod bära sitt närvarande elände och med hopp till Herren gå till mötes sin 
mörka framtid. — Dessa exempel har jag anfört för att dermed angifva, att cellsystemet på sådant sätt, om 
än icke alltid i lika hög grad, verkar förbättring hos flera fångar; hos andra framfödes mera stilla och först 
efter längre tid en märkbar sinnets förnyelse.» 

7:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Umeå: 
»Vid början af October månad 1861 förflyttades fångpersonalen ifrån gamla Länshäktet till Cellfängelset 

härstädes. En nedslagenhet i fångarnes sinnen mer än vanligt förmärktes genast, och ibland dem, som i cell
fängelset sedan blifvit intagne, har ingen försökt att i längden neka till de förbrytelser, hvarföre han blifvit 
tilltalad eller dömd. Orsaken härtill kan visserligen vara den, att under denna tid till fängelset icke inkom-
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mit någon brottsling, som varit i grunden alldeles djupt förhärdad; men äfven den att, då man är i tillfälle 

att skilja förbrytare från hvarandrä, ensamheten tvingar fången till den vidräkning med sitt samvete, hvar-

till Guds ord, som han har till sitt enda sällskap, och lärarens förmaningar uppmana honom. I det gamla 

gemensamhetsfängelset, der utrymme ofta saknades att skilja brottslingarne ifrån hvarandrä, — stundom äfven 

sådane, som voro tilltalade för delaktighet i samma brott, — fanns det merändels någon, som ej allenast tillstyrkte 

den för brott tilltalade att ihärdigt förneka sin förbrytelse, utan ock meddelade honom en slags undervis

ning huru han borde inför domstol förhålla sig, för att med hopp om framgång begagna denna prima re-

gula juris. Nu deremot betages honom allt tillfälle härtill och, lemnad åt sig sjelf och sitt samvete, bringas 

han lättare till bekännelse och ånger. Detta är den glädjande erfarenhet, som jag anser mig hafva hittills 

vunnit under de få månader, som cellfängelset härstädes begagnats.» 

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

»Afven för min ringa del får jag vitsorda, att lika menligt inflytande, som det gamla gemensamhets

fängelset utöfvade på fångarnes moraliska tillstånd i allmänhet, likaså fördelaktig inverkan synes cellsyste

mets tillämpning medföra för detsamma. Att fångar finnas med fullkomligt bepansrade hjertan för all den 

påtryckning, som ensamheten och Guds ord kan utöfva, är något som äfven här- icke blott kunnat anas, utan 

ock varseblifvas, och cellsystemets välgörande inflytande kan således icke vara oemotståndligt, alldenstund 

jemväl inom den fria församlingen finnes en blandning af dem, som äro tillgängliga för den goda säden, och 

dem, som förhärda sig mot densamma; men att cellen verkligen måste vara ett af de verksammaste medel 

för brottslingars återförande till Gud och till lydnad för menskliga lagar är äfven ovedersägligt uppenba-

radt. Jag emottages nu med synbar och tydlig glädje, ofta med tårfyllda ögon, ofta med af brutna ord och 

meningar, som tydligen utvisar, att ett tungt arbete försiggår inom fångens bröst. Att predikningar bättre 

afhöras och senteras, har jag funnit af mångas ofrivilliga förfrågningar om meningen af det eller det ytt

randet, af utropet att »det var en märkvärdig predikan, som Pastorn hade i går», att det var en »märkvär

digare predikan», som Pastorn hade »för fjorton dagar sedan». Att jemte dem, som hafva »ledsamt», många 

finnas, som uppfatta och inom sig erfara nyttan af fängelset, inhemtas af flera yttranden, såsom t. ex. att 

»det var en stor menniskoälskare, som uppfann cellfängelset»; och när mången sålunda prisar sig lycklig att 

hafva, ehuru på denna väg, blifvit återförd till besinning af lifvets högre pligter och bestämmelse, så vill 

man äfven derutinnan se början och tandningen af ett nytt lif.» 

»Ehuru besinningens och ångerns frukt först i framtiden och i frihetens tillstånd visar sin mognad, så 

kan man likväl af flerfaldiga tecken angifva, huruvida det är allvarligen menadt. Sålunda hafva, utom det 

att många under ensamheten blifvit förda på bättre tankar och känt behofvet af tröst ifrån Guds ord, samt 

derföre längtat efter förnyade besök af själasörjaren, flera funnit en sanningsenlig bekännelse vara ett nöd

vändigt vilkor för ernående af tröst och samvetsfrid och derföre underkastat sig bikt, hvilken några gjort så 

fullständigt, att de icke blott yppat förhållna sanningar rörande de brott, för hvilka de redan blifvit dömde, 

utan ock ur det förflutnas djupaste mörker framdragit brott, som kraft dagens ljus, på det »deras ben icke 

måtte försmäkta«. Ifrån tre facta af detta slag må anföras, att en fånge (som dock visserligen var ganska 

botfärdig innan han flyttades in i cellfängelset) omtalat stölden af en half halsduk hos en och af en summa 

penningar hos en annan person, utan att för någondera missgerningen någonsin hafva varit misstänkt, men 

hvilkas yppande för sakegarne han nu ovillkorligen fordrat, utan afseende på faran att derföre ånyo blifva 

insatt i fängelse, och med erbjudande af lönlös tjenst såsom försoningsoffer, då han numera icke kan 

på annat sätt återgifva det stulna. Och då den sednare af dessa stölder var så betydlig, att den fordrar 

mer än ett års tjenst såsom godtgörelse, hvartill han ännu efter två månaders besinning med glädje och 

tacksamhet är beredvillig, så vida det erbjudna offret antages, så utgör detta och dylikt ett nytt bevis på 

sanningen att Ordet — det Gudomliga — genomtränger med sin kraft, tills det åtskiljer kropp och själ, 
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märg och ben, om det får inträde hos menniskan, — och att cellen åtminstone i detta fall varit ett verk
samt medel, är otvifvelaktigt.» 

»Af det anförda synes mer än påtagligt, att detsamma Guds ord, som jemväl förut en och annan gång 
i gemensamhetsfängelset upprullade taflor af andelig nöd och andelig fröjd, numera, sedan cellfängelset blif-
vit till begagnande upplåtet, oftare skall kunna lägga i dagen syndens fasa och nådens herrlighet.» 

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

»De, som första gången i fängelset intagits, hafva verksammast erfarit cellsystemets mäktiga inflytande, 
att liksom tvinga fången, så väl den förhärdade, som den sorglöse och obekymrade, till klart medvetande af 
sin olyckliga ställning, hvari syndalefnaden bragt honom, och till allvarlig ånger icke blott öfver det brott, 
som varit närmaste orsaken till hans häktande, utan äfven öfver synden i allmänhet såsom medförande tim-
ligt och evigt förderf, en ånger så mycket mer genomgripande och allvarlig, som den hos de flesta visat sig 
under stilla vemod och uppriktiga ångertårar öfver en framfaren, illa använd lefnadstid. Ja, många bland fån
garna hafva, sedan de efter någon tids förlopp någorlunda kunnat förlika sig med den stilla ensamheten, 
medelst det i fängelset rikligt tillgängliga Guds ord och det såsom en angenäm förströelse efterlängtade ar
betet, kommit till den uttalade öfvertygelse, att deras intagande i cellfängelset varit dem af ovärderlig lycka 
i andeligt afseende såsom det kraftigaste medel att komma till en allvarlig sjelfkännedom och hvarförutan 
de ansett sig sannolikt aldrig kunnat erfara den syndakänsla eller fatta de föresatser till en förbättrad lef-
nadsvandel, s'm nu cellfängelset föranledt; ett bevis, att så väl det allmänna, som individen, kan förvänta de 
lyckligaste resultat af detta fängelsesystem. Men om det ock är en ovedersäglig, på erfarenheten grundad, 
sanning, att det i vårt land införda philadelphia-systemet fullkomligt motsvarar sitt ändamål, så torde den-
erfarenhet icke förnekas, att de helsosamma verkningar, som detta fängelsesystem åstadkommer till fångens 
moraliska förbättring, i mer eller mindre mån, omintetgöres, alldenstund fången, efter slutad bestraffning, 
lemnas utan skydd och vård. Detta missförhållande är längesedan insett och omordadt och förslager till 
dess afhjelpande uppgjorde. Så hafva många tänkt sig den frigifne brottslingens framtid och samhällsord
ningen skyddad och betryggad medelst inrättandet af en arbetsinrättning för hvarje län; men utom de många 
svårigheter och pekuniära uppoffringar, som torde lägga hinder för en sådan arbetsinrättnings åstadkommande 
och fortfarande bestånd, så skulle dock, efter mitt förmenande, aldrig hufvudsyftet vinnas, minskning i brott, 
alldenstund sammanblandningen af personer af mer eller mindre god moralisk halt snarare kunde verka demora
liserande än förbättrande; ty om ock den moraliska känslan vaknat i ett cellfängelse, så torde dock få af dess 
olyckliga innevånare derifrån utgå med så fasta grundsatser till förbättring att de icke lätteligen kunna rubbas, 
om de sättas på för svåra prof, Bättre utsigter att lyckas och, i min tanke, förtjent att med värma och nit 
omfattas och behjertas är det förslag till Fångvårds-Sällskap, som detta år blifvit ifrågasatt; ty genom um
gänge med endast redbara menniskor kan den af naturen vanartige eller genom dålig uppfostran förderfvade 
eller vilseledde möjligen förbättras, kanske med säkraste förhoppning sedan han i ett celllängelse erfarit den 
brottsliges öde både till sin inre och yttre menniska och föresatsen att beträda dygdens och redlighetens 
väg kommit till stånd. Jag fruktar blott, att ännu icke den gamla fördomen mot straffade personer är till 
fullo häfd; få husbönder torde vara benägna att i tjenst mottaga en straffad, okänd person, och svårigheterna 
torde blifva större vid frågan om den straffades blifvande kamratskap med en välfrejdad tjenare. Fång
vårds-Sällskap, så som de blifvit föreslagna, hafva dock onekligen mycket för sig; men den största försigtig-
het och urskiljning samt stor menniskokännedom hos dess Bestyrelse torde erfordras för deras existens, se
dan de en gång blifvit inrättade.» 

10:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Wenersborg: 

»Det förtjenar anmärkas, att ju mer fångarna hafva älskat Guds ord, dess mer har ensamheten före
kommit dem välsignelserik; de hafva gladt sig öfver denna förmån, och flera hafva sagt, att de heldre skulle 
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stadna i cellen, om de Än i dess ställe skulle få ett mycket kortare gemensamhetsfängelse. 

Såsom tillförene är nämndt, har Kongl. Förordningen den 4 Maj 1855, hvarigenom fången underkastas en 

förlängd strafftid j stället för uppenbar kyrkoplikt, haft ett helsosamt inflytande, så att endast mera sällan 

fångar återkomma, sedan de en gång blifvit straffade. Under 1861 hafva dock elfva personer återkommit, 

som varit förut straffade, men ibland dem äro endast fyra, som förut undergått straffarbete enligt förenämnde 

Kongl. Förordning. , 

Många hafva fått lust till arbete och tillfälle att öfva sig i hvarjehanda nyttiga sysselsättningar, några hafva 

fått lära sig ett handtverk, så att de böra kunna försörja sig, och de hafva tacksamt erkänt det och med 

hand och mun försäkrat vid åtgången härifrån, att de genom Guds nåd skola bevara sig för nya brott och, 

genom att flitigt begagna den arbetsinsigt de fått, föda sig redligen. För själasörjaren och hvarje mennisko-

vän ligger dervid den innerliga önskan på hjertat, att de ock måtte finna ett stadigt hem och tillfälle till 

arbete, så att de ej , såsom beklagligen så ofta sker, komma iit för nödens förskräckliga frestelser — och 

duka under. 

För undervisningen har ock inrättandet af cellskåp banat en vida bättre väg, så att Predikanten nu årligen 

kan genomgå med alla fångarna icke allenast katechesen mera fullständigt, utan äfven någon bok i det nya 

Testamentet. — — 

Att det samhälls- och själsgagneliga ändamålet med fängelserna måtte vinnas hafva vi likväl en både i denna 

och föregående berättelser redan antydd sak i vårt kära fosterland att arbeta på och hvarvid ännu torde 

vara föga gjordt, det nemligen, att frigifna fångar måtte få den öppna tillgång till ärligt arbete, den tillsyn, 

handledning och vård, hvarförutan de inom fängelserna tilläfventyrs fattade goda afsigter snart nog skola 

komma i pröfningar, hvari de icke mäkta bestå. Ännu är det en allmän praxis, att man icke tager en straf

fad person i sin tjenst, så länge man kan få en välfrejdad. Ännu söka communerne, så vidt de kunna, 

blifva qvitt dessa af fängelsestraff brännmärkte, och det inträffar ej sällan, att hvart de vända sig med sitt 

betyg, stötas de tillbaka på grund af det i betyget anmärkta brottet. Derpå är icke mycket att undra. 

