


 
 

BISOS G digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2008. 
Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. 
 
urn:nbn:se:scb-bi-g0-6201_ 

INLEDNING 
 

TILL 
 
Bidrag till Sveriges officiella statistik. G, Fångvården. Fångvårdsstyrelsens 
underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1861-
1911. 
Täckningsår: 1859-1910 = N.F., 1-52. 
 

Föregångare: 

Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningari riket underdåniga berättelse om fångvården för år 
... – Stockholm, Joh. Beckman, 1842, 1849-1860. 
Täckningsår: 1838/1839, 1847-1858. 
 

Efterföljare: 

Fångvården / av Kungl. Fångvårdsstyrelsen. – Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1913-1948. – 
(Sveriges officiella statistik). 
Täckningsår: 1911-1946/47. 
 

Översiktspublikation: 

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade 
t.o.m. år 1950. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1960. 
S. 186: S. Tab. 191. Fångvården 1836-1950. 
 



BIDRAG TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

G) FÅNGVÅRDEN Ny följd. IV. 

FÅNGVÅRDS-STYRELSENS 

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 
FÖR ÅR 

1862. 

STOCKHOLM, 1864. 
P. A. N O R S T E D T & S Ö N E R , 

KONGL. BOKTRYCKARE. 





 
 
 
 
 

 
 
 
 

Innehållsförteckning. 
 

Underdånig berättelse. 
Sid. 

Afdelning I. Om antal fångar och Krono-arbetskarlar i allmänhet 
samt särskilda slag deraf…………………………………. 

 
2. 

Afdelning II. Om ordningen inom Fängelserna och Krono-
arbetscorpsen samt verkningarne af det derstädes 
använda behandlingssätt…………………………………. 

 
 

16. 
 1:o. Vid Fästnings- samt allmänna Straff- och 

Arbetsfängelser för Mankön…………….…………... 
 

16. 
 2:o. Vid allmänna Straff- och Arbetsfängelser för 

Qvinnor………………………………….…………... 
 

17. 
 3:o. Vid Krono-arbetscorpsen…………………...………… 17. 
Afdelning III. Religionsvården inom Läns- och Kronohäktena, Krono-

arbetscorpsen samt Straff- och 
Arbetsfängelserna………………………………………… 

 
 

23. 
Afdelning IV. Om helsovården inom Fängelserna och Krono-

arbetscorpsen……………………………………………... 
 

28. 
Afdelning V. Om Fängelse-byggnaderna………………………………. 31. 
Afdelning VI. Om Fångars och Krono-arbetskarlars underhåll och 

beklädnad……………………………………………......... 
 

33. 
Afdelning VII. Om Fångars och Krono-arbetskarlars 

sysselsättning……………………………………………… 
 

36. 
Afdelning VIII. Om Fångvårdens inkomster och utgifter.......................... 39. 

 
Tabellbilaga. 

  Sid. 
Litt. A. Summariskt Sammandrag öfver Fångantalet i Rikets samtlige 

Läns-, Krono- och Polishäkten under loppet af år 1862………... 
 
I. 

Litt. B. 1. Summariskt Sammandrag öfver antalet af Allmänna Straff- och 
Arbetsfångar, Bekännelsefångar samt Krono-arbetskarlar under 
loppet av år 1862………………………………………………... 

 
 
II-VII. 

Litt. B. 2. Summariskt Sammandrag öfver antalet af de personer, som under 
loppet av år 1862 i Läns- och Kronohäktena hållits till ådömdt 
Straff-fängelse, antingen på grund af  Kongl. Förordningarne 
den 4 Maj 1855 och den 11 December 1857, eller ock på grund 
af Kongl. Maj:ts serskildta Nådiga beslut……………...……….. 

 
 
 
 
VIII. 

Litt. B. 3. Summariskt Sammandrag öfver antalet af de personer, som under 
loppet av år 1862 i Läns- och Kronohäkten hållits till allmänt 
arbete, ådömdt, jemlikt Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 1853, 
för försvarslöshet……………………………………………..… 

 
 
 
X. 

Litt. C. Uppgift för år 1862 på Allmänna Straff- och Arbetsfångarnes, 
Bekännelsefångarnes samt Krono-arbetskarlarnes ålder…...…... 

 
XI. 

Litt. D. Uppgift för år 1862 på Allmänna Straff- och Arbetsfångarnes, 
Bekännelsefångarnes samt Krono-arbetskarlarnes födelseorter… 

 
XII-XV. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  Sid. 
Litt. E. Uppgift för år 1862 på proportions-förhållandet emellan 

folkmängden i Stockholms Stad och hvarje Län, samt antalet af 
derstädes födde allmänna Straff- och Arbetsfångar, 
Bekännelsefångar samt Krono-arbetskarlar…………………….. 

 
 
 
XVI. 

Litt. F. Uppgift för år 1862 på de samhällsklasser, som allmänna Straff- 
och Arbetsfångarne, Bekännelsefångarne samt Krono-
arbetskarlarne tillhört, innan de gjort sig till allmänt arbete 
förfallne…………………………………..................................... 

 
 
 
XVII. 

Litt. G. Uppgift för år 1862, utvisande af hvilka Auktoriteter allmänna 
Straff- och Arbetsfångarne, Bekännelsefångarne samt vid 
Krono-arbets-corpsens Fästnings- och Pionierklasser anställde 
personer blifvit till allmänt arbete dömde, äfvensom från hvilka 
Regementen de vid Krono-arbets-corpsens Soldatklass anställde 
karlar blifvit dit försände……………………………………….. 

 
 
 
 
 
XVIII-XXI. 

Litt. H. Uppgift för år 1862 på proportions-förhållandet emellan 
folkmängden i Stockholms Stad och hvarje Län, samt de utaf 
Auktoriteterna derstädes dömde allmänna Straff- och 
Arbetsfångar, Bekännelsefångar samt Krono-arbetskarlar……… 

 
 
 
XXII. 

Litt. I. Uppgift för år 1862 på de brott och förseelser, för hvilka 
Allmänna Straff- och Arbetsfångarne, Bekännelsefångarne samt 
de vid Krono-arbets-corpsen anställde personer blifvit dömde 
före ankomsten till fängelse eller Krono-arbets-corpsen………... 

 
 
 
XXIV. 

Litt. K. Uppgift på antalet af dem, som, under loppet av år 1862, dels 
varit å Allmänna Straff- och Arbets- samt Läns- och 
Kronofängelserna, äfvensom vid Krono-arbets-corpsen intagne, 
för att förrätta ålagdt allmänt arbete, dels ock förvarats uti 
enskildt fängelse, för att förmås till bekännelse af brott, samt 
huru många af alla dessa under samma år afgått………………... 

 
 
 
 
 
XXVI. 

Litt. L. Tabell öfver Sjukdoms-förhållandet vid Straff- och 
Arbetsfängelser, Krono-arbetskompanier och Cellfängelser år 
1862……………………………………………………………... 

 
 
XXVIII. 

Litt. M. Sammandrag öfver Fångvårdens inkomster, enligt Fångvårds-
Styrelsens Hufvudbok för år 1862………………….…………… 

 
XXX. 

Litt. N. Sammandrag af Fångvårdsutgifterna, enligt Fångvårds-Styrelsens 
Hufvudbok för år 1862………………………………………….. 

 
XXXII. 

 



STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Till underdånig åtlydnad af gällande föreskrift uti den för Fångvårds-Styrelsen Nådigst fastställda Instruktion, 
får Styrelsen härrnedelst i underdånighet afgifva berättelse för år 1862 angående fångvårdens alla förvaltnings
grenar; och har Styrelsen ansett sig härvid böra följa den i föregående berättelser begagnade uppställningen, 
livadan här nedan kommer att uti åtta särskilda afdelningar meddelas redovisning för: 

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

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

Om antal 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 under 1862 års lopp varit i 

Läns-, Krono- och Polishäkten intagne, tillika med särskild uppgift å fångantalet i dessa häkten vid årets 

slut, dels för antalet af dem, som vid årets slut i allmänna Straff- och Arbetsfängelserna samt vid Krono-

arbetscorpsen törvarats, dels ock, för anställande af jemförelse i afseende å tillvext eller minskning under en 

längre följd af år, enahanda redovisning från och med 1835, det första ur, för hvilket någon fullständig fång

statistik blifvit uppgjord. 

livad särskildt år 1862 beträffar, lemnas rörande allmänna Straff- och Arbetsfångar samt Krono-nrbets-

karlar redovisning så väl för förändringarne i afseende å deras tillkomst och afgång, som ock för deras ålder, 

födelseorter, förra lefnadsyrken, för de auktoriteter, som dömt dem till allmänt arbete, samt för brotten, 

hvarför de gjort sig till straff förfallne. 

Mom. 1. Uppgift dels å antalet af de personer, som under loppet af åren 1835, 1845, 1855, 1860 och 

1862 varit uti Stockholms Stads samt alla Läns- och Kronofängelser, äfvensom uti Polishäktena i Göteborg 

och Norrköping förvarade, dels ock å folkmängden vid slutet af dessa år. 



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 1862 förvarats i 
Stockholms Stadshäkte samt Läns- och Kronohäktena, äfvensom uti Polishäktena i Götheborg och Norrköping, har, på sätt nedanstående 
tabell utvisar, utgjort: 
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Uti följande tabell ineddelas uppgift ej allenast på tillökningen uti Rikets folkmängd ifrån slutet af år 

1835 till slutet af år 1862, utan ock å tillvext eller minskning i arresteringarnes antal uti Läns-, Krono- och 

Polishäktena under loppet af åren 1835, 1845, 1855, 1860 och 1862. 