Men emedlertid blifva de olycklige ofta utan arbete och än oftare utan stadigt hem och nödig vård. Måtte 

det lyckas fosterlandets vänner att finna någon utväg att förekomma detta olyckliga förhållande, så är det 

att hoppas att återfallen i brott blifva vida mer sällsynte.» 

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

»Är 1861, för hvilket redogörelse nu skall afgifvas, lemnar i likhet med de föregående ett säkert bevis 

på ändamålsenligheten af ensamhetsfängelserna, så väl genom besparingar uti underhålls- och reseomkostna

derna för fångarna, som ock förnämligast i afseende på fångarnas moraliska förbättring. Ganska få återfall 

uti brott skulle inträffa, om den brottslige, sedan han lidit straffet, egde ett godt hem att flytta till och der 

blifva medlem af en gudfruktig familj, eller om arbetshus funnos, hvarest den ofta af enskilda personer för

skjutne kunde finna en fristad och ett genom arbete förvärfvadt dagligt uppehälle, så att han hvarken af 

kölden eller hungersnöden tvangs att åter beträda lastens väg.» 

12;o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Gefie: 

»Följande, utaf mången fånge uttalade ord må här tilläggas: »Hvart skall jag taga vägen, när jag blif-

ver fri? ingen vill taga mig i sin tjenst, alla sky mig.» Denna sanning kräfver allvarlig uppmärksamhet; må 

den äfven blifva föremål för kärleksfulla bemödanden och Christlig omtanka för de fallnas upprättelse och 

välfärd.» 

13:o, Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Luleå: 

»Ordets predikan, i förening med det väl handhafda cellsystemet har på fångarna visat sig kraftigt och 

välsignande, och är jag viss derom, att flertalet utgått från fängelset med ett af Guds heliga Anda fOrän-

dradt hjertelag, hvilket sannerligen hos dem blefve välsignelsebringande, derest de utom fängelset åtnjöte 
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rättsinniga medmenniskors handledning och uppmuntran. Såsom vigtigt i denna sak anser jag bildandet af 

ett så kalladt Fångvårdssällskap skulle blifva, eller en förening bestående af rättsinniga medlemmar från alla 

länets socknar, hvilka vid fångars lösgifvande ville med råd och hjelp antaga sig de olyckliga och, medelst 

anskaffande åt dem af passande tjenster eller arbetsförtjenster, uppmuntra dem till en rättsinnig vandel och 

dermedelst återställa deras förlorade förtroende. Dertill manad, är jag ock sinnad göra försök, med att åväga

bringa en dylik förening inom detta län.» 

14:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Carlshrona: 

»Såsom ett medel att korrigera dem, som första gången gjort sig skyldiga till judiciel bestraffning är 

cellbyggnaden äfven ett fängelse för dömda personer, hvilka på kortare tid än två år och ej derutöfver blif-

vit fångar. Under de fyra år, som cellfängelset i vårt land fått emottaga sådana fångar, har det visat gan

ska gynnsamma resultater, ty det straff, som ensamhetsfängelset medför och som har till afsigt att förbättra 

fången och förekomma nya brott af honom, har i de flesta fall varit ett godt correctiv. De smärtor och lidanden, 

som cellstraffet har med sig, tvinga fången att liksom gå in i sig sjelf och ransaka sitt hjerta, der han då 

finner huru orent det är och att det bör renas. I reningsprocessen stores han icke af yttre hinder och han 

finner snart att han icke lider orättvist, äfven om smärtan är mycket stor, och att detta lidande skall afhålla 

honom från att begå nya brott. Ett öfvergifvande af det onda förutsätter hjertats förändring; men hjertats 

förändring är bättringen, hvilken är den upprättelse, som Gud fordrar för begångna synder och som borde vara 

den, som samhället och den enskildt förorättade kan begära. Men huru förhåller det sig med denna upp

rättelse? Månne menniskan är benägen att förlåta den felande, som för sina gerningar lidit straffet sig till 

förbättring och upprättelse? Ä r det icke snarare en stor obenägenhet att hjelpa den fallne brottslige, äfven 

om denne blifvit förbättrad! Man tycker sig icke behöfva taga an honom, som fångvården förut skött om, 

och menar, att den, som en gång lidit straff i fängelset, bör undvikas af den fria befolkningen. Det är denna 

obenägenhet, som hindrar framgången af det myckna goda som är verkadt och ännu verkas för beklagans

värda cellinnevånare. Mången utgår ifrån fängelset väl beredd att ingå i samhället och med allvarligt upp

såt att icke bryta emot dess lagar; men hvad gör det och den enskildte för att egna den förbättrade ett 

skydd, som han just då behöfver? På ett och annat ställe är visserligen bildad en skyddsförening, eller så 

kalladt Fångvårdssällskap, som har till uppgift att medverka för frigifne fångars existens under deras första 

frihetstid; men i allmänhet mötes ju den arme frigifne fången af likgiltighet, för att icke säga motvilja, af 

den fria befolkningen. Han afskys af menniskor, hvilka gerna annars vilja hafva namn af barmhertige och 

således öfvergifven af menniskor, som ej vilja taga honom i sitt bröd eller anskaffa honom tjenst, dukar han 

under för behofvet och begår ånyo brott. De finnas, som efter frigifning från fängelset och i brist af laga 

försvar, arbete och Christlig omvårdnad, drifne af nöden och andra menniskors likgiltighet kastat sig in i nya 

brott ånskönt minnet af deras fängelsetid ej förbleknat. Så länge vällottade samhällsmedlemmar icke välvilligt 

emottaga förbättrade fångar, så länge är ock fångpredikantens arbete med fångars moraliska förbättring mån

gen gång en fruktlös möda. Det är en frätande sorg i hans emellan glädje och bekymmer ofta omvexlande 

tjenstebefattning, att under fångens förbättringstid själasörjaren skall vara oviss om de religionsfrön, som ned

läggas hos fången och som vexa upp och visa frisk grönska, en gång skola bära frukt eller icke när fången 

utträder ur fängelset. Frukt har visat sig och mognat; men beklaghgtvis har mången grönska vissnat bort, 

utan fruktsättning; och anledning dertill torde ofta hemtas i oviljan hos dem, som kunna, men icke vilja 

vårda vexten. Man har icke ännu öfvergifvit den gamla inrotade, under andra förhållanden, eller då ensam

hetsfängelser ej funnos, mången gång grundade åsigten, att, när någon fallit i ett fängelse, han, fången, vore 

skadlig för samhället, och vill helst bibehålla denna nu skildrade sinnesstämning. Så länge opinionen emot 

dem, som längre eller kortare tid varit i cellfängelse är sådan, att man ej vill våga försöket att taga dem i 

tjenst eller under vård, och så länge den enskilde personen icke lemnar välvilligt biträde till den åter upp-
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rättades inträde i det fria samhället, utan snarare drager sig undan den nödiga vården, må ej alltför stora 

resultater pretenderas af cellsystemets verkningar. Ehuru Fångvårdssällskap i någon mån kan underlätta en 

frigifven fånges återupprättande eller upptagande i samhället, kan dock ett understöd och bemödande å dess 

sida icke nöjaktigt lösa uppgiften, så länge den ovänliga sinnesstämning är rådande, som i allmänhet gifver 

sig tillkänna när fråga är om anskaffandet af tjenst åt en fånge. Vid mina försök i detta afseende har jag 

oftast funnit denna oblida sinnesstämning och likgiltighet hafva företrädet framför hjelpsamheten, till följe 

hvaraf fångens fullkomliga försoning med samhället, hvilken borde tillförsäkras honom som blifvit förbättrad, 

icke synes uti det hafva sin målsman. I den förhoppning att framtiden må medföra en blidare opinion emot 

fångar, skall jag icke upphöra, att så väl enskildt försöka medverka till fånges återförening med samhället, 

sedan jag, genom Guds nåd, först i fängelset kunnat befordra hans upplysning och förbättring, som ock 

verka för den goda sak, som ett blifvande Fångvårdssällskap härstädes kan komma att taga sig an. Lyck

ligtvis har, så vidt jag har mig bekant, under sednare tider icke många fångar funnits i cellfängelset, hvilka 

vid afgången derifrån ej egt eller bekommit försvar, och sällan har någon sådan f. d. fånge återfallit i brott.» 

15:o. Af Predikanten vid Stockholms Läns-cellfängelse: 

»Cellsystemet har lika litet detta året, som de förra, jäfvat de goda resultaterna af sin tillämpning; 

men en vigtig sak står ännu qvar att önska i hvad angår fångarnas inställande för rätta. Det han lätteligen 

hända, och har äfven händt, att den fånge, som i cellen haft de bästa föresatser, — efter forslandet till stället 

för hans rättegång betydligen förändrat sig. Efter det att han i cellen öppet erkänt brottet och betygat 

ånger, har han efter återkomsten stundom återtagit allt hvad han har erkänt och synbarligen ådagalagt att 

han under bortovaron tagit intryck af andra.» 

»Med den största eftersyn lär det väl också knappast blifva möjligt att förekomma det ju fången ej 

skall komma att meddela sig med andra och ju mera förhärdade dessa äro, desto mera är det fara värdt att 

han under forsligen skall undfå usla lärdomar och dessa faror ökas ännu mera ju längre vägen är, som han 

har att färdas. Om derföre cellsystemets verkligt goda och vigtiga princip skall kunna lemna de goda re

sultater, som man dermed afser och ej det frö till godt, som hos den fallne ännu finnes qvar, skall förqväfvas af 

dåliga kamrater på den ofta långa vägen till och ifrån rättegångsstället, vore det högst önskligt, att ransakningen 

med fången kunde försiggå om möjligt inom fängelset, eller åtminstone så nära derintill som möjligt. 

För fångarnas moraliska förbättring tror jag det vara af högsta vigt, att den önskan, som i första delen af 

denna berättelse blifvit uttalad, måtte uppfyllas, så att icke fången just under färden till och ifrån det ställe, 

der han under rättegång borde visa ånger och uppriktighet, blifver intalad till motsatsen, så att man vid 

hans återkomst till häktet har vida mindre hopp om hans förbättring, än när han sändes till ransakningen.» 

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

»Till fångarnas förbättring bidrager på ett alltmera tillfredsställande sätt den ökade tillgång på värde

rika böcker, hvilken under föregående år kommit fängelset till del, och önskligt vore att denna tillgång kunde 

framdeles blifva större. Likväl motverkas förbättringen fortfarande af utfärder till tingsställena, derifrån 

fångarna oftast återkomma med tydliga tecken till att den ånger förflygtigat och den blick inåt slocknat, 

hvilken den förra ensamheten i cellen och läsningen der framkallat.» 
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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: 

»De under år 1861 från Rikets fängelser insände sjukrapporter, af hvilka ett sammandrag finnes bilagdt 
uti tabellen litt. L., utvisa, att sjukligheten och dödligheten inom fångpersonalen varit, under nämnde år, 
särdeles ringa. 

Af nämnde tabell*) inhemtas, att hela antalet under året vårdade, som utgöras af från förra året 
qvarliggande (192) och under året tillkomne sjuke (4,794), uppgått till 4,986, af hvilka 4,682 utskrifvits till
frisknade och förbättrade, 98 aflidit och 206 blefvo qvarliggande under behandling till år 1862. 

I afseende på de särskildta sjukdomarnes frequens visar tabellen vidare, att: 
Febrar förekommit uti 253 fall, af hvilka 9 medfört döden. De hafva, med några nedanför nämnda 

undantag, utgjorts af lindriga former, blandade katarrhala, rheumatiska och enkla gastriska. Gastriskt nervösa 
febrar af långt större gravitet hafva deremot förekommit vid Straff- och Arbetsfängelserna å Långholmen, 
der, utaf 11 insjuknade, 5 aflidit; vid Landskrona, 42 insjuknade, 2 döde; å Norrmalm 8 insjuknade, 1 död, 
samt Gefleborgs Cellfängelse 6 insjuknade, 1 död. 

Frossfebrar hafva förekommit i 951 fall, utan att någon aflidit. Äfven detta år hafva dessa sjukdomar 
fortfarit att aftaga i antal och liksom de föregående hafva de i största mängd uppträdt inom de fängelser, 
der fångarna mest varit utsatta för yttre luftens inflytelser, nemligen vid Långholmen och Krono-arbetscom-
pagnierna. 

Utslagsfebrarne hafva, alla såsom koppor, företett 6 sjukdomsfall, af hvilka alla öfvergått i helsa. 
Bröstinflammationer hafva förekommit i 172 fall, af hvilka 20 medfört döden. Sjukantalet är sålunda, 

i förhållande till föregående år, ganska litet, men dödligheten deremot temligen betydande. Dessa sjukdomar 
hafva inträffat inom nästan alla fängelser, ehuru till största antal inom Straff- och Arbetsfängelserna, samt 
Krono-arbetscompagnierna. 

Underlifsinflammationerna hafva utaf 10 sjukdomsfall räknat 3 dödsfall. 
Cholera har icke och Rödsot endast uti 14 fall under året förekommit. Dödsfallen inträffade båda på 

Norrmalms qvinnofängelse, der 2 redan förut sjukliga qvinnor häftigt angrepos, utan att någon epidemi se
dermera kom till utbrott. 

Diarrheerna hafva under året uppgått till ungefär samma antal som under föregående år, men med 
betydligt minskad mortalitet. De hafva utgjort 529, med 6 döde. Af dessa tillhöra en tredjedel af de sjuka 
och två tredjedelar af de döde Stockholms fängelser, vid Långholmen och Norrmalm. 

Magflen och chronisk inflammation i magens slemhinna hafva, såsom vanligt inom fängelserna, talrikt 
förekommit. Af 249 sjuka hafva 6 aflidit uti följdsjukdomar efter dessa, i och för sig sjelfva sällan dödande, 
åkommor. 

Vattsot har, dels såsom ägghvitsjukdom (Morbus Brigthi), dels såsom följdsjukdom af andra chroniska 
lidanden, förekommit uti 76 fall, af hvilka 12 slutat med döden. De utskrifna kunna till större delen endast 
antagas vara för tillfället förbättrade, ej tillfrisknade. 

*) Den 26 September 1861 utkom Kongl. Sundheis-Collegii Circulär till samtlige läkare i Riket, med nomenklatur och formulär för sjukförslag och rapporter, 
hvilket för 1862 års sjukförslag kommer att tillämpas. För Sr 1861 var detta icke möjligt, dä större delen af årets sjulcrapporter vid Cirkulärets utgifvande 
redan, »fter gamla formuläret, voro insända och de nya blanketterna först vid årets slut hunnit tryckas och utdelas. 
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Lungsot och chroniska bröstsjukdomar räkna under året 339 sjukdomsfall och 25 dödsfall. Af de döde 

tillhöra icke mindre än 26 Straff- och Arbetsfängelserna. Detta är dock temligen naturligt, då chroniskt 

bröstsjuka icke afsändas till Krono-arbetscompagnierna och, såsom ofta förut blifvit antydt, dessa sjukdomar 

icke visa någon fallenhet för hastig utveckling hos Cellfängelsernas mera provisionela befolkning. 

Skörbjugg har under året fortfarande något ökats, ehuru den icke visat stor intensitet. Sålunda, då 

1859 hade 99 sjuka och 2 döde, 1860 121 sjuka och 1 död, har 1861 190 sjuka, ingen död. De talrikaste fallen 

hafva förekommit inom Straff- och Arbetsfängelserna å Långholmen, Malmö och Landskrona, på hvilka ställen 

sjukdomen redan under föregående år visade fallenhet att tilltaga, men äfven inom de flesta Cellfängelserna 

har ett och annat fall inträffat. Hvad som uti 1860 års sjukförslag blifvit anmärkt om orsaker och behand

ling eger äfven på detta år sin tillämpning. 

Ögonsjukdomarne hafva förekommit i 150 fall, såsom vanligt merändels beroende af rheumatiska och 

yttre traumatiska orsaker. De flesta traumatiska ögonsjukdomar hafva förekommit å de fängelser, der sten-

sprängning och stenhuggning utgör ett vanligt arbete, nemligen vid Långholmen, samt Krono-arbetscompag

nierna vid Carlsborg och Disciplincoinpagniet vid Borghamn *). Läkaren vid Carlsborg anser, att der oftast 

förekommande ögonsjukdomar, nemligen de, som förorsakas genom stenhuggning, kunde förekommas om fån

garne under detta arbete begagnade flor, men både detta och glasögon har vid Långholmen visat sig otill

räckligt, emedan de arbetande besväras af och snart aflägga dylika skyddsmedel, som hindra synen och öka 

hettan öfver ansigtet. 

Fyllerigalenskap har endast förekommit uti 9 fall och uteslutande inom Cellfängelserna. Att det ha

stiga afbrottet från ett oordentligt och bullersamt lefnadssätt till Cellfängelsets stillhet, stränga ordning och 

svaga kost hos gamla drinkare lätt framkallar utbrott af fyllerigalenskap inses ganska lätt, och från Calmar 

omtalas en fånge, stor drinkare, som under det han undergick vatten och bröd-straff inföll i Delirium, men 

genast återställdes, sedan han efter undergånget straff kort derpå från fängelset afgick. 

Sinnessjukdomarne hafva under året uppgått till 20, mest lindriga former, samt dessutom 2 sjelfmord. 

Af de förra tillhöra 10 Straff- och Arbetsfängelserna, 6 Krono-arbetscompagnierna, samt 4 Cellfängelserna. 

Af sjelfmorden inträffade 1 inom Straff- och Arbetsfängelse, 1 i Cellfängelse. 

Alla inom Straff- och Arbetsfängelserna uppgifne sinnessjukdomar hafva utgjorts af hypochondri, eller, 

som flere Läkare uttryckt sig, »tungsinthet», och hafva inom kort återgått till helsa eller åtminstone arbets

duglighet, med undantag af en fånge i Carlskrona, som i 6 månader blifvit vårdad för en dylik chronisk 

sinnesrubbning och som vid årets slut ännu icke var återställd. 

Samma förhållande har egt rum med de vid Krono-arbetscompagnierna vårdade sinnessjuke; äfven här 

med undantag af en fånge vid Carlsborg, som under några veckor led af begreppsförvirring, eller lindrig 

grad af Dementia. 

Af de inom Cellfängelserna behandlade och förbättrade 4 fall förekommo 2 i Calmar. 

Den förste var en 19-årig dräng, häktad och dömd för rån, och som dyster o.ch nedslagen ankom till 

fängelset. Efter' 8 dagars vistande i cell blef han sinnesrubbad, utan att vara våldsam, samt förlorade helt 

och hållet minnet. Genom kraftig afledande behandling blef han dock efter några veckor återställd, med 

undantag att minnet fortfarande förblef svagt. Den andre var en bagaregesäll, 29 år gammal, enligt upp

gift Mormonprest, som blifvit häktad för oljud och försvarslöshet. Intagen på fängelset fortfor han att dag 

och natt sjunga, dansa och föra oljud. Under behandling minskades efter någon tid dessa symptomer, men, 

då de kort derefter ånyo tilltogo, afsändes han till Läns-lazarettet. I intetdera af dessa fall anser fängelsets 

Läkare att sinnessjukdomen stått i samband med cellstraffet. 

") Sjukförslaget för Disciplin-compagniet har pä tabellen blifvit sammanfördt med det för Carlsborg, emedan alla svårare eller chroniska sjuka frln Disciplin-
compagniet vanligen värdas på Carlsborgs sjukhus, och upptagas i rapporterna derifrån. 

Fångvårdsstyrelsens Berättelse för år 1801. v 
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I Hernösands Cellfängelse vårdades sedan 1860 en qvinna, som led af Monomania, hvilken efter fallen 

dom, under årets 2:dra qvartal förbättrad, men ej frisk, återsändes till hemorten. 

I Carlstads Cellfängelse vårdades en genom religionsgrubbel sinnesrubbad och såsom försvarslös häktad 

sotargesäll, hvilken under vistandet i fängelset blef lugnare och förbättrad, ehuru fortfarande fallen för osnygg

het. En från Gaustad Sindsyge-Asyl i Norge förlupen vansinnig Norrman finnes upptagen såsom någon tid 

inom fängelset förvarad, men ej såsom derstädes behandlad. 

Från Malmö Cellfängelse afsändes till Hospitalet, för profkurs genomgående, en nyss häktad f. d. fäst

ningsfånge, som redan en gång förut varit dersammastädes behandlad för sinnessjukdom. 

Af sjelfmorde7i begicks 1 på Ny-Elfsborgs fästning, der en fånge utan känd anledning och utan förut 

visad sinnesrubbning afhände sig lifvet genom hängning. Det andra i Kongsbacka Cellfängelse af en piga, 

som, tilltalad för barnamord, vid första ransakningen erkände sig hafva förbränt fostret och dagen innan förnyad 

ransakning hängde sig i cellen. Några symptomer af sinnesrubbning hade icke förut varit hos henne an

märkta och tyckes ånger öfver hennes begångna brott, samt fruktan för straffet, men ej cellfängelsets inver

kan, hafva framkallat hennes förtviflade handling. 

Tvenne fall af simulerad sinnesrubbning och likaledes simulerade sjelfmordsförsök hafva förekommit, ett 

uti hvardera af Cellfängelserna i Calmar och Wenersborg. 

Likasom några föregående år har Läkaren vid Calmar Cellfängelse äfven i år fästat uppmärksamheten 

på de skadliga följder i physiskt afseende, som någongång inträffa efter långvarigt vistande i cellfängelse. En 

erfarenhet, som dock ingalunda är ny för Kongl. Styrelsen, emedan dylika fall tid efter annan, ehuru mycket 

enstaka, blifvit omförmälta. Den, som under innevarande år framkallat denna anmärkning, var en skräddar-

dräng, som genom, en ovanligt lång ransakning kommit att 2 år och 9 månader förvaras i cell, hvarefter han 

ådömdes 4 månaders ytterligare straff-fängelse. Under denna sednare tid utbröt ett med skörbjugg besläg-

tadt sjukdomstillstånd, hvarunder kroppens samtlige functioner så försvagades att Läkaren före strafftidens 

slut ansåg sig böra tillstyrka hans förflyttande från cellfängelse. Genom Kongl. Maj:ts Nåd bifölls denna till

styrkan. 

Såsom ett nytt bevis på vatten- och bröd-straffets ringa skadlighet hos de flesta dermed straffade per

soner anföres från Örebro Cellfängelse, att en gubbe af ziguenarrace, enligt uppgift 84 år gammal, utan olä

genhet i' 28 dagar undergick detta straff. 

Uti intet fängelse har sjukligheten eller dödligheten varit så framstående, att någon närmare redogörelse 

kan anses deraf påkallad, än den, som för hvarje fängelse i tabellen förefinnes. Ingen epidemi har under 

året någonstädes egt rum, om icke ofvannämnda gastriskt nervösa febrar : skulle kunna anses för en lindrig 

sådan, och knappast har någon viss sjukdom visat ens någon anmärkningsvärd freqvens, hvilkét annars ofta 

under föregående år varit fallet. 

De af Kongl.' Maj:t bifallna, utaf Kongl. Styrelsen föreslagna, förändrade och förenklade utspisnings-

staterna, för hvilka utförlig redogörelse troligen kommer att i Kongl. Styrelsens underdåniga Berättelse lem-

nas, hafva af Fängelseläkarne blifvit med tacksamhet mottagna och komma troligtvis att för framtiden väl

görande inverka på helsotillståndet inom Rikets fängelser. 

Vincent • Lundberg.» 
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A F D E L N I N G E N V. 

O m F ä n g e l s e - b y g g n a d e r n a . 