Likasom uti föregående års berättelser anmärkes här att Styrelsen, i saknad af uppgifter från de min

dre städerna, icke varit i tillfälle att i sina beräkningar upptaga det, sannolikt obetydliga, antal fångar, som i 

dessa städers häkten intagits, utan att derefter insättas uti något Krono- eller Polishäkte, äfvcnsom att af-

drag för dem, som under årets lopp blifvit från ett till annat Krono- eller Polishäkte förflyttade, jeinväl af 

brist på nödiga uppgifter, ej kunnat göras för längre tid tillbaka, än från och med år 1845. 

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

häktena, utan äfven för dem, som under årets lopp blifvit från ett till annat häkte förflyttade, befinnes arre

steringarnes antal under hvartdera af de sednaste tio åren hafva varit följande: 

Af tabellen inhemtas att arresteringarnes antal varit störst under det första af de tio år, densamma 

omfattar, samt lägst år 1861 och dernäst under år 1862 med en ringa tillökning i föregående årets summa. 

För öfrigt anmärkes att, med undantag för år 1861, arresteringarnes antal icke varit så lågt, som år 1862, 

under något annat år utaf den tid, från och med 1835, för hvilken uppgifter i detta afseende finnas att tillgå. 

Efter det redogörelse uti förestående tabeller blifvit lemnad för arresteringarnes antal under hela årets 

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

gar, äfvcnsom barn, hvilka på en gäng, nemligen sista dagen af åren 1835, 1845, 1855, 1860j)ch 1862,fhållits 

i nämnda häkten förvarade. 
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Mom. 2. Uppgift på allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekänneltsefångar och Kronoarbctskarkr vid 

slutet af åren 1835, 1845, 1855, 1800 och 18G2: 



Dessa hafva utgjorts af följande slag, nemligen: 

7 

För att lätta öfversigten af tillvexten eller minskningen i antalet af ofvannämnde särskilda slags fångar 
under en längre följd af år, har dels uti berättelsen för år 1851 förhållandet i berörda afseende från och med 
1835 till och med 1851 blifvit framstäldt i två tabeller, af hvilka den ena upptagit förändringen i fångarnes 
antal vid slutet af de särskilda åren, och den andra innehållit uppgift på olikheten i de nykomnes antal, dels 
ock uti do följande tio årens berättelser redogörelse blifvit lemnad för olikheten i detta hänseende emellan 
livarje af berörda år och det nästföregående; och meddelas nu uti nedanstående tabell en dylik jemförelse 
emellan åren 1861 och 1862. 
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Förestående tabell .utvisar, att från slutet af 1861 till slutet af år 1862 uti de dömdes antal minsknino 
egt rum: bland lifstidsfångarne med 23 män och 4 qvinnor och bland de försvarslöse med 45 män och 7 
qvinnor, men att tillökning egt rum bland de på viss tid dömde straff-fångarne med 81 män och 30 qvinnor 
och vid Disciplin-Compagniet med 22 män; eller att på det hela taget en tillökning i de dömdes antal af 35 
män och 19 qvinnor under året uppkommit. 

Vid jemförelse af de nykomnes antal för de båda sednaste åren inhemtas', att detta i allmänhet under 
år 1862 varit större, än under år 1861, och öfverstigit det sednare årets med 25 lifstidsfångar af mankön och 
5 af qvinkön, med 245 straff-fångar af mankön och 73 af qvinkön, med 54 dömde försvarslöse af mankön 
och 18 kapitulanter, men att nykomne dömde försvarslöses antal af qvinkön med 8 understigit antalet för år 
1861. Nykomne frivilliges antal under år 1862 har bland männen med 20 och bland qvinnorna med 6 öf
verstigit 1861 års antal. Sammanräknade nykomnes antal år 1862 öfverskjuter 1861 års med 362 män och 
76 qvinnor. 

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 1862 varit friheten förlustiga, i förhållande till folkmängden ökats eller minskats, 
lemnas uti följande 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 Kronoarbets-corpserne anställde: 

Om dessa summor jemföras med Rikets folkmängd, som utgjorde vid 1835 års slut 3,025,439, — vid 
1845 års slut 3,316,536, — vid 1855 års slut 3,639,332, — vid 1860 års slut 3,857,015 och vid 1862 års 
slut 3,965,899, så visar sig häraf att vid slut af 1835 hvar 701:ste, vid slutet af 1845 hvar 514:de, vid slu
tet af 1855 hvar 623:dje, vid slutet af 1860 hvar 782:dre, och vid slutet af 1862 hvar 771:ste menniska i 
Riket varit friheten beröfvad; men, om åter antalet af frivillige härvid ej tages i beräkning, så befinnes det att 
antalet af dem, som mot sin vilja varit i förlust af friheten, utgjort: vid 1845 års slut 6,363, — vid 1855 
års slut 5,478, — vid 1860 års slut 4,564 och vid 1862 års slut 4,702; och, om dessa summor jemföras 
med folkmängden, så visar det sig att vid 1845 års slut hvar 521:ste, vid 1855 års slut hvar 664:de, vid 
1860 års slut hvar 845:te och vid 1862 års slut hvar 907:de person i landet varit mot sin vilja friheten 
beröfvad. 

Härvid erinras dock, likasom uti föregående årsberättelser, att det, sannolikt ringa antal personer, som 
sista dagen af de ifrågavarande åren förvarats uti de mindre städernas häkten, eller uti de mindre transport
fängelserna, ej kunnat tagas i beräkning. 
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Mom. 3. Bland saratlige allmänna Straff- och Arbetsfångar samt Krono-arbetskarlar, hafva, enligt hvad 
bilagan Litt. B. 1 utvisar, följande furändringar under loppet af år 1862 egt rum: 

Sedan i nåder förordnadt blifvit: dels genom Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 1853 att försvarslöse, 
mindre arbetsföre manspersoner, äfvensom qvinnor, i vissa fall skola under en tid af högst 6 månader förva
ras i Läns- och Kronofängelserna samt der till arbete hållas; — dels genom Kongl. Förordningen den 4 Maj 
1855 att straffarbete, för tjufnadsbrott ådömdt, ej öfverstigande 6 månader, skall i Läns- eller Kronohäkte 
verkställas; — dels ock genom Kongl. Förordningen den 21 December 1857 att den, som är dömd till straff
arbete på 2 år eller kortare tid, 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 ined eller utan arbete, skall 
på sådant sätt verkställas, att fången, så vidt ske kan, förvaras i särskildt rum, skiljd från andra fångar, så 
lemnar Styrelsen nu, i likhet med hvad uti de sednaste årsberättelserna egt rum, särskilda redogörelser, dels 
uti bilagan Litt. B 2 för sammanlagda antalet af dem, hvilka uti Läns- och Kronohäktena undergått dem 
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ådömdt straff-fängelse, antingen på grund af Kongl. Förordningarne den 4 Maj 1855 och den 21 December 

1857, eller ock på grund af Kongl. Maj:ts särskilda Nådiga Beslut; dels ock uti bilagan Litt. B 3 för antalet 

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

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

Beträffande förenämnde straff-fångar inhemtas af bilagan Litt. B. 2: att de vid 1861 års slut qvar-

varandes antal utgjort 630 män och 123 qvinnor, eller tillsammans 753, — de under loppet af 1862 ny

komnes antal 1,329 män och 268 qvinnor eller tillhopa 1,597, — samt de vid 1862 års slut qvarvarandes 

antal 684 män och 137 qvinnor eller tillsammans 821; — att arbetstidens längd för de under loppet af år 

1862 nykomne blifvit bestämd: för 310 till 2 månader, för 283 till 3 , för 227 till 4 , för 48 till 5, för 228 

till 6, för 4 till 7, för 66 till 8, för 25 till 9 för 14 till 10, för 1 till 11, för 111 till 12, för 1 till 13, 

för 67 till 14, för 16 till 15, för 82 till mer än 15, men ej öfver 18 månader, för 107 till arbete på iner 

än 11 men ej öfver 2 år och för 7 till mer än 2 år. 

Vidkommande åter de försvarslöse, så utvisar bilagan Litt. B. 3 : att de vid 1861 års slut qvarvarande 

utgjorde 2 män och 2 qvinnor, eller tillsammans 4, — de under loppet af 1862 nykomnes antal 8 män och 

4 qvinnor eller tillhopa 12, samt att vid 1862 års slut varit qvar endast en sådan fånge af mankön; — att 

arbetstidens längd för de nykomne varit bestämd: för 4 till 2 månader, för 2 till 3 månader, för 4 till 4 

månader och för 2 till 6 månader; äfvensom att så beskaffade fångar endast inom följande 8 l'ån varit å 

Läns- eller Kronohäkte intagne, nemligen Elfsborgs, Göteborgs, Kronobergs, Nerikes, Upsala, Westmanlands, 

Wester-Norrlands och Östergötlands län. 

Af sistnämnda två tabeller inhemtas vidare: att, när de vid årets början qvarvarande inberäknas, hela 

antalet under loppet af år 1862 inom Läns- och Kronohäktena utgjort: 2,350, som der hållits till straff-fän

gelse för brott och 16, som derstädes hållits till dem för försvarslöshet ådömdt allmänt arbete, af hvilka, 

såsom ofvan blifvit nämndt, vid 1862 års slut funnits qvar 821 straff-fångar och 1 försvarslös. 

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

karlar meddelas här efter åt uti särskilde bilagor uppgifter: 

l:o under litt. C angående åldern; 

2:o under litt. D angående födelseorten, äfvensom om proportions-förhållandet mellan total-summorna 

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

3:o under litt. E angående proportionsförhållandet emellan folkmängden i Stockholms Stad och i hvarje 

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

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

tillhört samt huru många af dem äro gifta eller ogifta; 

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

proportions-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; 

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

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

7:o under litt. I angående de af ifrågavarande personer före deras ankomst till fångvårds-anstalterna 

begångna brott och förseelser. 

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

villige, innefatta redovisning: särskildt för hela personalen under årets lopp; — särskildt för de under årets 
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lopp nykomne; och särskildt för de vid årets slut qvarvarande, — inhcintas i afseende å de under loppet af 

år 1862 nykomne, bland annat: 

l:o af tabellen litt. C, att de flestas ålder utgjort: bland lifstidsfångarne af mankön emellan 30 och 45 

år samt af qvinkön emellan 35 och 55 år; — bland straff-fångar på viss tid af båda könen emellan 20 och 

35 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 nykomna personalen, 

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

Stockholms Stad, Elfsborgs, Blekinge, Malmöhus, Skaraborgs, Gefleborgs, Christianstads, Södermanlands, Jön

köpings, Upsala, Nerikes, Wermlands, Stockholms, Hallands, Stora Kopparbergs, Kronobergs, Westmanlands, 

Wester-Norrlands, Gottlands, Norrbottens, Jcmtlands och Westerbottens län; — samt att, i förhållande till 

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

Östergötlands, Gefleborgs, Södermanlands, Elfsborgs, Stockholms, Skaraborgs, Hallands, Westmanlands, Ne

rikes, Jönköpings, Christianstads, Malmöhus, Kronobergs, Kopparbergs, Wester-Norrlands, Gottlands, Werm

lands, Norrbottens, Jemtlands och Westerbottens Län; äfvensom att olikheten i berörda afseende inom sär

skilda Län varit högst betydlig, så att till exempel de inom Blekinge Län föddas antal varit, i förhållande 

till folkmängden, mer än 12 gånger större, än inom Westerbottens, mer än 5 gånger större, än inom Jemt

lands, och mer än 4 gånger större, än inom Norrbottens Län. 

3:o af tabellen litt. F, att , i likhet med hvad de två nästförutgångna åren egt rum, nära hälften af 

ifrågavarande fångpersonal före häktandet tillhört jordbrukande klassen, nära en femtedel handtverksklassen 

samt närmare en sjundedel militärklassen, — äfvensom att bland männen mer än en fjerdedel och bland 

qvinnorna mer än en tredjedel före häktandet ingått äktenskap. 

4:o af tabellerna litt. G och H, att, i förhållande till hela den under loppet af år 1862 nykomna per

sonalen, de flesta blifvit dömde till straff-fängelse eller allmänt arbete af domstolar eller Auctoriteter inom 

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

borgs, Skaraborgs, Christianstads, Stockholms, Kopparbergs, Jönköpings, Hallands, Nerikes, Westmaidands, 

Wermlands, Södermanlands, Wester-Norrlands, Upsala, Kronobergs, Jemtlands, Norrbottens, Gottlands och 

Westerbottens Län, samt att åter, i förhållande till folkmängden, de flesta blifvit dömde af Auctoriteter i 

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

Westmanlands, Upsala, Hallands, Jemtlands, Wester-Norrlands, Elfsborgs, Södermanlands, Skaraborgs, Chri

stianstads, Kopparbergs, Nerikes, Jönköpings, Gottlands, Kronobergs, Norrbottens, Wermlands och Westerbot

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

2,38 gånger större än inom Göteborgs Län, 

2.49 d:o d:o Gefleborgs Län, 

2.50 d:o d:o Blekinge Län, 

3,36 d:o d:o Malmöhus Län, 

3,89 d:o d:o Östergötlands Län, 

4,13 d:o d:o Stockholms Län, 

4,78 d:o d:o Calmar Län, 

5,26 d:o d:o Westmanlands Län, 

5,70 d:o d:o Upsala Län, 

6,t6 d:o d:o Hallands Län, 

6.67 d:o d:o Jämtlands Län, 

6.68 d:o d:o Wester-Norrlands Län, 

6,96 d:o d:o Elfsborgs Län, 
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7,01 gånger större än inom Södermanlands Län, 

7,05 d:o d:o Skaraborgs Län, 

7,oo d:o d:o Christianstads Län, 

7,90 d:o d:o Kopparbergs Län, 

8,23 d:o d:o Nerikes Län, 

9,21 d:o d:o Jönköpings Län, 

9,50 d:o d:o Gottlands Län, 

11,38 d:o d:o Kronobergs Län, 

12,89 d:o d:o Norrbottens Län, 

15,28 d:o d:o Wermlands Län, 

28,57 d:o d:o Westerbottens Län. 

Vidare inhemtas af bilagan litt. G: dels att ingen lifstidsfånge af någondera könet ankommit från 

Gefleborgs, Norrbottens och Westerbottens Län samt att sådane fångar af qvinkön ankommit endast från 

Stockholms Stad samt Calmar, Elfsborgs, Gottlands, Göteborgs, Hallands, Malmöhus, Nerikes, Skaraborgs, 

Stockholms och Östergötlands Län; — dels att bland de på viss tid dömda qvinnorna endast 1 ankommit 

från Westerbottens Län, blott 2 från Kronobergs, blott 3 från hvartdera af Jemtlands och Norrbottens Län 

och blott 4 från hvartdera af Gottlands, Södermanlands och Upsala Län; — dels att ingen för försvarslöshet 

dömd man eller qvinna ankommit från Gefleborgs, Jemtlands, Norrbottens, Stockholms, Wermlands och We-

ster-Norrlands Län samt för öfrigt ingen sådan qvinna från Christianstads, Gottlands, Kopparbergs, Krono

bergs, Nerikes, Skaraborgs, Södermanlands, Upsala och Westerbottens Län; samt att de för försvarslöslict 

dömde personer både af man- och qvinkön till största delen ankommit från Stockholms Stad samt Göteborgs 

och Östergötlands Län, så att af hela den från Riket under året ankomna personalen belöper sig på Stock

holms Stad af mankön mer än en tredjedel och af qvinkön mer än två tredjedelar, på Göteborgs Län af båda 

könen närmare en femtedel samt på Östergötlands Län af mankön mer än en åttondedel och af qvinkön vid 

pass en tiondedel; — dels ock att bland dem, som blifvit från de värfvade Regementena utstrukne, för att 

vid Disciplin-Compagniet uttjena ingången capitulation, de flesta ankommit från Svea Lif-Garcle, dernäst från 

Andra Lif-Gardet och Göta Artilleri-Reg:te samt vidare från Svea Artilleri-Regemente, Marin-Reg:tet, Inge-

nieur-Corpsens Sappör-Compagnie, Stockholms Stads Militär-Corps, Lif-Gardet till häst och Husar-Reg:tct 

Konung Carl XV, men att, såsom förhållandet varit under de fem nästförflutna åren, ingen ankommit från 

Wendes Artilleri-Reg:te eller från Wermlands Fältjägare-Reg:te. 

5:o af tabellen litt. I att, af de under årets lopp nykomne 98 lifstidsfångar af mankön, 4 blifvit dömde 

för mord eller dråp och 92 för stöld, samt att af 15 dylike fångar af qvinkön 3 blifvit dömde för mord 

eller dråp, 2 för förgöring med förgift och 10 för stöld; — att, bland straff-fångarne pä viss tid, 5 män ocli 

1 qvinna blifvit dömde för mordbrand, — 1 man och 1 qvinna för förgöring med förgift, — 22 män och 

1 qvinna för mord eller dråp, — 40 qvinnor för barnamord, 11 för fosters läggande å lön, samt 6 för 

vållande till fosters död, — 18 män och 1 qvinna för våld å föräldrar, 28 män och 2 qvinnor för våld å 

make, — 4 män för rån eller röfveri eller delaktighet deri, —'134 män och 1 qvinna för misshandel A 

person med eller utan begagnande af lifsfarligt vapen, — 4 män för förfalskning eller utprångling af banko

sedlar, — 7 män för förfalskning eller utprångling af mynt, — 101 män och 2 qvinnor för Rätts- eller 

Tullbetjentes ofredande, — 9 män för bedrägligt eller vårdslöst förfarande under concurs, — 25 män och 1 

qvinna för annat bedrägeri, — samt 1,108 män och 254 qvinnor för tjufnadsbrott, utgörande de förre 67 

och de sednare 75 procent af hela den nykomna personalen. 

Vid jemförelsc med de under nästföregående år nykomna, visar det sig att, hvad den manliga perso

nalen beträffar, de för mordbrand under år 1862 dömde med 1, de för våld å föräldrar med 3, de för våld 
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å make med 21, — de för Rätts- eller Tullbetjentes ofredande med 49, — de för förfalskning eller utprång-

ling af bankosedlar eller mynt med 1, de för annat bedrägeri med 10, de för förfalskningsbrott med 9, — 

de för tjufnadsbrott med 110 öfverstigit de för enahanda brott dömdes antal år 1861, men att under loppet 

af år 1862 de för mord eller dråp dömde med 4, de för rån eller röfveri ined 6, — de för misshandel med 

brak af lifsfarligt vapen med 15 understigit de år 1861 för samma förbrytelser dömdes antal samt att då 

år 1861 4 män blifvit för myteri och uppror eller för delaktighet deri dömde, ingen sådan fånge under år 

1862 tillkommit. 

Vidkommande åter den qvinliga personalen, så består olikheten i den under hvartdera af åren 1861 

och 1862 ankomna personalens förbrytelser hufvudsakligen deri, att år 1862 ankommit 91 flera dömda för 

stöld och 4 fiere dömda för fosters läggande å lön, men att deremot år 1861 de för barnamord dömdesmed 

8 och de för vållande till fosters död med 9 öfverstigit de år 1862 för samma brott dömdes antal. 

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

uf dem, hvilka under loppet af år 1862 dels funnits vid allmänna Straff- och Arbetsfängelserna samt vid 

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

svarslöshet ådömdt arbete, uti Läns- och Krono-häktena förvarats, dels ock hållits inneslutna i enskildt fän

gelse för att förmås till bekännelse af brott, samt huru många af alla dessa under loppet af nämnda år af-

gått, än äfven å pmportionen emellan antalet af nykomne, afgångne och återkomne så beskaffade personer 

vid ifrågavarande fångvårdsinrättningar: 

De återfallnes antal år 1862 har bland männen med 81 och bland qvinnorna med 42 öfverstigit de 

återfallnes antal år 1861; och om återfallens antal år 1862 jemföres med antalet af de under samma år ny

komne, befinnes förhållandet, i fråga om männen, vara 1 procent bättre, men deremot, beträffande qvinnorna, 

5 procent sämre än år 1861. 