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

»Redogörelse för arbeten, som blifvit utförde så väl vid de nya Läns-cellfängelserna och Kronohäktena, 
som vid Straff- och Arbetsfängelserna i Riket under loppet.af år 1861. 

a) Nya Läns-cellfängelserna: 

i Ö s t e r s u n d , 

der Fängelsebyggnaden, jemlikt Kongl. Brefvet af den 25 Maj 1858, under loppet af samma år påbörjats, 

hafva byggnadens inredningsarbeten blifvit fullbordade, så att fängelset kunnat öppnas för emottagande af 

fångar.- Äfvenså har yttre afrappningen till större delen blifvit verkställd; 

i H e r n ö s a n d , 

der Fängelsebyggnaden, jemlikt Kongl. Brefvet af den 14 Dec. 1858, under loppet af år 1859 påbörjats, hafva 

byggnadens inredningsarbeten blifvit utförde, jemte uthus och stängselplank, så att fångarna kunnat inflyttas; 

i U m e å , 

der Fängelsets uppförande, jemlikt'Kongl. Brefvet af den 18 Maj 1858, påbörjats under loppet af år 1859, 

hafva äfvenledes byggnadens inredningsarbeten, jemte uthus, stängselplank och gårdar, blifvit utförde, så att 

fängelset blifvit öppnadt för fångarnas emottagning; 

i U p s a l a , 

der uppförandet af Fängelsebyggnaden, enligt Kongl. Brefvet af den 28 Februari 1860, samma år påbörjats, 

hafva ' byggnadens yttre och inre murar blifvit uppförde och plåttaket pålagdt. För erhållande af duglig 

brunn, har, ined större kostnad än beräknadt varit, sådan måst medelst nedgräfning af på hvarandra stå

ende gjutne jcrncylindrar till 85 fots djup under gårdsplanen, hvilket byggnadssätt under för handen varande 

förhållande befunnits både ändamålsenligt och till minsta kostnad ledande; 

i N y k ö p i n g , 

der Fängelsebyggnaden, jemlikt Kongl. Brefvet af den 15 Januari innevarande år, påbörjats, hafva, efter 

grundläggningens verkställande, hvilket varit förenadt med större svårigheter och kostnad, än beräknadt va

rit, byggnadens yttre och inre tegelmurar blifvit uppförde och med plåttak öfvertäckte. 

Byggnadsutgifterna för dessa fängelser hafva intill detta års slut utgått med de belopp, nedanstående 

tabell visar: 
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b) Nya Krono-ceUfängelserna: 

i N o r r k ö p i n g , 

der ett Fängelse med 34 celler, Ekonomi- och Ransakningslokal, jemlikt Kongl. Brefvet af den 8 Augusti 

1859, under loppet af år 1860 påbörjades, hafva byggnadens yttre och inre tegelmurar blifvit uppförde och 

plåttaket pålagdt. 

c) öjrige Låns- och Kronohäkten: 

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

blifvit i enlighet med Nådigst fasställda byggnadsförslag verkställda; 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 

derstädes till Länsfängelset ledande körbro, hvilket arbete samma år tagit sin början, denua bro blifvit så 

färdig att den kunnat begagnas, enär dera återstår endast stensättningen, som kommer att fullbordas nästa 

år, sedan jordfyllningen hunnit blifva tillpackad. 

d) Straff- och Arbetsfängelserna: 

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

der östra tornet, enligt Kongl. Brefvet af den 9 Maj 1860, blifvit samma år påbygdt med 2:ne våningar för 

32 celler, hafva inredningsarbetena blifvit utförda, så att cellerna kunnat till begagnande upplåtas. Äfvenså 

hafva inredningsarbetena uti den i samma Kongl. Bref anbefallda nya boställsbyggnad för Direktör och Vakt-

betjening blifvit påbörjade. 

Dessutom hafva de Fängelset omslutande gamla vallmurame blifvit iståndsatta och påmurade till 16 

fots höjd öfver gårdsplanen, äfvensom Norra Längan blifvit förändrad till sin inredning för beredande af 

lämpliga sjukrum, äfvensom af ökadt utrymme för bevakningspersonalen. 

Så väl Fängelset, som nya fabriksbyggningen, hafva blifvit försedde med gaslysning från stadens gasverk; 

i M a l m ö , 

der en lämpligare local för Redogörarecontor varit behöflig, har en ny sådan blifvit inredd uti Norra Län

gan och gamla Contoret upplåtits till bostäder för bevakningens tjenstemän; 

å N o r r m a l m , 

der till kök och matrum samma local hittills begagnats, hvaraf stora olägenheter uppstått, har nytt kokhus 

blifvit uppfördt bredvid det gamla köket, hvilket nu är fångarnas matrum. 

Stockholm den 31 December 1861. 

Th. Ankarsvärd.» 
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AFDELNINGEN VI. 

Om F å n g a r s och K r o n o a r b e t s k a r l a r s u n d e r h å l l och b e k l ä d n a d . 

Jemlikt livad Styrelsen i 1860 års underdåniga Berättelse omförmält, hafva för Fångarnes och Krono-

arbetskarlarnes förplägning sex särskilda utspisningsstater, deraf fem för olika slags fångar och en för Kro

noarbetskarlar, varit tillämpade. Då emellertid erfarenheten gifvit vid handen, att en del af dessa stater, 

särdeles den, hvarefter Fångarne i Läns- och Kronocellfängelserna utspisades, icke upptoge fullt tillräckliga 

födoämnen för uppehållande af Fångarnas hälsa och krafter, i synnerhet då till följd af vidtagne förfogan

den under sednare åren, Fångar för undergående af bestraffning en längre tid qvarhållas i dessa fängelser, 

afgaf Styrelsen jemte underdånig skrifvelse den 19 April 1861 underdånigt förslag till gemensam utspisnings-

stat för samtlige fängelserna i Riket, äfvensom till s. k. torrskaffningsstat, att tillämpas vid de tillfällen då 

af en eller annan orsak hinder för mattillredningen kunde förekomma, hvarjemte Styrelsen hemställde, att 

den förut gällande utspisningsstaten för Kronoarbetskarlar finge fortfarande tills vidare tillämpas. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t öfver Styrelsens förslag i förenämnde hänseende behagat i Nåder inhemta 

Sundhets-Collegii underdåniga utlåtande, samt i anledning af de anmärkningar, Collegium deri framställt, in

fordrat Styrelsens yttrande, afgaf Styrelsen jemte underdånig skrifvelse den 7 October nyssnämnde år ett i 

öfverensstäminelse med en af Sundhets-Collegium gjord anmärkning förändradt underdånigt förslag till ut-

spisningsstat för fängelserna, hvilket, jemte förslaget till torrskaffningsstat, Eders Kongl. Maj:t täcktes genom 

Nådigt Bref af den 9 November sistlidne år fastställa, med förklarande, att den för Kronoarbetscorpsen gäl

lande utspisningsstat fortfarande komme att tills vidare bibehållas; och behagade Eders Kongl. Maj:t dessutom 

i Nåder förordna, dels, med anledning af hvad både Styrelsen och Sundhets-Collegium i ämnet yttrat, att, 

jemte det ifrågavarande utspisningsstater skulle gälla till efterrättelse från påföljande utspisningstermin den 

1 April 1862, Styrelsen egde att, efter förloppet af två år från nämnde tid eller dessförinnan, derest om

ständigheterna funnes dertill föranleda, till Eders Kongl. Maj:t inkomma med förnyad anmälan i detta ämne, 

dels ock att , såsom Styrelsen föreslagit, de Nådigst fastställda utspisningsstaterna finge, i den mån sådant 

lämpligen kunde ske, redan under löpande utspisningstermin tillämpas. 

De sålunda i Nåder fastställda utspisningsstaterna jemte dertill hörande »underrättelser» äro af följande 

innehåll: 

»Utspisningsstat för Fängelserna i Riket. 

Bröd utgår i öfverensstämmelse med de i underrättelserna meddelade föreskrifter. 
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S p i s o r d n i n g . 

Hvarje dag: 3 ort smör och 4 ort salt. 

Dessutom under vintern: 

Söndag: 40 ort salt kött, 50 ort ärter, 5 ort kornmjöl, 35 ort rågmjöl. 

Måndag: 30 ort sill, 35 kubiktum potates, 5 ort fläsk, 25 ort kornmjöl, 25 ort korngryn, 5 korn peppar 

, eller ingefära. 

Tisdag: 40 ort färskt kött, 10 ort korngryn, 10 ort kornmjöl, 35 ort rågmjöl, 2 ort salt och grönsaker 

för 0,25 öre. 

Onsdag: 10 ort fläsk, 50 ort ärter, 5 ort kornmjöl, 35 ort rågmjöl. 

T/iorsdag: 30 ort sill, 35 kubiktum potates, 5 ort fläsk, 25 ort kornmjöl, 25 ort korngryn, 5 korn peppar 

eller ingefära. 

Fredag: 10 ort fläsk, 50 ort ärter, 5 ort kornmjöl, 35 ort rågmjöl. 

Lördag: 40 ort färskt kött, 35 kubiktum potates, 20 ort kornmjöl, 25 ort korngryn, 2 ort salt. 

Under sommaren: 

Söndag: 10 ort fläsk, 50 ort ärter, 5 ort kornmjöl, 35 ort rågmjöl. 

Måndag: 30 ort sill, 5 ort fläsk, 30 ort kornmjöl, 20 ort ärter, 25 ort korngryn, 5 korn peppar eller in

gefära. 

Tisdag: 40 ort salt kött, 10 ort korngryn, 10 ort kornmjöl, 35 ort rågmjöl, 5 korn peppar eller ingefära. 

Onsdag: 10 ort fläsk, 50 ort ärter, 15 ort kornmjöl, 25 ort korngryn. 

Tkorsdag: 40 ort salt kött, 10 ort korngryn, 10 ort kornmjöl, 35 ort rågmjöl, 5 korn peppar eller ingefära. 

Fredag: 30 ort sill, 5 ort fläsk, 25 ort kornmjöl, 20 ort ärter, 35 ort rågmjöl, 5 korn peppar eller in

gefära. 

Lördag: 40 ort färskt kött, 35 ort korngryn, 15 ort kornmjöl, 2 ort salt, 5 korn peppar eller ingefära och 

grönsaker för 0,25 öre. 

U n d e r r ä t t e l s e r : 

Brödet, mjukt, antingen af enbart rågmjöl, eller ock af rågmjöl blandadt med korn- eller hafremjöl, 

dock alltid minst hälften rågmjöl, utgår under båda terminerna för Straff- och Arbetsfånge på bestämd tid 

af mankön i gcmensamhetsfängelse med 1 U. 75 ort; för Lifstidsfånge af mankön, samt för i cell förvarad 

fånge af mankön, 1 U. 35 ort; för fånge af qvinkön med 1 U. 15 ort, allt om dagen. För fånge, som under

går disciplinär bestraffning i cell utan arbete, utgår brödet med endast 1 U. om dagen. I stället för mjukt 

bröd må torrt upphandlas och till |:delar af det förras vigt utspisas. 

Rågmjölet lemnas sainmanmalet, kornmjölet skrädt och grofsiktadt. I stället för kornmjöl får lemnas 

lika vigt skrädt och grofsiktadt hafremjöl. Ärter böra vara mogna och torra och kunna utbytas mot lika 

beskaffade bönor. I stället för sill får lemnas lika vigt strömming. Kött och fläsk böra vara af fullvuxna 

och feta kreatur, samt för öfrigt af fullgod beskaffenhet, det förra vitan halsar, läggar och ryggstycken, det 

sednare utan hufvud och rygg; skankorna helt och hållet frånskiljda. 

För den händelse att artikeln potates ej kan, utan allt för hög kostnad, anskaffas, må densamma ut

bytas på Lördagarne emot lika qvantitet kålrötter, likasom, då Läkaren anser sådant för helsotillståndet för

delaktigt, mot surkål till qvantitet af 12 kubiktum, samt på Måndagarne och Thorsdagame mot ärtmos, till— 

redt af 20 ort ärter och 10 ort kornmjöl. I stället för 3 ort smör per dag må, der sådant icke föranleder 

högre kostnad, 10 kubiktum mjölk utspisas. 

Då Läkaren anser sådant för helsotillståndet ibland fångpersonalen nyttigt, må under högst tvenne 

månader af sommar-utepisningsterininen på Måndagarne j stället för 30 ort kornmjöl och 5 ort fläsk utdelas 
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för hvarje helportion 20 ort kornmjöl, som afses till afredning af ärtmoset och korngrynsgröten, jemte kall

skål, bestående af 25 kubiktum svagdricka och 3 ort sirup med tillsats af den upptagne qvantiteten ingefära. 

Beträffande förenämnde utbyten och om mattillredningen, samt utspisningen, lemnar Fångvårds-Styrelsen 

föreskrifter. 

v>S. h Torrskaffnings-Stat för Fängelserna i Riket: 

F r u k o s t och M i d d a g : 

5 ort smör eller 15 ort skumost; 

30 ort torrt fläsk eller 50 ort torrt kött eller ock 50 ort rökt korf af hästkött; 

50 kubiktum svagdricka, jemte bröd i öfverensstämmelse med den ordinarie utspisnings-staten. 

Af ton : 

Gröt, enligt ordinarie utspisnings-staten, eller, för den händelse denna föda ej kan utspisas, 50 ort 

mjukt bröd, som kan utbytas mot 35 kubiktum potates, såvida kostnaden derför ej öfverstiger värdet af 

sistnämnde qvantitet bröd.» 