Vid jemförclse emellan åren 1861 och 1862 af proportionen emellan återfallens antal samt antalet af 

dem, som samma år blifvit frigifne, visar det sig, att återfallens antal år 1862 bland männen ungefärligen 

motsvarat och bland qvinnorna med 7 procent öfverstigit antalet år 1861; och, om män och qvinnor sam

manräknas, visar sig förhållandet i detta afseende för år 1862 ungefärligen 2 procent sämre, än för år 1861. 
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Vid denna jemförelse bör dock icke förbises att de återfallne utgöras icke blott af dem, som samma 

år afgått, utan sannolikt till största delen af sådane, som under föregående år blifvit ställde på fri fot. 

I fråga särskildt om dem, hvilka för första resan stöld hållits till straffarbete i cell, befinnes det att 

sammanlagda antalet af dem, hvilka, med stöd af Kongl. Förordningen den 4 Maj 1855, derefter intill 1862 

års slut i cellfängelse intagits, för att der undergå dem för första resan stöld ådömdt straff, uppgår till 

5,157; och då af dessa 351 vid 1862 års slut funnos qvar i cellfängelserna, visar det sig att, om de få, 

hvilka under strafftiden i fängelset aflidit, icke tagas i beräkning, antalet af dem, hvilka, efter undergången 

bestraffning för första resan stöld från cellfängelserna afgått, utgjort 4,806. Af dessa hafva intill 1862 års 

slut blott 588 återkommit, för att straffas för andra resan stöld; och har således återfallens antal bland 

dem, hvilka alltsedan år 1855 blifvit för första resan stöld straffade med fängelse i cell, uppgått till 12 

procent. 

Hvad särskildt beträffar Krono-arbetscorpsen, meddelas dels för 1862, dels ock summariskt från och 

med år 1843, då corpsen organiserades, till och med 1862 års slut, uti efterföljande tabell uppgift på antalet 

så väl af dem, hvilka från corpsen blifvit frigifnc eller afskedade, som ock af dem bland de afgångne, 

hvilka, såsom för försvarslöshet eller för brott dömde till allmänt arbete, återkommit till fångvårdsanstaltcrna. 

Om hela antalet af dem, hvilka alltifrån Krono-arbetscorpsens organisation intill slutet af år 1862 

derifrån frigifvits, jemföres med hela antalet af dem, hvilka till Krono-arbetscorpsen samt till Straff- och 

Arbctsfängelserna återkommit, befinnes de återkomnes antal utgöra omkring 32 procent af de frigifnes, 
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hvaraf 13 procent 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 år 1862 återkomne jemföres med antalet af dem, som blifvit 
samma år frigifne, så visar det sig att de återkomne utgöra af de frigifne omkring 31 procent, deraf 13 
procent utgöres af sådane, som återkommit för bristande laga försvar, samt 18 procent af sådane, som skolat 
hållas till straff-arbete. 

Såsom tilltalade för brott eller för lösdrifveri höllos 85 f. d. Krono-arbetskarlar vid 1862 års slut uti 
Rikets Läns-, Krono- och Polishäkten förvarade. 

Antalet af de försvarslöse karlar, hvilka under loppet af år 1862 antingen efter den bestämda arbets
tidens slut qvarstadnat såsom frivillige, eller i sådan egenskap återkommit, har uppgått till 460, hvaraf en 
del icke förut varit vid Krono-arbetscorpsen anställd, men på grund af Kongl. Brefven den 16 Oktober 1850 
och den 14 December 1858 likväl egt rätt att derstädes såsom frivillige ingå. 

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 5,140, hvaraf 
422 vid 1862 års slut fuimos qvar; varande dock i nyssnämnda totalsumma åtskillige personer, som flere 
gånger såsom frivillige ingått, af sådan anledning jemväl flere gånger beräknade. 
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AFDELNINGEN II. 

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

För beredande af en lättare öfversigt af förhållandet med disciplinen inom de särskilda Straff- och 
Arbetsfängelserna samt Krono-arbetscorpsen, meddelar Styrelsen här nedan till en början summariska redo-
görelser för rymningar och. försök dertill samt för förseelser, förbrytelser och bestraffningar under år 1862. 

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

Af tabellen litt. b. inhemtas, hvilka förbrytelser föranledt ofvannämnde af domstol ådömde bestraff
ningar samt af tabellen litt. c, för hvilka förseelser de extra-judiciela bestraffningarne blifvit ålagde. 

b) 

c) 



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

17 

d) 

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

3:o. Vid Krono-arbetscorpsen. 
i) 

Af tabellen litt. g inhemtas, för hvilka förbrytelser ofvanstående bestraffningar blifvit af domstol ådömde 

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

Den för straff-fängelset i Warberg anmärkta, af domstol ådömda bestraffning har af Krigs-Rätt blifvit 

ålagd lifstidsfången Carl Otto Andersson, för det han, vid rymningsförsök från arbetsplatsen utom fängelset, 

öfverfallit och med knif sårat två bevakningssoldater, hvaraf dock någon svårare skada icke uppkommit. 

Målet var vid 1862 års slut på högre Rätts pröfning beroende. 

Vid det för straff-fängelset i Malmö antecknade försök till mord å bevakningssoldat var förloppet föl

jande. Straff-fångarne Per Nilsson, Sven Persson, Conrad Folke Ståhle och Carl August Reinhold Törnqvist 

hade under bevakning af Soldaterna vid Calmar Regementes vid fängelset tjenstgörande bevakningskommen-

dering N:o 38 Bäckstrand och N:o 7 Strand blifvit afsände, för att från Sege å i stadens grannskap hemta 

vatten för nämnde kommenderings behof. Sedan de ankommit till en öfver ån ledande bro och Strand, tillika 

med Törnqvist, på Bäckstrands tillsägelse i särskildt ärende aflägsnat sig från bron, hade Per Nilsson, Sven 

Persson och Ståhle gemensamt angripit Bäckstrand och från bron öfver den vid sidan deraf befintliga stäng

sel kastat honom ned i ån, hvarigenom likväl vidare skada, än ett mindre skrubbsår, Bäckstrand icke till

skyndades. Per Nilsson, Sven Persson och Ståhle, som, efter våldets utöfvande, begåfvo sig på flykten, 

blefvo inom ett par timmar derefter gripna och till fängelset återförda. Detta mål var vid årets slut bero

ende på Eders Kongl. Maj:ts Nådiga pröfning. 

I öfrigt hafva icke vid straff- och arbetsfängelserna för mankön några betydligare oordningar förefallit; 

och vid straff- och arbetsfängelserna för, qvinnor har icke någon sådan under året egt rum, enär den uti 

strafftabellen vid straff-fängelset i Norrköping omförmälda rymning blifvit under föregående året verkställd, 

fastän ej förr än år 1862 bestraffad. Personalens uppförande vid sistnämnda fängelser kan således på det 

hela taget anses hafva varit ganska tillfredsställande. 

Vid Krono-arbetscorpsen hafva under året två subordinationsbrott medelst våld mot förman blifvit be

gångna, det ena vid 5:te Compagniet af en kronarbetskarl, hvilken tilldelat en såsom bevakningskorporal an

ställd Båtsman ett slag i ansigtet, samt det andra vid 10:de Compagniet, hvarest en dylik förolämpning blif

vit af en kronoarbetskarl begången mot Under-Officer under det denne sökt arrestera den förre. Beträffande 

den förstnämnda förbrytelsen har Eders Kongl. Maj:t medelst Nådigt Utslag den 23 September 1862 beviljat 

den brottslige försköning från ådömdt dödsstraff och tillåtit att han i stället finge undergå 28 dygns fängelse 

vid vatten och bröd samt derefter hållas till åtta års straffarbete, men hvad angår den sednare, för hvilken 

lifvets förlust blifvit af Krigs-Rätt och Krigs-Hof-Rätt ådömd, var frågan vid årets slut på Eders Kongl. 

Maj:ts Nådiga pröfning beroende. 

En man vid Disciplin-Compagniet och två man vid 5:te Compagniet hafva blifvit dömde till ansvar för 

vanvördnad mot befäl; hvarjemte två karlar vid sistnämnda compagnie för våld mot kamrat blifvit dömde, 

den ene till 4 månaders straffarbete och den andre till 2 månaders fängelse. 
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För sturskhet och olydnad mot förmän och bevakning hafva 60 man vid Krono-arbetscorpsen ådragit 

sig extra-judiciel bestraffning; varande för öfrigt sådan bestraffning i de flesta fall derstädes ålagd för fylleri, 

oloflig bortgång och mindre förseelser. Fem man hafva, jemlikt 32 § i Reglementet för Krono-arbetscorpsen 

blifvit under årets lopp för opålitligt förhållande till arbetsfängelset på Långholmen förflyttade, nemligen 2 

från Disciplin-compagniet och 3 från Krono-arbetsbataillonen på Carlsborg. 

Bland olika för disciplinär-förbrytelser använde bestraffningar, har inneslutning i cell under en längre 

tid, så väl vid Straff- och Arbetsfängelserna, som vid Krono-arbetscorpsen, fortfarande visat sig vara det 

mest verksamma medel att återföra de felaktige till ordning. 

På sätt Styrelsen uti sednaste berättelse anmält, blefvo tre nya Läns- och Kronocellfängelser, nemligen 

i Norrköping, Nyköping och Upsala, under år 1862 till begagnande upplåtne, hvarefter vid nämnde års slut 

slut alla länsresidensen varit med cellfängelser försedde samt gemensamhetsfängelser för länen endast begag

nats i Alingsås och Sundsvall, af hvilka dock det på sednare stället blifvit af Styrelsen uti underdånigt Me

morial den 19 December 1862 till indragning föreslaget. 

Förteckning öfver de vid 1862 års slut begagnade Läns- och Kronocellfängelserna, med uppgifter om 

tiden, då hvartdera blifvit till begagnande upplåtet, samt om antalet af celler i hvarje fängelse, meddelas 

här nedan: 
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Från ett cellfängelse, nemligen Kronohäktet i Norrtelje, har en fånge kommit i tillfälle att rymma 

medelst öfverklättrande af fånggårdsplanket, Rymmaren blef dock samma dag gripen. Till följd af det, med 

anledning af denna rymning, mot vederbörande Tjensteman förordnade och anställda åtal, blef denne for 

ådagalagd försummelse till bötesansvar dömd. 

I öfrigt hafva misslyckade rymningsförsök blifvit gjorda vid Länsfängelserna i Östersund, Gefle, Fahlun 

och Westerås af en fånge på hvartdera stället. 

De flesta förseelser vid Länscellfängelserna hafva eljest bestått i mindre öfverträdelser af stadgad ord

ning. Undantag härifrån hafva dock egt rum dels vid Länsfängelset i Göteborg, der en fånge tilldelat en af 

Vaktknektarne en lindrig skuffning, dels vid Länsfängelset i Westerås, hvarest en af fångarne sökt att med 

sitt matkärl tilldela Vaktmästaren ett slag, hvilket dock blifvit afböjdt, dels vid Länsfängelset i Gefle, hvar

est en fänge i ondska förstört åtskilliga af cellens inventarier, dels vid Länsfängelset i liernösand, der en 

fånge ådagalagt våldsamt motstånd och otidighet mot Direktör och Vaktbetjening, samt dels vid Länsfängel

set i Östersund, der en fånge begått tillgrepp af kläder i förmodad afsigt att rymma från fängelset. 

Tre sjelfmord hafva under året blifvit inom Läns-cellfängelserna begångna, nemligen i Stockholms Läns

fängelse af den för stöld tilltalade förre Krono-arbetskarlen Simon Julius Pettersson, hvilken hängt sig i cel

len, uti Länsfängelset i Christianstad, der ransakningsfången Johan Persson, häktad för stöld, likaledes af

händt sig lifvet genom hängning, samt uti Länsfängelset i Fahlun, hvarest ogifta Pigan Anna Andersdotter, 

efter två förut under årets lopp gjorda försök att taga sig af daga, den 4 September afhändt sig lifvet genora 

hängning. Anna Andersdotter, som hölls till straff-arbete för det hon i enslighet födt foster och fostret för

stört, ansågs hafva begått sjelfmordet af förtviflan öfver den belägenhet, hvari hon i följd af brottet sig 

befann. 

Dessutom har sjelfmordsförsök blifvit gjordt uti Länsfängelset i Linköping två gånger af en fånge och 

uti Länsfängelset i Gefle en gång. 

Inom Stockholms Stads ransakningsfängelse har tjugosjuårige Snickaregesällen Johan Fredrik Ehrnström, 

straxt efter det han häktades för stöld, medelst hängning begått sjelfmord. 

Jemlikt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 13 November 1849, hvarigenom Styrelsen blifvit bemyndigad, 

att, då Eders Kongl. Maj:t täckts förvandla ådörndt straff till fängelse i cell, låta verkställa straffet antingen å all

män straff-inrättning eller uti något af de nya cellfängelserna, allt efter som sådant, med afseende å utrymme och 

transportkostnad, kunde lämpligare å ena eller andra stället ske, hafva 17 män under 1802 års lopp af sådan 

anledning förvarats i Läns- och Kronocellfängelserna, hvarest vid årets slut 3 af nämnde fångar funnos qvar. 

Dessutom funnos vid 1862 års slut å Straff-fängelset på Långholmen två män och vid Straff-fängelset 

i Norrköping en qvinna, hvilka, enligt hvad Eders Kongl. Mäj:t uti de rörande dessa personer meddelade 

Nådiga Utslag förordnat, borde i cell undergå straff-arbete. Qvinnan var den i föregående års-berättelser om-

förmälda Greta Nilsdotter, som, för dråp å sin dotter dömd till lifstidsfängelse, sedan den 11 Juni 1851 

hållits i cell innesluten, utan att sådant, enligt Läkarens intyg, haft någon menlig inverkan på hennes helsa 

eller själsförmögenheter, och hvilken fortfarande vidhåller sin förut yttrade önskan att under sin återstående 

lefnad få i cell qvarblifva. 

Endast en karl, nemligen den i sednaste berättelser nämnde Black Anders Andersson, har under år 

1862 förvarats i enskildt fängelserum för att af Presterskapet förmanas till bekännelse af brott. Han befanns 

vid årets slut qvar i dylikt fängelse, utan att hafva kunnat förmås att någon bekännelse afgifva. 

Sedan Läns- och Krono-cellfängelserna, med stöd af Kongl. Förordningen den 21 December 1857 samt 

Fångvårds-Styrelsens Circulär den 3 Jan. 1859, blifvit upplåtne så väl för dem, som blifvit dömde till fängelse 

å fästning eller tukthus utan arbete och till enkelt fängelse ined eller utan arbete, som äfven för dem, 

hvilka blifvit dömde till straffarbete på högst 2 år, så har antalet af dem, som uti Läns- och Krono-cellfän-
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melserna förvarats, för att undergå straff-fängelse, utgörande 1,964 år 1861, under loppet af år 1862 uppgått 

till 2,350; och hafva nykomne sådane fångar, hvilkas antal år 1861 utgjorde 1,301, under år 1862 uppgått 

till 1,597. 

Sedan vestra jernstambanan emellan Stockholm och Göteborg blifvit mot slutet af år 1862 i sin helhet 

för trafik upplåten, har Fångvårds-Styrelsen uti skrifvelse den 17 Nov. samma år anmodat Chefen för Statens 

jernvägsbyggnader att meddela förslag till fångforslingens fullständiga ordnande å nämnda stambana. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t medelst Nåd. Bref den 14 Dec. 1858 tillåtit att de personer, hvilka, vid 

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

sådant fullgöra, finge, utan afseende derpå, huruvida de förut varit till allmänt arbete dömde eller icke, och 

utan annan inskränkning till antal, än den Styrelsen kunde finna bristande utrymme inom Fängelserna på

kalla, vid de för försvarslösa personer anvisade Arbetsfängelser ingå såsom frivillige för vissa kortare tider, 

enligt Fångvårds-Styrelsens bestämmande, och under vilkor i öfrigt att vara underkastade samma behandling, 

som för de till allmänt arbete dömde försvarslöse personer är bestämd, så hafva under loppet af år 1862 

såsom frivillige ingått: vid Arbetsfängelset å Långholmen 92; — vid Arbetsfängelset i Malmö 26; — samt 

24 qvinnor vid Arbetsfängelset å Norrmalm och 2 vid Arbetsfängelset i Göteborg; — och då dessutom 

såsom frivillige ingått 321 vid Krono-arbetscorpsens fästningsklass, 39 vid Corpsens Pionnierklass och 4 vid 

Corpsens Soldatklass, så uppgår sammanlagda antalet af dem, hvilka under loppet af år 1862 såsom frivillige 

vid Fångvårds-inrättningarne blifvit anställde, till 508, eller 19 mer än under nästförutgångna året, då det 

frivilliges antal uppgick till 489; hvadan äfven under år 1862 ett stort antal personer genom denna anstalt 

funnit en tillflykt, hvarförutan sannolikt inånga af dem skulle hafva för längre tider blifvit dömde till arbete 

såsom försvarslöse, derest de icke möjligen genom sin nödställda belägenhet blifvit förledde till brott och 

sålunda kommit att öka straff-fångarnes antal. 

Uti de för mankön å Ny-Elfsborgs fästning och för qvinkön vid Straff-fängelset i Norrköping inrättade 

särskilda klasser för pålitliga, äldre eller i öfrigt mindre arbetsföre lifstidsfångar, förvarades vid 1862 års 

slut å Ny-Elfsborg 36 och i Norrköping 11 sådane fångar. Under årets lopp hade den förändring i dessa 

fångklasser egt rum, att å Ny-Elfsborg en person aflidit, men deremot 13 personer i klassen intagits, och 

att i Norrköping klassens personal ökats med 2 tillkomne. 

De föreskrifter, som, enligt livad i sednaste berättelser omförmälts, blifvit under den 8 Nov. 1861 i 

afseende å den vid Straff-fängelset i Warberg förvarade lifstidsfången, Joniske Lotsen Nicola Antonellos' 

behandling meddelade, hafva år 1862 fortfarande iakttagits, så att han äfven under detta år förvarats i cell, 

bvaraf någon egentlig förändring i Antonellos' förhållande eller tillstånd icke förmärkts; varande fängelsets 

Läkare anmodad att noggrannt gifva akt på Antonellos samt göra anmälan derest anledning till förändring 

i hans behandling skulle förekomma. 