Till närmare upplysning om de grunder, som blifvit följde vid uppgörandet af den nya utspisnings-

staten för fängelserna och om de skiljaktigheter, som förefinnas mellan denna och de förut gällande utspis-

nings-staterne, har Styrelsen med afseende å vigten af denna förändring trott sig böra i särskilda härhos 

fogade bilagor N:ris 1 och 2 intaga utdrag af Styrelsens ofvanberörde underdåniga skrifvelser i ämnet den 

19 April och 7> October sistlidne år. 

Som ifrågavarande nya utspisnings-stater under år 1861 icke hunnit tillämpas, har utspisningen under 

samma år blifvit verkställd i enlighet med förut gällande stater; och har i afseende på proviant-artiklarnes 

anskaffning och desammas tillredning tillgått på sätt i 1860 års underdåniga Berättelse blifvit omförmäldt. 

Uti de för fångar och Krono-arbetskarlar förut gällande särskilda beklädnads- och sängklädes-stater 

har någon annan ändring för ifrågavarande år icke egt rum, än att kostnaden enligt beklädnads-staten N:o 

7, afsedd för fångar5 af mankön i läns- och krono-cellfängclserna, blifvit, genom en något lägre beräknad 

utgift för persedlarnes underhåll, nedsatt från 13 R:dr till 12 R:dr riksmynt. 

I öfverensstämmelse med hvad • förut egt rum hafva de för fångvårdsanstalterna erforderliga bekläd

nads- och sängklädes-persedlar, likasom de väsentligaste dertill erforderliga materialier, såsom vadmål, 

buldan, ullgarn, tråd o. s. v. blifvit vid vissa Straff- och Arbetsfängelser förfärdigade, samt derifrån till de 

särskilda fångvårdsanstälterne levererade mot det i beklädnads- och sängklädes-staterne å hvarje persedel 

bestämda pris. 

Styrelsen får härnedan undbrdånigst meddela uppgift å den kostnad, hvartill fånges och krono-arbets-

karls förplägning, samt beklädnad och sängkläder, uppgått för år och för dag vid samtlige fångvårdsanstal

terna under år 1861, dervid Styrelsen skolat underdånigst anmärka, dels att uti kostnaden för förplägning 

ingå utgifterne ej • mindre för sjelfva proviantartiklarne, utan ock för desammas tillredning, ved och lys-

hållning i kök, afskrifningsproceilt å provianten, der sådan är medgifven, mat- och dryckeskärlm. m., dels 

beträffande kostnaden för beklädnad och sängkläder att densamma afser hvad under årets lopp blifvit för 

hvarje fångvårdsanstalt anskaffadt, utan att något afdrag egt rum för hvad vid årets slut funnits oförbru-

kadt, hvilket' sistnämnda förhållande och det mer eller mindre klädslitande arbete, hvartill fångarne använ

das, förorsaka betydliga skiljaktigheter i den årliga beklädnadskostnaden äfven vid de fängelser, för hvilka 

samma stater i detta hänseende tillämpas. 
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Uti nedanstående 2:ne tabeller meddelar Styrelsen uppgifter till jemförelse af kostnaden för dag
portionen och den årliga kostnaden för beklädnad och sängkläder under sednast förflutna 10-år vid Straff-
och Arbetsfängelserna, samt Krono-arbetscorpsen. 
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AFDELNINGEN VII. 

Om Fångars och Krono-arbetskarlars sysselsättning. 

På sätt Styrelsen i föregående års underdåniga Berättelse omförmält, är de i Läns- och Kronocellfän
gelserna intagne Straff-arbetsfångars sysselsättning så ordnad, att denna sysselsättning, som bör vara af den 
beskaffenhet att det i dylika fängelser rådande ensamhets- och tystnadssystem icke stores, eger rum på en
skild persons eller Fängelseföreståndarens förlagskostnad, derest icke lämplige arbeten för fängelsets eller 
Fångvårdens räkning finnes att tillgå, samt att arbetsinkomsten sålunda fördelas, att J tillfaller Fängelse
föreståndaren, J fången, som utfört arbetet, l den del af fängelsets bevakningspersonal, som haft tillsyn öf-
ver arbetet, samt återstående l fängelsets besparingskassa. 

Ehuru sålunda Fångvården icke tillgodokommer någon inkomst af dessa fångars arbeten, har dock det 
genom denna anordning åsyftade ändamål, att bereda fångarna nyttig sysselsättning, i väsendtlig mån vunnits. 
Detta ådagalägges deraf, att, oaktadt dels ensamhets- och tysthetssystemet inskränker de särskilta arbetsslagen 
till ett ringa antal, dels ifrågavarande slags fångar vanligen äro okunnige i sådana handtverk och andra arbeten, 
som inom cellfängelserna lämpligen kunna utföras, har dock, enligt de till Styrelsen inkomne dagsverksrap
porterna, största delen af de till allmänt arbete eller straffarbete dömde fångar under året varit med arbete 
sysselsatte, för hvilket en inkomst af 19,702 R:dr 75 öre erhållits, deraf &, som tillgodokommit besparings
kassorna, utgör 3,283 R:dr 79 öre R:mt. 

Af Krono-arbetscorpsen har, i öfverensstämmelse med Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 27 No
vember 1860, Disciplin-compagniet varit emot stadgad ersättning sysselsatt vid Borghamns kalkstensbrott 
för Kongl. Ingenieur-Corpsens räkning, Andra och Tredje Compagnierna vid Carlsborgs fästningsbyggnad, 
Femte Compagniet, mot ersättning, vid Eders Kongl. Maj:ts Flottas varf i Carlskrona, samt Tionde och Elfte 
Compagnierna, utan afgift, vid befästningarna å Waxholm och Rindö. 

I likhet med föregående år hafva fångarne vid Straff- och Arbetsfängelserna varit sysselsatte dels med 
tillverkning af de för fängelsernas behof erforderliga beklädnads- och sängklädespersedlar, dels ock med sten-
huggnings-, väfnads- och sömnads- med flere arbeten för enskilde personers räkning. Vid lifstidsfängelserna 
i Carlskrona, Christianstad och å Ny-Elfsborg har dock i brist af tjenliga arbetslocaler något ordnadt arbete 
för Fångvårdens räkning icke kunnat beredas, utan hafva fångarne derstädes, i den mån de icke kunnat för 
försvarsverkets räkning användas, sysselsatts medelst tillverkning af diverse mindre handtverks- och slöjd
alster, vid hvilkas försäljning en viss andel af arbetsvinsten tillfallit fängelserna under benämning af stämpel-
afgift. 

öfver personalens användande så väl vid Krono-arbetscorpsen, somäfven vid Straff- och Arbetsfängel
serna, får Styrelsen underdånigst meddela en allmän öfversigt genom följande: 
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Sammandrag af Dagsverksrapporterna från Straff- och Arbetsfängelserna, samt Krono-arbetscorpsen år 1861. 

Enligt förestående uppgifter har af hela personalen 9,4 procent varit sysslolös till följd af sjukdom och 
bristande arbetsförmåga, 1,1 procent af brist på arbetstillfälle och derför att arbete ej varit ådömdt, 16,6 
procent för sön- och helgedagar m. fl. anledningar, samt 13,8 procent utgjort dagsverken för försvarsverkets 
räkning, 13,5 procent för fångvårdsanstalterna, allt utan inkomst, och 45,6 procent för fångvårdens och en
skildes räkning, med inkomst. 

De för fångvårdens räkning utan inkomst upptagna dagsverken hafva hufvudsakligen blifvit utgjorde 
för verkställande af reparationer å fängelsebyggnaderna, samt andra vid ekonomien och förvaltningen före
kommande handräckningsarbeten; hvarjemte för ett större byggnadsarbete vid Straff-fängelset i Landskrona 
blifvit under året använde 8,650 dagsverken. 

Uti nedanstående tabell meddelas uppgift å fångvårdens inkomster och utgifter för arbetena, samt å 
livad i dessa hänsseenden blifvit i stat beräknadt: 

Häraf inhemtas, att utgifterna för arbetena väl öfverstigit hvad derför varit i stat beräknadt, men då 
dessa utgifter, hvartill räknats alla i följd af arbetena föranledda omkostnader, såsom rudimaterier och red
skap, ved och lyshållning i arbetslocalerna, aflöning och provision till arbetsföreståndare m. m., i första rum
met blifvit betäckta af arbetsinkomsten och denna derutöfver lemnat ett öfverskott af 140,877 R:dr 38 öre 
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Runt, eller 26,008 R:dr 43 öre mera, än hvad i stat blifvit beräknadt, utvisar detta förhållande ett ganska 
fördelaktigt resultat. 

Ifrågavarande inkomst, beräknad efter dagsverke, har, likasom föregående år, varit störst vid de två 
Krono-arbetscompagnier, för hvilkas sysselsättning godtgörelse erhålles, eller 38 öre så väl vid Disciplin-
compagniet, som 5:te Krono-arbetscompagniet, dernäst vid Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen, eller 34 
öre, vidare vid Straff- och Arbetsfängelset i Malmö 26 öre, å Norrmalm 22 öre, i Norrköping 19 öre, i 
Göteborg 16 öre, i Landskrona 13 öre och i Warberg 7 öre. Bland de anledningar, som föranledt den lägre 
arbetsinkomsten vid sistnämnde fängelse, förekommer att tillverkningsvärdet å den derstädes förfärdigade bul-
dansväfnad uppgått till 1,371 R:dr 80 öre högre, än hvartill den enligt stat blifvit beräknad och fängelset 
tillgodoförd, hvadan nämnde belopp blifvit i räkenskapen påförd såsom förlust å denna tillverkning. 

Till den jemförelsevis höga inkomsten vid fängelset å Långholmen har isynnerhet bidragit, att sedan 
på sätt 1860 års underdåniga berättelse omförmäler, 2:ne contracter blifvit med enskilte personer, afslutade 
om sysselsättande af 150 fångar mot en dagsverksafgift af 50 öre, samt 100 fångar mot 25 öre för hvarje 
fånge, så har under år 1861, jemlikt 2:ne contracter, som af Eders Kongl. Maj:t genom Nådiga bref den 22 
och 29 Januari sistnämnda år blifvit godkände, enskilde personer för en längre tid förbundit sig syssel
sätta ett ytterligare antal af 250 fångar mot en efter särskilda förhållanden bestämd dagsverksafgift af 
20, 25 och 40 öre. Då återstoden af fångpersonalen vid detta fängelse, med undantag af sjuka fångar, an
setts erforderlig för fängelsets ekonomi, är sålunda numera hela den i öfrigt disponibla personalen beredd 
sysselsättning mot bestämd dagsverksafgift, hvarigenom, utom andra fördelar i afseende å fängelsets admini
stration, en högre och bestämd arbetsinkomst vunnits. 

Uti nedanstående tabell får Styrelsen underdånigst meddela uppgift å den behållna inkomst, fångvården 
tillgodokommit för Fångars och Krono-arbetskarlars arbete under sednaste 10 åren. 

Häraf visar sig att, utom år 1857, arbetsinkomsten under förenämnde tiderymd varit högst under år 
1861. Då emellertid fångantalet vid förenämnde fängelser varit lägre under de sednare åren, visar sig för
hållandet fördelaktigare under dessa år, om, såsom en rigtigare grund för jemförelsen i detta hänseende, 
arbetsinkomsten vid samtliga fångvårdsanstalterna fördelas på det antal dagsverken, som för densammas er
hållande blifvit utgjorde. Och får Styrelsen i sådant afseende underdånigst meddela, att inkomsten af hvarje 
dagsverke i medeltal utgjort 19 öre år 1852, 19 öre år 1853, 18 öre år 1854, 19 öre år 1855, 21 öre år 
1856, 23 öre år 1857, 21 öre år 1858, 23 öre år 1859, 23 öre år 1860 och 24 öre år 1861. 
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A F D E L N I N G E N VIII. 

Om F å n g v å r d e n s i n k o m s t e r och u t g i f t e r . 

Enligt de af Eders Kongl. Maj:t genom Nådigt Bref den 27 November 1860 fastställda förslagsstater 

för fångvården under år 1861, hafva utgifterna å förslagsanslaget till fångars vård och underhåll blifvit, 

efter afdrag af kalkylerad behållning af inkomst, som af Fångars och Krono-arbetskarlars sysselsättning varit 

att påräkna, äfvensom af några andra smärre inkomstposter, beräknade till 1,400,000 R:dr R:mt; hvilket be

lopp Eders Kongl. Maj:t behagat ställa till Fångvårds-Styrelsens disposition. Nyssnämnde behållning af Fån

gars och Krono-arbetskarlars sysselsättning beräknades till 114,868 R:dr 95 öre, samt de öfriga inkomsterna 

till 1,255 R:dr 46 öre, hvadan, om dessa belopp sammanläggas med förenämnde å förslagsanslaget anvisade 

summa, uppkommer det enligt stat för fångvården afsedda kostnadsbelopp af 1,516,124 R:dr 41 öre R:mt. 