Vid Straff-fängelset i Warberg för lifstidsfångar af mankön liar sedan flera år tillbaka den anstalt 

blifvit vidtagen, att de bland fångarne, som gjort sig för opålitlighet mest kände, efter undergångne bestraff

ningar för förseelserna, blifvit inom en särskildt afstängd afdelning af fängelset, utan gemenskaj) med den 

öfriga fångpersonalen, förvarade intill dess de genom ådagalagd stadga i uppförandet ansetts kunna utan fara 

för ordningen bland dessa åter förflyttas; och som sådant visat sig medföra väsendtlig lättnad vid ordningens 

vidmakthållande inom Fängelset, har Fångvårds-Styrelsen, efter utvidgningen af Straff-fängelset i Landskrona, 

jemväl låtit derstädes inrätta en dylik afstängd afdelning för de opålitliga fångarne; hvarjemte Styrelsen för 

denna s. k. extra fdngkiass vid båda nyssnämnde Fängelser den 21 Mars 1862 utfärdat särskilda föreskrifter, 

nufvudsakligen innehållande: att till extra fångklassen skulle förflyttas de fångar, som rymt, eller gjort försök 

dertill, eller eljest ansåges vådliga för ordningens upprätthållande inom Fängelset; — att föreskrift om fånges 

intagande i extra klassen meddelas antingen af Fångvårds-Styrelsen eller af Fängelsets Direktör; — att fånge, 
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som enligt Fångvårds-Styrelsens förordnande blifvit i extra klassen intagen, borde der qvarblifva intill dess 

Styrelsen eller, vid mönstring, den, som sådan förrättar, annorlunda förordnade; men att fånge som enligt 

Fängelse-Direktörens föreskrift blifvit till extra klassen förflyttad, jemväl kunde af Direktören derifrån till 

det allmänna gemensamhetsfängelset återförflyttas; att de uti extra klassen intagne fångar vore i allmänhet 

underkastade enahanda behandling, som öfrige fångar, utom deri, att de ej finge arbeta tillsammans med 

dessa eller med dem sammanvara, utan skulle vistas inom den för klassen afsedda afstängda del af Fängelset, 

med rättighet att viss tid om dagen uppehålla sig i fria luften å extra klassens särskilda fånggård. 

Med anledning deraf att flera subordinationsbrott blifvit af Krono-arbetskarlar begångne mot personer 

af befälet, som, under det karlarne varit berusade, sökt att arrestera eller tillrättavisa dem, har Fångvårds-

Styrelsen uti ett den 12 Aug. 1862 till Befälhafvarne vid Krono-arbetscorpsens samtlige stationer aflåtet 

Circulär gifvit föreskrift om sådan instructions meddelande åt befälet att, när någon af manskapet befinnes 

vara af starka drycker öfverlastad, befälet icke borde med honom ingå i ordvexling, utan för tillfället in

skränka sin åtgärd dertill att låta arrestera den öfverlastade och derom afgifva vederbörlig rapport, äfven-

som att, då den öfverlastade icke sjelfmant vill gå i arrest, utan måste med handkraft dit afföras, låta sådant 

verkställas icke af någon bland befälet, utan genom manskapet. 

Bland de utaf Eders Kongl. Maj:t under år 1862 meddelade Nåd. Beslut, som röra Fångvården, torde 

följande här böra anmärkas. 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts Nåd. Bref den 29 April 1862 har Fästningsfängelset i Christianstad, såsom 

varande för ändamålet olämpligt, blifvit indraget, samt de derstädes förvarade fångar blifvit på Straff-fän

gelserna i Landskrona och Warberg fördelade. 

Uti kungörelse den 20 Maj 1862 har Eders Kongl. Maj:t i Nåder förordnat, att Rådstufvu-Rätt i stad, 

hvars ransakningsfångar förvaras uti Läns- eller Krono-cellfängelse, som med derstädes inrättad domstolslokal 

inom stadens område finnes, bör, så vida hinder ej möter, i nämnde lokal hålla ransakning med häktade personer, 

Slutligen har Eders Kongl. Maj:t, under den 5 December 1862 utfärdat Nåd. Kungörelse angående man-

talsskrifningsuppgifter rörande Krono-arbetskarlar och Fångar. 



23 

AFDELNINGEN III. 

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

I likhet med hvad uti föregående års berättelser egt rum, meddelas härefter fyra i tabellarisk form 
upprättade redogörelser för kunskapen i Christendom, nattvardsgång, samt allmänna gudstjensters förrät
tande m. m. 
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Den uti förestående tabeller lemnade redovisning för fångpersonalens Christendomskunskap afser, vid 

Läns- och Kronofängelserna, de under årets lopp nykomne, men vid Krono-arbetscorpsen samt vid Straff-

och Arbetsfängelserna den vid årets slut befintliga personalen, enär de derstädes nykomne redan varit såsom 

sådane vid förstnämnda fängelser upptagne. 

På sätt tabellerna visa, har Christendomskunskapen varit god eller försvarlig hos största delen så väl 

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

samt vid Straff- och Arbetsfängelserna vid årets slut qvarvarande, dock har den hos ganska många varit 

ringa och alldeles saknats hos 32 nykomne och 24 qvarvarande. 

Jemlikt föreskriften i Kongl. Circuläret den 30 December 1835 hafva inkomne anmälan denom befunnen 

okunnighet i Christendomen hos Fångar eller Krono-arbetskarlar blifvit meddelade vederbörande Dom-Capitel 

med afseende å möjligen förelupen försummelse hos Presterskapet, men, enligt hvad Dom-Capitlen i anled

ning häraf upplyst, har dylik försummelse icke ansetts vara i något fall begången. 

De, som varit i läsning okunnige, hafva vid fångvårds-inrättningarne njutit undervisning deri; och 

hafva, efter dylik undervisning, 30 personer under året blifvit vid dessa inrättningar för första gången till 

den heliga Nattvarden admitterade, nemligen 14 vid Länsfängelserna, 9 vid Krono-arbetscorpsen och 7 vid 

Straff- och Arbetsfängelset på Långholmen. 

Religionsundervisningen vid fångvårds-anstalterna har i öfrigt fortgått på förut öfligt sätt, så att både 

allmänna och enskilda förhör ofta hållits inom Krono-arbetscorpsen och gemensamhets-fängelserna; hvarför-

utom hvarje nykommen fånge kort efter ankomsten blifvit i Christendomen förhörd samt vid cellfängelserna 

enskilda religionssamtal blifvit af Predikanterna hållne med flere eller färre bland fångarne. De i föregående 

berättelser omförmälda, vid sistnämnde fängelser begagnade cellskåp hafva, enligt yttranden af Predikanterna, 

fortfarande befunnits ändamålsenliga. 

Af den här ofvan meddelade tabellariska uppgiften behagade Eders Kongl. Maj:t inhemta, att, med 

undantag för de få återstående äldre Kronohäktena, offentliga Gudstjenster i allmänhet vid fångvårds-inrätt-

ningarne hållits hvarje Sön- och Helgedag, hvarvid ordning och stillhet af fångpersonalen iakttagits. 

De af Fång-Predikanterna jordfästade fångar och krono-arbetskarlar, hvilkas antal år 1861 uppgick 

till 115, hafva under år 1862 utgjort 132. 

11 fångar hafva under år 1862 varit under beredelse till döden, af hvilka 7 blifvit benådade och 4 

afrättade. I likhet med förra året meddelas här nedan uppgift för sednaste tio år på antalet af dem, som 

varit under beredelse till döden, samt på antalet benådade och afrättade under hvartdera af nämnde år. 

Likasom föregående åren, har manskapet vid Krono-arbetscorpsen under år 1862 uti de vid de sär

skilda stationerna inrättade skolor haft tillfälle att erhålla undervisning i läsning, skrifning och räkning, samt 

i allmänhet med begärlighet och framgång deraf begagnat sig. 

De samlingar af böcker, som, enligt hvad förut afgifna underdåniga berättelser omförmäla, blifvit vid 

fängelserna bildade, för att bereda fångarne nyttig sysselsättning på lediga stunder, hafva blifvit af fångarne 

flitigt anlitade och fortfarande visat sig medföra fördelaktig inverkan på deras sinnesstämning. I afse

ende härå yttras: af Predikanten vid Straff- och Arbetsfängelset i Malmö: »Vid den bokutlåning, som hvarje 

Fångvårds-Styrelsens Berättelse för år 1862. 4 
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Lördags förmiddag eger rum, är tilloppet af lånesökande vanligen så stort, att allas önskningar endast med 

svårighet kunna tillfredsställas. Böcker af historiskt och blandadt innehåll äro företrädesvis efterfrågade, 

ehuru visserligen äfven religiösa böcker af en och annan med förkärlek begagnas», samt af Predikanten vid 

Straff-fängelset i Landskrona: »Vidare får jag såsom ett glädjande teeken åberopa att den stora begärlighet 

efter läsning, hvilken begärlighet jag äfven omnämnde i min embetsberättelse för 1861, är i ständigt sti

gande. Hvarje Måndag, då bokutdelning eger rum, infinna sig 20, 30 ja 40 fångar dels för att erhålla 

någon bok, dels för att utbyta den redan erhållna mot en annan. Då böckerna samtligen äro goda och 

lärorika, nog skall ock deras flitiga begagnande hafva ett godt inflytande på fångpersonalen så väl i religiöst 

som moraliskt afseende. Att denna läslust är i ständigt stigande, dertill bidrager i all synnerhet Kongl. 

Styrelsens frikostiga anslag, hvarigenom äfven böcker af annat än rent religiöst innehåll kunnat till Slotts-

bibliotheket under de 2:ne sednast förflutne åren inköpas. Att dessa, hufvudsakligen omfattande Historia, 

Naturkunnighet och Resebeskrifningar, i all synnerhet anlitas, måste visserligen medgifvas; men, om man här-

utaf vill draga den slutsatsen att böcker af uppgifna innehåll ej äro för lifstidsfångar fullt lämpliga, emedan 

de genom dessas läsande antingen uraktlåta att läsa eller åtminstone ej nog flitigt begagna de rent religiösa 

böckerna, så må man besinna, att det är vida bättre att fångarne läsa de icke rent religiösa böckerna än 

inga, i all synnerhet som deras innehåll är bidragande till sinnets förädling. Dessutom bör anmärkas, att 

äfven den frivilliga efterfrågan af rent religiösa böcker är i tilltagande; hvilket förhållande" synes mig bland 

andra orsaker äfven vara beroende derutaf, att just genom de Historiska böckerna, Resebeskrifningarne m. m. 

en läslust uppstått, som, dessa böcker förutan, neppeligen blifvit så allmän, som den nu är.» 

Det sedan år 1855 här i Stockholm befintliga Fruntimmers-Sällskap, med syftning att söka bereda de 

i hufvudstadens fängelser intagne qvinnofångars moraliska förbättring, har under år 1862 fortsatt sin men-

niskoälskande verksamhet inom härvarande fängelser medelst fångarnes undervisning i religiösa och moraliskt 

bildande ämnen; hvarjemte, enligt hvad Direktören vid Straff- och Arbetsfängelset på Norrmalm anmält, de 

fångar, hvilka vid afgången från nämnde fängelse varit i behof af en tillflyktsort, genom detta Sällskaps 

välvilliga bemedling erhållit tillfälle att blifva emottagne i förbättringsanstalten »Magdalenahemmet», hvari-

från flera, efter någon tids vistande, utgått förbättrade och försedda med stadiga tjenster. 

Predikanternas vid cellfängelserna för år 1862 afgifna berättelser bekräfta fortfarande det gagneliga 

inflytande, detta fängelse-system medförer; och anser Styrelsen sig böra ur nämnde berättelser meddela några 

utdrag rörande detta ämne. 

Sålunda yttras af: Predikanten vid Länsfängelset i Linköping: 

»Väl inträder äfven nu mången inom cellen lättsinnig och fräck, som i början föga bekymrar sig om 

det Guds ord han i sin närhet eger, ja möjligen fortfarande en tid så artar sig, men ensamheten, tidens 

långsamhet och samvetet, som dock icke helt och hållet kan döfvas eller tillintetgöras, drifva honom förr 

eller sednare att gripa till det i början så föraktade. Och härigenom är för den olycklige början gjord till 

en vändpunkt i hans lif — det ordet, som uppdagar hjertats beskaffenhet och framställer menniskan i sitt 

rätta ljus; som visar huru räddning från synden kan ernås och hänvisar den förkrossade och ångerfulle till 

den ende Frälsaren, börjar nu att tala sitt af evig sanning eldade språk och gör det visserligen aldrig nå

gonsin förgäfves; ty der det icke får förnya och omskapa, der dömer det och håller åtminstone samvetet 

vaket, att hon icke ostörd gör hvad hon vill. Och huru olika kunskapsgraden, på hvilken de serskilda indi

viderna stå, och fattningsförmågan än är, så befinnas likväl flertalet i allmänhet så hemma i läsning och 

uppfattning af det lästa att det väsendtligaste kan fattas och tala till hjertat. — De förhanden varande bri

sterna kunna ock suppleras, och mycket göras för fångens själ klart under de enskilta samtalen, Christendoms-

förhören och bibelläsningen; rika tillfällen gifvas ock härunder, att lära honom se sitt lif i ett rätt ljus, huru 

det bordt och kunnat gestalta sig, om han ej lyssnat till lustans, frestelsens och förförelsens röster; huru 
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den brottslighet, hvartill han blifvit förvunnen, icke alltid kommit i ett nu, utan så småningom utvecklats. 

Och skulle också ingen märkbar förändring inträffa, ingen djupare inblick i själens innersta förmärkas, så 

torde det oaktadt hoppet ej helt och hållet böra uppgifvas; ty de ord och lärdomar, som under fängelsetiden 

hörts och förnummits, torde möjligen sedan återkomma och blifva honom en anledning att öfvergifva för-

derfvets stig. Cellsystemet har onekligen det goda med sig, att man kan våga nära ett sådant hopp.» 

Af Predikanten vid Länsfängelset i Malmö: 

»Då den rikare erfarenhet, som jag ännu under ett års verksamhet inom Malmö Läns-cellfängelse har 

kunnat inhemta ej i någon mån har ändrat utan snarare fastare styrkt mig i de åsigter, som jag i mina 

föregående årsberättelser har uttalat rörande cellsystemets gagneliga inflytande på fångarnes moraliska lif, 

anser jag mig icke nu behöfva derom ytterligare uttala mitt omdöme. Allmänt tyckes också nu det erkän

nande vara, att om någonstädes den brottslige skall kunna föras till besinning och förbättring, det bör kunna 

ske på våra Cellfängelser; och i detta erkännande får man mången gång höra cellfångar sjelf va instämma, 

då de i stilla undergifvenhet tacka Gud derföre, att de i sin ostörda ensamhet och i umgänget med det 

Gudomliga ord, som har det löftet att det icke skall återkomma fåfängt, här fått tillfälle att lära känna sina 

vägars villa och krafvet på den, som är kallad att vara en Christen. Och om också våra Cellfängelser icke 

uträtta allt hvad med dem är åsyftadt, kan man väl tryggt säga, att Staten genom dessas inrättande och 

organiserande, på sätt som skett, har gjort hvad den har kimnat för att den brottslige, sedan han lidit det rätt

mätiga straffet för sitt brott, måtte åter kunna vinnas både för det medborgerliga och det Christliga samhället.» 

Af Predikanten vid Länsfängelset i Mariestad: 

»Under det år, som denna berättelse afser, har tillståndet ibland fångarne inom detta Cellfängelse icke 

företett något särskildt anmärkningsvärda Cellsystemet har, såsom under föregående år, häfdat det anseende 

man tillerkänt detsamma såsom synnerligen användbart både på straff- och ransakningsfångar. De sednare, 

äfven de, som länge förhärdat sitt sinne, hafva till största delen genom den behandling, cellsystemet med-

gifver, förmåtts till bekännelse. Under tystnaden och ensamheten har Guds och samvetets röst gjort sig allt 

mäktigare hörd, den förut åt orättfärdighet hängifna själen har öppnats för heliga intryck och med oro öfver 

sitt förderf börjat söka efter frälsning och tröst. Så blifver för straff-fången hans tid i fängelset icke blott 

en straff- utan äfven en bättringstid, och mången har i erfarenhet af i fängelset undergången sinnesförbätt

ring prisat de tillfällen till upprättelse, som sålunda honom beredts. För dem, som icke såväl använda sin 

fängelsetid, att de föras till en grundlig förändring, har cellen likväl den nytta, att de skyddas för skadan 

af umgänge med andra brottslingar och i det straff de genomgått, för hvilket i synnerhet de vanligen hafva 

stor fruktan, som ej tillegna sig Guds ords förmaning och tröst, ega ett minne, som kraftigt bör afskräcka 

dern från lagbrytarens väg.» 

Af Predikanten vid Länsfängelset i Örebro: 

»Med största skäl kan således antagas, att intet yttre medel torde finnas lämpligare att beveka det 

hårda förhärdade hjertat och göra det mottagligt för religiösa intryck, än cellsystemet och dess ändamåls

enliga tillämpning. Att återfall i brott stundom sker bland personer, som undergått bestraffning i ett Cell

fängelse och under vistandet derstädes ingifvit förhoppning om en moralisk förbättring för framtiden utgör 

ingalunda något bevis för cellsystemets oförmåga till brottslingars förbättring, utan anledning till återfall i 

brott är ofta att finna hos den kommun, som den lösgifne, med samhället försonade brottslingen tillhörer, 

men hvilken icke tager tillbörlig vård om honom och lemnar honom tillfälle till en ärlig försörjning; ty 

äfven under detta år, liksom under föregående åren af min tjenstgöring vid häktet, hafva exempel förefun

nits, om de ock varit få, då en till fängelset återkommen brottsling sjelf hos åklagare-makten anmält en af 

honom föröfvad förbrytelse för att såmedelst, genom ett önskadt inträde i häktet, kunna fylla lifvets nöd

vändigaste behof, föda och husrum, som han under sin frihetstid icke kunnat ärligen sig bereda.» 
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AFDELNINGEN IV. 

Om h e l s o v å r d e n i n o m F ä n g e l s e r n a o c h K r o n o - a r b e t s c o r p s e n 

har den till Styrelsens biträde för närvarande anställde Läkare afgifvit följande berättelse: 

»Helsotillståndet inom Fängelserna och vid Krono-arbetscorpsen har under året i allmänhet varit till

fredsställande; hela antalet sjuke 102 mindre än 1861. Som epidemier, fastän ej af svårare art , få angifvas 

rödsot och skörbjugg vid Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen. 

Rödsot började der med spridda fall under Augusti och tilltog under fyra veckor och fortgick i afta-

gande under lika lång tid, såsom nedanstående specialtabell utvisar: 

Epidemien kan sålunda, med endast 88 insjuknade på ett medeltal fångar 735, samt med endast 13 

döde, sägas hafva varit af mild oeh föga intensiv art. 

Skörbjugg började likaledes under Augusti månad med spridda fall uppträda å Långholmen och fort

gick i starkt stigande de två första veckorne för att lika hastigt aftaga; några få sjukdomsfall inträffade 

likväl i 7:de och 8:de veckorne, såsom nedanstående specialtabell visar, deruti likväl 41 fall af lindrigare be

skaffenhet, behandlade utom sjukhuset, äfven äro upptagne: 

Inom Straff- och Arbetsfängelset i Malmö hafva 23 och å Hernösands Cellfängelse 9 fall skörbjugg 
förekommit. 

Diphterit har med endast 2 fall, begge med lycklig utgång, förekommit i Cellfängelset i Carlstad. 

Frossar hafva under året förekommit till mindre antal än 1861 eller med endast 775 fall, då antalet 

år 1861 uppgått, till 951, men fortfara likväl och liksom endemiskt uppträda på samma ställen: Straff- och 

Arbetsfängelserne i Stockholm Långholmen och Norrmalm, å Carlsborg och Rindö bland der förlagde Krono-

arbetscompagnier. På Carlsborg har frossan likväl alltsedan 1859 varit i jemnt aftagande. 

Lunginflammation har hufvudsakligen förekommit å Gemensamhets-, Straff- och Arbetsfängelserna för 

män och bland Krono-arbetscorpsen, eller med 87 sjuke och 27 döde, då deremot å Länsfängelserna de sjukas 
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antal utgjort endast 27 och de dödes 2, hvilket förhållande har sin naturliga förklaring deri, att personalen 

af förra kategorien genom arbete i fria luften lättare blottställes för förkylningar. 