Styrelsen får under litt. M. och N. underdånigst bifoga särskilda, i dess Kammarcontor upprättade, 

sammandrag öfver fångvårdens inkomster och utgifter under år 1861, enligt Styrelsens hufvudbok öfver ifrå

gavarande förslagsanslag. Deraf inhemtas, bland annat, att inkomsterna under titeln »Arbetenas bedrifvande» 

utgjort 376,503: ii. 

samt att utgifterna under samma titel uppgått till 235,626: 3. 

hvadan en behållen inkomst uppstått af 140,877: 38. 

eller 26,008 R:dr 43 öre mera, än hvad i stat beräknats; äfvensom att de öfriga inkomsterna uppgått till 

11,369 R:dr 48 öre eller 10,114 R:dr 2 öre utöfver hvad i detta afseende varit i stat upptaget; hvadan så

lunda de verkliga inkomsterna öfverstigit de beräknade med 36,122 R:dr 45 öre. 

Utgifterna för fångvården, som, på sätt ofvan är nämndt, blifvit beräknade till 1,516,124: 41. 

hafva uppgått till endast 1,401,311: 41. 

hvadan en besparing uppstått af 114,813: -

hvartill kommer ofvannämnde öfverskott å inkomsterna 36,122: 45. 

så- att hela besparingen, som uppkommit å de af Eders Kongl. Maj:t å fångvårdsanslaget an

visade medel utgör : 150,935: 45. 

Då från ofvannämnda utgiftssumma, 1,401,311 R:dr 41 öre, afgå fångvårdens inkomster, 152,246 R:dr 

86 öre, har sålunda fångvårdskostnaderna å förslagsanslaget, som af Rikets Ständer blifvit beräknadt till 

1,350,000 R:dr, under ifrågavarande år utgjort 1,249,064 R:dr 55 öre. 

I afseende å det särskilda, på Riksstatens 2:dra hufvudtitel uppförda, reservationsanslag till belopp af 

13,500 R:dr för underhåll af Läns- och Kronofängelserna, hvilket anslag i särskild räkning redovisas, får 

Styrelsen underdånigst meddela, att utgifterna under år 1861 utgjort 14,397 R:dr 16 öre, eller 897 R:dr 16 

öre utöfver anslagets belopp, men att, då för försäljning af ett Transporthäkte i Örebro Län influtit 360 R:dr, 

samt från år 1860 en behållning af 4,993 R:dr 37 öre förefunnits, har tillgång deraf erhållits ej mindre för 

nämnde 897 Rdr 16 öre, än ock för en till 1862 reserverad behållning af 4,456 R:dr 21 öre. 

Uti följande tabell får Styrelsen underdånigst meddela en jemförelse emellan de i stat beräknade 

och verkliga utgifterna å fångvårdsanslaget under år 1861: 
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Den betydliga minskningen i utgifterna, mot hvad i stat blifvit beräknadt, har uppkommit genom det 
låga fångantalet, hvilket, i stat beräknadt till 5,720, i medeltal uppgått till endast 4,635. Vid ett och annat 
fängelse hafva, detta oaktadt, utgifterna öfverstigit staten. Af de anledningar, som härtill hufvudsakligen bi
dragit, får Styrelsen underdånigst anföra: att jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 16 April 1861 
bevakningscommenderingen ur indelta arméen vid Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen blifvit från 
medlet af påföljande Maj månad ökad med 13 man; att på grund af Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 
16 April och 23 Augusti 1861 en fångbevakningscommendering af 26 man corporaler och soldater jemte 
befäl blifvit med Maj månads början förlagd vid Straff-fängelset i Landskrona, hvarest dessutom åtskilliga 
inrednings- och andra för säkerheten vid fängelset nödige ansedde byggnadsarbeten blifvit utförde, hvilka 
icke i stat varit upptagne, men genom Eders Kongl. Maj:ts särskilda nådiga Bref af sistnämnde dag blifvit 
bifallna; att den å Rindö timade eldsvåda, dervid en stor del af utredningen för dervarande Krono-arbets-
compagnier gick förlorad, föranledt oförutsedda kostnader; att högre anslag blifvit under den 20 Augusti 
1861 i nåder beviljade för de under årets lopp öppnade cellfängelserna i Hernösand, Östersund och Umeå; 
samt att oförutsedda och tillfälliga förhållanden föranledt, att de i stat beräknade kostnader för fångtransport 
i Elfsborgs län och för beklädnad och sängkläder vid Länsfängelset i Garlstad blifvit öfverskridna. 

Af det för uppförande af en fabriksbyggnad vid Straff-fängelset i Landskrona genom nådigt Bref den 
4 Maj 1858 beviljade anslag, 82,500 R:dr, hade till 1860 års slut utgått 61,707 R:dr 58 öre, hvarefter, under 
år 1861, då' byggnaden blifvit slutiigen fullbordad, utbetalts 5,817 R:dr 2 öre; hvadan på detta anslag upp
stått en besparing af 14,975 R:dr 40 öre. 

Genom nådigt Bref den 16 Juli 1861 har Eders Kongl. Maj:t bifallit ett af Styrelsen underdånigst 
framstäldt förslag om gaslednings införande såväl vid sjelfva Straff-fängelset i Landskrona, som i ofvanberörde 
derinvid belägna fabriksbyggnad, hvarför kostnaden blifvit beräknad till 14,700 R:dr, af hvilken kostnad den 
del, som ansetts böra hänföras till fabriksbyggningens förseende med gaslysning, eller 9,700 R:dr, blifvit i 
nåder anvisad att utgå af ofvannämnde besparing å byggnadskostnaden för berörde fabrik; kommande det 
bolag, för hvars räkning fångarne i förenämnde fabriksbyggnad, enligt ingånget contract, sysselsättas, att 
under contractstiden erlägga sex procents ränta, ej mindre å kostnaden för sjelfva fabrikshusets uppförande, 
än ock å ofvanberörde 9,700 R:dr, som blifvit beräknade för gasledningens införande derstädes. 

Statens utgifter för fångars vård och underhåll under de sednast förflutna 10 åren, oberäknadt de för 
särskilda byggnadsarbeten anvisade extra statsanslag, hafva utgjort: 

hvaraf medeltalet per år utgör 1,292,410 R:dr 46 öre. 
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Af det i Styrelsens underdåniga Berättelse för år 1860 omförmälde extra statsanslag å 50,000 R:dr 

för Uppförande vid Landskrona Straff-fängelse af en cellbyggnad, samt bostäder till fängelsets tjenstemän och 

bevakningspersonal, af hvilket anslag 26,097 R:dr 74 öre under nyssnämnde år utgått, har under år 1861 

ytterligare blifvit utbetalt ett belopp af 12,474 R:dr 28 öre. 

Fångvårdens skulder vid 1861 års slut uppgingo till 519,995 R:dr 43 öre, hvaraf till Eders Kongl. 

Maj:ts och Rikets Statskontor 320,297 R:dr 81 öre, hvilket sednare belopp dock understiger den summa af 

375,000 R:dr, som Styrelsen, enligt Eders- Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 9 Februari 1858, eger att såsom 

förlagscapital af statsmedlen innehafva. Förenämnde skulder motsvaras af fångvårdens tillgångar, hvilka ut

gjordes af: 

Contanta cassabehållningar hos Styrelsen och de särskilda fångvårdsanstalterna 111,240: 40. 

Förskott er och fordringar hos enskilde och auctoriteter, samt anmärkte poster 91,519: 09. 

Värden af beklädnads-, byggnads- in. fl. materialier, äfvensom proviantförråder 227,396: co. 

samt fångars och krono-arbetskarlars innestående och förräntade premie- och besparingscasse-

medel : 89,839: 28. 

Summa R:mt R:dr 519,995: 43. 

Genom 19 af Styrelsen under år 1861 utfärdade Resolutioner i anmärkningsmål har till betalning 

blifvit faststäldt ett belopp af 2,073 R:dr 30 öre. 

Slutligen får Styrelsen underdånigst anmäla, att under år 1861 General-Directeuren W. Stråle dels 

förrättat föreskrifna mönstringar af Krono-arbetscorpsen, hvaröfver särskild underdånig Berättelse blifvit af-

gifvqn, dels inspecterat samtlige Straff- och Arbetsfängelserna, samt Läns- och Kronohäktena i Riket. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

S t o r m ä k t i g s t e , Ä l l e r n å d i g s t e K o n u n g ! 

E d e r s Kong l . Maj : t s 

underdånigste, tropligtigste 

tjenare och undersåter 

E. TH. CEDERSCHIÖLD. 

E. A. F. LINDENCRONA. VICTOR LJUNGSTEDT. 

Stockholm den 8 December 1862. 
O. O. Afzelius. 



Bilagor. 

N:o 1. 

Utdrag af Fångvårds-Styrelsens underdåniga Skrifvelse den 19 April 1861, angående 
förändrad utspisningsstat för Fängelserne. 

Öedan Eders Kongl. Maj:t genom Nådigt Bref den 1 Februari 1848 anbefallt Styrelsen att till Eders Kongl. Maj:t afgifva förslå», 
huruledes antingen genom förändring i utspisningsstaterna för fångarne, på det sätt, att de erhålla födoämnen af mindre kostsam 
beskaffenhet, eller medelst annan lämplig åtgärd, förekommas må, att kostnaderna för fångarnes förplägning uti läns- och krono-
hiikten öfverskjuta det belopp, som derför blifvit i stat bestämdt, öfverlemnade Styrelsen med underdånig skrifvelse den 13 No
vember samma år, jemte underdånigt förslag till Stater för fångvården i Riket under år 1849, dels en af Styrelsen för länsfingel-
serna uppgjord ny utspisningsstat, hvars tillämpning på försök under ett eller två år Eders Kongl. Maj:ts Sundhets-Collegium till
styrkt, dels ock reviderade förslag till utspisningsstater för Straff-fängelserna, uti hvilka Stater icke blott alla sådana födoämnen 
blifvit uteslutne eller emot mindre dyra utbytte, som kunnat anses umbärliga eller för kostsamma att ingå i förplägningen för 
fångar, utan ock qvantiteterne af bröd och kött blifvit minskade, hvarvid dock undantagits såväl den för Straff- och Arbetsfän-
gelset på Långholmen gällande utspisningsstat, uti hvilken allenast en obetydlig ändring föreslagits, som ock Krono-Arbets-Corpsens 
utspisningsstater, enär Styrelsen icke tilltrodde sig att, i strid mot dess Biträdande Läkares yttrande, för de inom sistnämnde 
fängelse förvarade och till strängt arbete hållne fångar, föreslå förminskning af den dittills bestådda kosten, och, hvad beträffade 
Krono-Arbets-Corpsen, det der anställda manskap, såsom mestadels sysselsatt med tungt arbete i fria luften, ansågs vara i be-
hof af starkare förplägning och jemväl ur annan synpunkt borde ega företräde framför vanliga fångar. Genom Nådigt Bref af 
den 6 December 1848 täcktes Eders Kongl. Maj:t i Nåder fastställa ifrågavarande utspisningsstater. 

Dels med anledning af ett utaf Eders Kongl. Maj:ts Sundhets-Collegium den 26 Mars 1849 afgifvet och till Styrelsen öf-
verlemnadt yttrande i detta ämne, dels på grund af vunnen närmare erfarenhet, har Styrelsen sedermera tid efter annan vid af-
gifvande af årliga, förslagsstater för fångvården gjort underdåniga framställningar om mindre väsendtliga ändringar i förenämnde 
utspisningsstater, hvilka af Eders Kongl. Maj:t blifvit i Nåder godkände; hvarjemte Eders Kongl. Maj:t, uppå Styrelsens gjorda 
hemställan den 13 December 1854 i Nåder fastställt en i vissa delar förändrad och nå«ot starkare utspisningsstat för Straff- och 
Arbetsfängelserna för qvinnor här i Staden och i Göteborg; varande denna förändring i utspisningen föranledd af en vid dessa 
fängelser rådande större sjuklighet. 

För närvarande äro sex särskilda utspisningsstater för fångvården gällande, nemligen: l:o för Straff- och Arbetsfångar af 
mankön på viss tid (fängelserna å Långholmen och i Malmö), 2:o för enahanda slags fångar af qvinkön, (fängelserna å Norrmalm 
och i Göteborg), 3:o för lifstidsfångar af mankön (Carlskrona. Christianstnd, Landskrona, Ny Elfsborg och Warberg), 4:o för livs
tidsfångar af qvinkön (Norrköping) 5:o för fångar af båda könen i läns- och kronocellfängelserna, samt 6:o för kronoarbetskarlar. 
Enligt en gjord approximatif beräkning, skulle nedannämnde tal uttrycka den relativt närande kraften af de i dessa Stater ingå
ende födoämnen för en vecka nemligen: 

Staten för Kronoarbetskarl, inberäknadt 2% bröd om dagen 1997,08; utan bröd 1297,08-
» » Straff-och Arbetsfånge af mankön på viss tid, d:o d:o d:o 1644,78,' d:o 944,78-
» » Lifstidsfånge af mankön, d:o 1-J-ffi d:o 1312,93; d:o 840,43-

. » » Straff-och Arbetsfånge af qvinkön på viss tid, d:o lj<a d:o 1277,19; d:o 874,29-
» » Lifstidsfånge af qvinkön, . . . . . . . d:o 1̂ <£ d:o 1265,39; d:o 862,89-
» » Fånge i läns- och kronocellfängelserna, . . d:o 1J4I d:o 1256,56; d:o 854.06. 

Häraf visar sig, hvad ock erfarenheten vitsordat, att utspisningsstaten för fångar i läns- och kronocellfängelserna är den 
svagaste. Denna Stat, som blifvit uppgjord med den mest noggranna hushållning, har varit afsedd att på försök användas endast 
för ransakningsfångar, hvilka dels kortare tid i fängelset qvarstadnade, dels icke kunde förmenas att af egna tillgångar förbättra 
kosthållet. Då emellertid numera läns- och kronocellfängelsernas befolkning till en väsendtlig del utgöres af fångar, dömde på 
längre tids, eller ända till två års, straffarbete eller fängelsestraff, samt då sådane fångar enligt lag icke få komma i åtnjutande 
af annan kost, än som vid fängelset bestås; så och enär Styrelsens Biträdande Läkare, enligt hvad dess i denna fråga afgifne, 
härhos underdånigst bifogade yttrande gifver vid handen, förklarat ifrågavarande utspisningsstat, särdeles hvad angår sådane fån
gar, som längre tid än tre månader vistas i fängelset, så svag, att fångarnes krafter och arbetsstyrka icke kunna uppehållas och 
att deras helsa sålunda undergräfves, har Styrelsen funnit sig förpligtad att hos Eders Kongl. Maj:t i underdånighet föreslå en 
starkare utspisningsstat för dessa fängelser. Vid pröfning af denna fråga och då i sammanhang dermed en revision af öfrige ut-
spisningsstaterne bort förekomma, hvilket åtminstone beträffande Staten för lifstidsfångar af mankön destomera varit af behofvet 
påkalladt, som dels denna Stat är uppgjord efter samma grunder, som Staten för länsfängelseme, och, utom hvad brödqvantiteten 
angår, är med samma stat i det närmaste lika, dels ett mera ordnadt och ansträngande arbete for en stor del af dessa fångar 
på sednare åren kunnat beredas, har Styrelsen trott det vara lämpligt och ledande till större enkelhet, att en gemensam utspis-

A 
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ningsstat upprättas för samtlige fängelserna och alla slags fångar. Styrelsen har dervid icke förbisett behofvet af eu mer eller 
mindre stark utspisningsstat vid de olika fängelserna; men den härutinnan erforderliga gradation har synts Styrelsen lämpligen 
kunna inskränkas till en enda artikel, nemligen brödet, såsom det i förhållande till närande kraften mest billiga födoämne. För 
Krono-Arbets-Corpsen torde deremot en särskild utspisningsstat fortfarande böra få tillämpas; och har Styrelsen för närvarande 
uti den nu gällande icke ansett sig böra föreslå några förändringar. 

Efter eu sorgfällig granskning af de i förberörde hänseende upprättade förslag jemte de yttranden deröfver, hvilka såväl 
Styrelsens Biträdande Läkare, som ock vederbörande myndigheter vid åtskillige fångvårdsanstalter både i hufvudstaden och i 
landsorten, afgifvit efter att genom anställd profkokning hafva pvöfvat förslagens lämplighet, får Styrelsen härjemte till Eders 
Kongl. Maj:ts Nådiga pröfning öfverlemna ett underdånigt förslag till utspisningsstat för fängelserna i Riket. Detta förslag, som 
närmast öfverensstämmer med den nu gällande utspisningsstaten för fångar på bestämd tid af qvinkön, skiljer sig från staten för 
cellfängelserna hufvudsakligen derutinnan: att artiklame surkål, kålrötter och sur mjölk blifvit såsom föga närande ämnen uteslutne 
och ersatte med korngryn, potates och smör; att kött, som nu utspisas under vintern 3 gånger i veckan och under sommaren 2 
gånger, deraf en gång färskt, med 25 ort benfritt för hvarje portion, skulle enligt förslaget komma att med 40 ort icke benfritt 
utspisas 3 gånger i veckan hela året, deraf under vintern 1 gång och under sommaren 2 gånger i veckan färskt; att fläsk såsom 
sofvel upptages i förslaget två gånger i veckan, jeiuväl under vintern, då det deremot, enligt nu gällande stat, under denna del af 
året endast en gång i veckan förekommer; att sill jemte ärtmos, som i sistnämnde stat upptages för 3 dagar i veckan hela året, 
enligt förslaget skulle utspisas endast 2 dagar och om vintern med tillsats af potates, i stället för ärtmos; att gröt af rågmjöl, 
som nu för hvarje dag utspisas, skulle enligt förslaget inskränkas till 4 dagar, och att de öfriga tre dagarne gröt af korngryn 
skulle bestås; samt att till den kornmjölsvälling, som kokas på 4 ort fläsk för hvarje portion och enligt förslaget skulle lem-
nas de dagar, då sill utspisas, någon magstärkande krydda af peppar eller ingefära ansetts behöflig och i förslagsstaten uppta
gits, äfvensom en obetydlig qvantitet, eller för J öre, grönsaker för beredning af den soppa, som kokas på färskt kött under 
sommaren. 

Den närande kraften af de i detta underdåniga förslag upptagne födoämnen uppgår efter ofvan angifne grunder till 918,36, 
oberäknadt bröd, hvadan denna stat skulle befinnas icke obetydligt starkare än de för fängelserna nu gällande stater, med undan
tag af den för fångar på viss tid af mankön, hvilken, på sätt ofvan är uppgifvet, uppgår till 944,78- Beträffande kostnaden för 
den nu föreslagna utspisningsstaten, får Styrelsen underdånigst uppgifva, att, med antagande af de pris, hvilka härstädes sistlidne 
år i allmänhet voro å proviantartiklar af samma slag gällande, befinnes dagportionen utom bröd enligt förslagsstaten uppgå till 
12^ öre och öfverstiga portionskostnaden enligt nu gällande stater: 

för fångar i läns- och kronocellfängelserna med 1,52 öre. 
» Lifstidsfångar af mankön » 1,49 » 
» d:o af qvinkön » 0,50 » 
» fångar på viss tid af d:o » 0,oc » 

samt understiga portionskostnaden för fångar af mankön på bestämd tid » 0,02 » 
Med beräkning. af det ungefärliga antal af särskilda slags fångar, som nu förefinnas, skulle årliga tillökningen i kostnader 

efter förslagsstaten likväl uppgå till 13,592 Riksdaler 60 öre. 
Hvad härefter angår bestämmandet af brödqvantiteten för särskilda slag utaf fångar, får Styrelsen underdånigst anföra, att 

då behofvet af mera eller mindre födoämnen är i väsendtlig mån olika för olika individer, såsom beroende af kropps-constitution, 
vanor, sysselsättning med flere förhållanden, kan en för flera hundra personer gällande utspisningsstat icke på en gång uppfylla 
behofvet att vara nödtorftig och fullt tillräcklig för alla. Om å ena sidan det Allmännas pligt är att förse den för brott ankla
gade eller dömde med nödtorftigt underhåll, så att den fångne i brist deraf ej tager skada till lif eller helsa, lärer å andra sidan 
ej mindre en noggrann hushållning med statens medel böra iakttagas, än ock framför allt tillses, det icke en utöfver det verkliga 
behofvet bestådd kosthållning inom fängelset må bland landets torftiga arbetande klasser bereda insteg åt en föreställning, som 
kunde motverka det afskräckande i frihetens förlust. — Styrelsen har derföre desto häldre antagit, att endast den för flertalet 
erforderliga qvantitet födoämne bör utgöra grunden för utspisningsstatens bestämmelser, som fångarne i allmänhet hafva tillfälle 
att genom flitigt arbete bereda sig någon inkomst och kunna derigenom förstärka sin kost, hvartill brödet företrädesvis utgör en 
lämplig artikel. Med afseende härå och å den förbättriug i utspisningsstaten, som i öfrigt redan blifvit i underdånighet föresla
gen, har Styrelsen, på sätt här nedan förmäles, icke funnit sig föranlåten föreslå någon annan väsendtligare förhöjning i nu be
stämda brödportioner, än hvad angår den för cellfångar af mankön. 

Då qvinuofångar, såväl de i cell, som de i gemensamhets häkte förvarade, vanligen sysselsättas med stillasittande göro-
mål och i allmänhet icke äro i behof af så stark föda, som det manliga könet, har Styrelsen icke ansett sig böra föreslå annan 
förändring i den för dem nu bestämda brödqvantitet af 1 & 12^ ort, än som föranledes för erhållande af ett efter nya vigtsyste
met jemnare tal, eller 1 ffi 15 ort; hvaremot för fångar af mankön i länscellfängelserna Styrelsen af enahanda skäl, som blifvit an
förde för den allmänna förbättringen i utspisningsstaten för dessa fängelser, ansett en förhöjning från 1 % 12i ort till 1 % 35 ort 
i dagliga brödportionen vara behöflig. Till enahanda qvantitet har jemväl för erhållande af jemnt tal enligt nya vigtsystemet 
brödet för lifstidsfångar af mankön, som nu utgår med 1 <£ 33J ort, synts böra' höjas. — För Straff- och Arbetsfångar af man
kön på viss tid utgår brödportionen nu med 2 <ft om dagen, med den inskränkning, att, då arbete under den mörka årstiden 
ej utföres vid eldsljus, brödportioneu nedsättes till 1^ <&. Detta stadgande har så tillämpats, att vid Straff- och Arbetsfängelset i 
Malmö, der i allmänhet arbete vid eldsljus ej verkställes, brödet under vintermånaderna utgått med sistnämnda nedsatta qvan
titet, hvaremot vid Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen, der fångpersonalen i allmänhet egt sysselsättning äfven under de 
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mörka delarne af dagen, 2 & bröd under hela året dagligen beståtts hvarje fånge. Såväl Direktören som Läkaren vid först
nämnde fängelse har emellertid nu tillstyrkt, att, enär den kallare årstiden i allmänhet fordrade starkare utspisning, brödportionen 
måtte vid berörda fängelse få utgå till lika qvantitet eller 1 & 75 ort om dagen under hela året. Och har jemväl Direktören 
vid Straff- och Arbetsfängelset a Långholmen, efter samråd med dervarande läkare, förklarat att, med tillämpning af den härof-
van underdånigst föreslagna utspisningsstat i öfrigt, brödportionen vid detta fängelse kunde nedsättas till 1 ff 75 ort om dagen. 
Oaktadt denna nedsättning, öfverstiger likväl sistnämnde brödportion med 40 ort den för andra fångar af mankön här ofvan un
derdånigst föreslagna, men Styrelsen har icke ansett sig kunna föreslå någon ytterligare nedsättning deri, och får såsom skäl der-
för underdånigst anföra, att cellfånge i allmänhet, till följd af fångenskapens beskaffenhet, icke synes vara i behof af fullt lika 
stark utspisning, som till arbete hällen fånge i gemensamhets-häkte; att arbetena vid flere lifstidsfängelser ej kunnat behörigen 
ordnas och i följd deraf icke äro af någon ansträngande beskaffenhet; att vid de lifstidsfängelser åter, der sådant skett, såsom i 
Warberg och i Landskrona, fångarne äro i tillfälle att genom arbetsförtjenst bereda sig en väsendtlig förbättring i sitt underhåll; 
att dereraot fångar af mankön på viss tid, hvilka vanligen äro i sin kraftfullare ålder, ständigt hållas till strängt arbete och börar 

för att vid en blifvande frigifning icke vara alldeles obemedlade, sättas i tillfälle att i möjligaste mån göra besparing af sin ar
betsförtjenst. 

För fånge, som i cell undergår disciplinär bestraffning, utan arbete, torde, lika såsom hittills, endast 1 % bröd om dagen, 
utom den öfriga provianten, böra bestås. 

Den sålunda underdånigst föreslagna tillökning i brödportionerna uppgår, efter ofvan angifne beräkningsgrund af de sär
skilda slags fångarne, i värde till 5,403 Riksdaler 10 öre, hvarifrån afgår den för Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen före
slagna nedsättning i värde, utgörande 3,093 R:dr 38 öre, så att tillökningen i kostnaden för brödet utgör 2,309 R:dr 72 öre och 
för hela den nu underdånigst föreslagna fångförplägningen 15,902 R:dr 32 öre, som, fördeladt på det beräknade fångantalet 4,000, 
likväl icke uppgår till mera än 1,03 öre om dagen för hvarje fånge. 

Den närande kraften efter förut angifne beräkningsgrund, enligt den underdånigst föreslagna utspisningen, skulle inberäk— 
nadt brödet uppgå till: 

för fånge af qvinkön 1321,26 
» cell- och lifstidsfånge af mankön 1396,26 
» fånge på viss tid af d:o 1531,76. 

Utom bestämmelserna om den brödqvantitet, som bestås hvarje slag af fångar, innehålla de å det underdåniga försla
get till utspisningsstat intagna underrättelser öfrige af Styrelsen såsom lämplige ansedda föreskrifter, dels om beskaffenheten 
af en del proviantartiklar, dels om åtskilliga utbyten af en artikel mot annan, der sådant af sanitära eller andra förhållanden 
påkallas. 

Då Styrelsen nu underdånigst anhåller om Eders Kongl. Maj:ts Nådiga godkännande af den utaf Styrelsen föreslagna ut
spisningsstat för fängelserna i Riket, har Styrelsen dock, dels vid det förhållande att Styrelsens Biträdande Läkare icke ansett 
sig kunna definitift tillstyrka de af Styrelsen för en del fångar föreslagna brödportioner, dels ock med afseende dera, att, i fråga 
af beskaffenhet som denna, erfarenheten lemnar det säkraste stöd för omdömet, ansett sig böra underdånigst hemställa, att ifrå
gavarande förslagsstat måtte endast på försök få antagas och från och med den 1 nästkommande Oktober vid samtliga Rikets 
fängelser tillämpas, samt att Styrelsen efter förloppet af 2 år från nämnde tid, eller dessförinnan om förhållanderna dertill för
anleda, måtte till Eders Kongl. Maj:t med förnyad anmälan i ämnet få inkomma. 

I sammanhang härmed och då understundom antingen vid tillfällen, då fångarne äro sysselsatte å från fängelset aflägse 
lokaler, eller eljest til) följd af nödiga reparationer i fängelseköken, hinder för mat-tillredningen uppstå, fångar måste utspisas med 
så kallad torrskaffning, har Styrelsen uppgjort och får härhos till Eders Kongl. Majrts Nådiga godkännande jemväl öfverlemna 
förslag till en i detta hänseende behöflig torrskaffningsstat, upprättad med ledning af den för Arméen gällande." 

N:o 2. 

Utdrag af Fångvårds-Styrelsens underdåniga skrifvelse den 7 Oktober 1861, angående 
förändrad utspisningsstat för fängelserne. 

"Med förklarande, att den af Styrelsen föreslagna utspisningsstat i qvalitatift hänseende vore af beskaffenhet, att den inne-
hölle sådane födoämnen, hvilka ej, äfven i längden, kunde verka menligt på fångarnes helsa, samt att den i qvantitatift afseende 
ej kunde anses för riklig eller för högt tilltagen, utan jemnt sådan, som i allmänhet nödvändigt erfordras för upprätthållande af 
krafter och helsa, har Sundhets-Collegium anfört, hurusom Styrelsens förslag upptoge färskt kött under den kallare årstiden en 
gång i veckan och salt kött två gånger, men under den varmare årstiden färskt kött två gånger och salt kött en gång i veckan; 
att, då benägenhet för skörbjugg, äfvensom andra sjukdomstillstånd, beroende på en felaktig blodblandning, just under vintermå
naderna inom fängelserna alstras, ehuru de utbildade sjukdomarne vanligast först uppträda under våren och sommarens början, 
vore hufvudsyftet med utspisningens beskaffenhet, att förekomma dylik benägenhet eller dylikt anlag; att njutandet af färskt kött 
och potates i vissa förhållanden under vintern och våren vore de säkraste medlen mot uppkomsten af nyssnämnde anlag och mot 
sjukdomens utbrott, till följd hvaraf förhållandet mellan färskt och salt kött i utspisningen uuder de olika årstiderna syntes böra 
vara omvändt mot hvad Styrelsen föreslagit, sålunda att färskt kött två gånger, och salt kött en gång i veckan skulle utspisas 
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under Oktober—Mars, eller ännu fördelaktigare under November—Maj; samt salt kött 2:ne gånger, och färskt kött en gång i 
veckan under April—September eller under Juni—Oktober; att vidare den föreslagna utspisningsstaten upptoge gröt, kokad af 
rågmjöl, fyra dagar, och af korngryn tre dagar i veckan; att då gröt af rågmjöl vore lika närande, som sådan af korngryn, men 
till priset billigare, Sundhets-Collegium ansåg rågmjölsgröt böra utspisas alla dagar, såvida ej en bestämd erfarenhet ådagalagt, att 
fångarne efter någon längre tids dagligt förtärande af mjölgröt, för densamma finge sådan leda, att de ej vidare kunde förtära den. 

Hvad nu angår förstnämnde anmärkning, har Styrelsen endast ansett sig böra anföra: att Styrelsen grundat sitt förslag i 
tletta hänseende, dels på den omständigheten, att salt kött, hvilket svårligen under sommaren, utan en hög kostnad, kan erhållas 
af lika god beskaffenhet, som under vintern, vanligen under fria tillståndet oftare användes såsom födoämne under den kallare 
årstiden, än under sommaren, dels på den af Styrelsens biträdande Läkare, hvilken en lång följd af år handhaft sjukvården vid 
flera inom hufvudstaden belägna fängelser, yttrade åsigt, att den törst, som af ett oftare förtärande af salt kött uppväckes och 
som måste tillfredsställas med ett vanligen mindre godt dricksvatten, under den varma årstiden lätt framkallar diarrhéer och an
dra digestionslidanden, men deremot kan utan skada tillfredsställas under vintern, dels ock dera, att, åtminstone i de större stä
derna, det färska köttet är dyrare och det salta billigare under vintern, än under sommaren. 

Beträffande den af Sundhets-Collegium såsom önskvärd ansedda framflyttning och förlängning af tiden för utspisning af 
färskt kött två gånger i veckan, eller under November till och med Maj månad, så, enär vinterutspisningsterminen, som nu är be
stämd och af Styrelsen jemväl underdånigst föreslagen att fortfarande utgöras af tiden under Oktober till och med Mars månad, 
icke lämpligen kan framflyttas eller förlängas af det skäl, att den i utspisningen för denna tid ingående artikeln potates, hvilken 
jemväl anses såsom ett preservatift födoämne mot skörbjuggssjukdom, icke i allniänliet kan utan en alltför hög kostnad erhållas af 
god beskaffenhet längre, än till början af April månad, och det i afseende å proviantupphandlingen och redovisningen skulle vara 
menligt, om ändringar i utspisningen under de särskilda terminerna skulle ega rum, får Styrelsen, för den händelse Eders Kongl. 
Maj:t i öfrigt godkänner Sundhets-Collegii förslag i denna del, underdånigst hemställa, att utspisning af färskt kött tvä gånger i 
veckan måtte inskränkas till den för vinterutspisningen bestämda tid, eller Oktober med Mars månader; Lärande Styrelsen, för det 
fall att Läkare vid fängelse finner helsotillståndet derstädes påkalla jeinkningar i utspisningen under serskilda tider, vara oförhin
drad och pligtig att derom i särskilda fall förordna. 

Hvad derefter vidkommer Sundhets-Collegii underdåniga framställning om daglig utspisning af rågmjölsgröt, i stället för så
dan under 4 dagar och af korngrynsgröt under 3 dagar i veckan, får Styrelsen i underdånighet yttra, att denna förändring skulle, 
enligt Styrelsens förmenande, på ett ofördelaktigt och mera ingripande sätt verka rubbning i det af Styrelsen underdånigst afgifna 
förslag. Uti de år 1848 nådigst fastställde utspisningsstater upptogs mjölgröt dagligen för alla slags fångar, men enligt dessa sta
ter bestods jemväl mjölk till grötens utspisning för länscellfängelserna och lifstidsfängelserna. Vid fängelserna på viss tid för såväl 
mankön, som qvinkön, bestods i stället för mjölk en mindre qvantitet smör. Vid tillämpningen af staten för dessa senare fängel
ser har det emedlertid visat sig, att ett dagligt förtärande af rågmjölsgröt utan mjölk, eller så kallad grötdopp, serdeles vid 
qvinnofängelserna, haft till följd att grötportionen understundom icke blifvit förtärd, utan lenmad till spillo, en erfarenhet, som be
kräftar hvad jemväl Sundhets-Collegium i sitt den 26 Mars 1849 afgifna underdåniga utlåtande rörande utspisningen vid fängel
serna anmärkt, att nemligen enformigheten, att till qvällsmål hela året om begagna rågmjölsgröt, vore nog långt utsträckt, och an
såg Collegium högst sannolikt, att den sålunda dag efter dag och år efter år städse återkommande i sig sjelf temligen fadda och 
alltid enahanda rätten, särdeles då dertill intet så kalladt dopp af mjölk, dricka med sirup eller smör bestås, hos mången kunde 
väcka leda och äckel, samt således blifva för helsan mindre tjenlig. 

Vid afgifvande af förslag till stat för fångvården för år 1855, som af Eders Kongl. Maj:t den 13 December 1854 blef i 
Nåder fastställdt, upptog Styrelsen i utspisningsstaten för Straff- och Arbetsfängelserna på Norrmalm och i Göteborg, på sätt af 
Styrelsen nu underdånigst blifvit föreslaget för samtlige fängelserna, korngrynsgröt under tre dagar, och rågmjölsgröt under de öf-
rige dagarna i veckan, hvilket utspisningssätt sedermera visat sig vara fullt ändamålsenligt. 

Vid sådant förhållande, och då i den för samtlige fängelserna underdånigst föreslagna gemensamma utspisningsstaten, ar
tikeln mjölk, vid de fängelser, der sådan hittills utspisats, ansetts lämpligen böra utbytas mot smör, hvarigenom jemväl en nedsätt
ning i kostnaden af ungefärligen 3,900 R:dr beräknats årligen uppkomma, har Styrelsen, vid uppgörande af sitt underdåniga för
slag ansett sig i detta hänseende desto heldre böra bibehålla den för sistnämnde två fängelser sålunda förändrade utspisningsstat, 
som de mindre fördelaktiga förhållanden, hvilka visat sig vara en följd af de i öfverensstämmelse med Sundhets-Collegii nu vilkor-
ligen framställda förslag upprättade och ännu för Straff- och Arbetsfängelserna å Långholmen, Malmö och Norrköping gällande 
utspisningsstater, skulle komma att utöfva en menligare verkan vid Läns- och Kronocellfängelserna, der fångarne till följd af in
skränktare arbetstillfällen mindre allmänt kunna sjelfva bereda sig någon förbättring i kosten. 

Och får Styrelsen derföre underdånigst hemställa, att Styrelsens förslag i denna del måtte varda i nåder godkändt. 
Beträffande Sundhets-Collegii yttrande, att inom fängelserna utspisningen för sjuke bör så väl till beskaffenheten, som till 

myckenheten, öfverlemnas till vederbörande läkares bestämmande, har Styrelsen skolat underdånigst upplysa, att särskild sjukut-
spisningsstat för fängelserna är i nåder fastställd, hvaruti någon ändring för närvarande icke ansetts af behofvet påkallad. 

För den händelse Eders Kongl. Maj:t skulle i Nåder täckas godkänna Sundhets-Collegii förslag hvad angår utspisning af 
färskt kött två gånger i veckan under vintermånaderna, får Styrelsen bifoga ett förnyadt förslag till utspisningsstat, upptagande ej 
mindre denna ändring, än ock en deraf föranledd förändrad matordning. 

Slutligen får Styrelsen underdånigst hemställa, att den nya utspisningsstat, som af Eders Kongl. Maj:t kan varda i Nåder 
fastställd, måtte få i den mån sådant lämpligen ske kan redan under innevarande utspisningstermin tillämpas." 
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