Lungsot: 140 sjuke och 26 döde, jemnt fördelade, lemna ingen anledning att antaga det något ställe 

eller särskilda förhållanden inom Fängelserne äro till framkallande af lungtuberculos specielt verksamma. 

Yttre skador upptagas i tabellen till ett antal af 650 vårdade. Dessa fall hafva, såsom varit att vänta, 

hufvudsakligen förekommit vid Straff- och Arbetsfängelserna för män och vid Krono-arbetscorpsen. 

Spetälsha: en häktad uppgifves hafva tillfrisknat från denna sjukdom i Straff- och Arbetsfängelset i 

Carlskrona; och å Cellfängelset i Gefle har en aflidit i samma sjukdora, han hade 4 år lidit deraf, men, så 

vidt utrönas kunnat, hade ingen i hans slägt varit behäftad med denna sjukdom. 

Nattblindhet (hcemeralopia) har endast förekommit på Carlsborg och med 9 fall. Redan sedan många 

år har denna egendomliga affection varit der endemisk af orsaker, som svårligen kunnat nöjaktigt utredas; 

den är likväl sedan länge påtagligen i aftagande. 

Sinnessjukdomar: af de 25 i rapporterna upptagna fall af sinnessjukdom hafva 12 till dårhus eller 

lazarett afförts, 4 tillfrisknat i Fängelserne, 4 åtgått obotade eller förbättrade till hemorten, för att af anhö

riga vårdas och 5 qvarlågo vid årets slut. 

Vid närmare granskning af de speciella redogörelser som åtföljt Läkarnes rapporter framgår att intet 

enda fall af kronisk sinnessjukdom uppkommit eller utvecklat sig inom fängelserne; men väl att redan före 

häktningen befintlig sinnes-oro och oreda der förvärrats. 

Uppgifterne om de 12 till dårhus eller lazarett afförde häntyda med temlig visshet derpå att dessa 

före häktandet lidit af sinnessjukdom. Så väl de 5 tillfrisknade, som 3 af de qvarliggande kunna troligen 

hänföras till de inom Fängelserne, säixleles Cellfängelser, vanliga fall af dels försök till simulerad sinnessjuk

dom, dels af sinnesoro och förtviflan, som under första tiden ofta nog angriper den häktade, och som i de 

upplysningar om sinnessjuke, hvilka åtfölja Läkarnes rapporter, stundom rubriceras som hysteri, hypochondri 

och dylikt. 

Om de 4 obotade eller förbättrade, som till hemorten återgått, uppgifves att fången dels förklarats 

otillräknelig till följd af sinnessjukdom vid brottets begående och skulle nu af anhöriga i vård tagas, dels 

att sjukdomen varit af lindrig eller stilla art , såsom religionsgrubbel. 

Af de i tabellen upptagna 25 fall af sinnessjukdom återstå sålunda endast 2 att närmare belysa i deras 

förhållande till fängelset såsom bidragande orsak till sjukdomen eller dess förvärrande. Om en af dessa 

sjuke (Wennersborgs Cellfängelse) säges att han var 44 år gammal, tilltalad för mord å sin svåger, som 

tagit honom i vård sedan han redan vid 22 års ålder visat tecken till sinnesrubbning. Om den återstående 

(Fahlu Cellfängelse) hafva ej närmare upplysningar ännu blifvit lemnade. 

Oaktadt sålunda Fängelsernes inverkan i psychiskt hänseende ej under året varit menlig, lika litet som 

i physiskt och ej heller något sådant torde vara att befara som en nödvändig följd, skall rubriken »sinnes

sjukdom» i rapporterne från Fängelserne sannolikt hädanefter såsom hittills upptaga ett högt nummer af den 

orsak att mentala oredor otvifvelaktigt ofta leda till brott och förseelser. 

En för stöld tilltalad å Fahlu Cellfängelse häktad och derifrån till Lazarett afförd man anses af Lä

karen hafva varit behäftad med »verklig tjuflust» (kleptomanie). Han har vid ransakningen uppgifvit »att 

det öfverkommer honom ett oemotståndligt begär att tillegna sig andras egendom isynnerhet när han ser 

något om också det ej vore värdt en skilling; han känner då en svår plåga ända till dess tillgreppet är 

skedt; blir då nöjd och glad, men ångrar sig ganska snart.» 

Sjelfmord hafva föröfvats 4 under året; ett i hvartdera af Stockholms, Christianstads och Fahlu Lånsfän

gelser och ett i Stockholms ransakningshäkte. Enligt afgifne rapporter har ingen af dessa sjelfmördare förut 

visat tecken till sinnessjukdom; en piga å Fahlu Cellfängelse, för barnamord dömd till 2 års straffarbete, hade 
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likväl redan förut 2 särskilda gånger gjort försök till sjelfmord. Dödssåttet har varit strypning eller 

hängning. 
Sjelfmordsförsök äro inrapporterade 3; nemligen från Linköpings Cellfängelse, att en person två gånget 

gjort försök, och från Gefle, att en fånge, som gjort flere försök att rymma, med glasbitar skurit sig på flere 
ställen å kroppen. 

Mortalitets-procenten på medeltal fångar har varit högst på Ny-Elfsborg 6,93, hvilket har sin naturliga 
förklaring deri, att der endast intagas ålderstigne, öfver 65 år, mindre arbetsföre och bräcklige. 

Tretton häktade qvinnor hafva i Fängelserna blifvit med barn förlösta. 

S. Er. Sköldberg.» 
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AFDELNINGEN 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 åberopas i underdånighet följande af Chefen för Fångvårds-Styrelsens Byggnads-
Contor afgifna: 

»Redogörelse för de arbeten, som blifvit utförde så väl vid de nya Läns-cellfängelserna och Kronohäk

tena, som vid Straff- och Arbetsfängelserna i Riket under loppet af år 1862. 

a) Nya Läns-cellfängelserna; 

i Ö s t e r s u n d , 

der Fängelsebyggnaden, jemlikt Kongl. Brefvet af den 25 Maj 1858, samma år påbörjats och 1861 så fort

skridit, att fångar då blifvit der inrymde, har den återstående yttre rappningen blifvit fullgjord och det hela 

fullbordadt; 

i H e r n ö s a n d , 

der Fängelsebyggnaden, jemlikt Kongl. Brefvet af den 14 December 1858, år 1859 påbörjats och 1861 upp

låtits för fångars emottagande, har den yttre afrappningen blifvit verkställd och byggnaden i sin helhet 

fullbordad; 

i U m e å , 

der Fängelsets uppförande, jemlikt Kongl. Brefvet af den 18 Maj 1858, påbörjats år 1859 och förlidet år 

öppnats för fångarnas emottagning, har byggnaden blifvit utvändigt afrappad och i sin helhet fullbordad; 

i U p s a l a , 

der uppförandet af Fängelsebyggnaden, enligt Kongl. Brefvet af den 28 Februari 1860, samma år påbörjats, 

hafva byggnadens inredningsarbeten, jemte uthus, stängselplank och gårdar, blifvit utförde, så att fängelset för 

fångars emottagande kunnat upplåtas; 

i N y k ö p i n g , 

der Fängelsebyggnaden, jemlikt Kongl. Brefvet af den 15 Januari 1861, samma år påbörjats, hafva inrednings

arbeten samt uthus och stängselplank blifvit utförde, så att Fängelset blifvit öppnadt för fångarnas emot

tagning. 

Byggnadsutgifterna för dessa Fängelser hafva intill detta års slut utgått med de belopp, nedanstående 

tabell utvisar: 
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b) Nya Krono-cellfängelserna: 

i N o r r k ö p i n g , 

der ett Fängelse ined 34 celler, Ekonomi- och Ransakningslokal, jemlikt Kongl. Brefvet af den 8 Augusti 

1859, påbörjats 1860, hafva byggnadens inredningsarbeten jemte stängselplanken blifvit utförde, så att fångar 

kunnat inflyttas; 

i U d d e v a l l a , 

der likaledes ett Fängelse med 34 celler, Ekonomi- och Ransakningslokal, enligt Kongl. Brefvet af den 10 

Juli 1861 blifvit beslutadt att uppbyggas, har byggnaden från och med grunden blifvit uppförd under tak 

och betäckt med skiffer. 

c) öfrige Läns och Kronohäkten: 

De för dessa Fängelser nödvändigaste underhållsarbeten å tak, eldstäder, stängsel plank samt invändiga 

afputsningar ni. m. hafva blifvit i enlighet med Nådigst fastställda byggnadsförslag verkställda; hvarförutom 

i C a l m a r , 

der den förlidet år, på grund af Nådigt Bref af den 19 Juni 1860, verkställda ombyggnad af den till Fän

gelset ledande körbro blifvit försedd med stensättning och i sin helhet fullbordad. 

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 påbygdt med 2:ne våningar för 32 celler 

och 1861 upplåtits för fångars emottagande, har yttre afputsningen blifvit utförd. Afvenså har den i samma 

Kongl. Bref anbefallda nya boställsbyggnad för Direktör och Vaktbetjening blifvit inredd och fullbordad; 

å N o r r m a l m , 

der vattenledning blifvit inrättad och den förut derstådes rådande bristen på tjenligt dricks- och kokvatten 

sålunda afhulpen. 

Stockholm den 30 December 1862. 

Th. Ankarsvärd.» 
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AFDELNINGEN VI. 

O m 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 . 

Sedan Eders Kongl. Maj:t, på sätt Styrelsen i dess underdåniga Berättelse för år 1861 utförligare om-

förmält, genom Nådigt Bref den 9 November 1860, fastställt en för samtlige fängelserne gemensam utspis-

ningsstat, har denna stat under större delen af år 1862 blifvit. tillämpad. För Krono-arbetscorpsen har den 

förut gällande utspisningsstaten fortfarande tillämpats. Den i förenämnde stater ingående brödqvantitet utgör 

2 & för Krono-arbetskarl, 1 tt 75 ort för Straff- och Arbetsfånge af mankön på bestämd tid i gemensamhets-

fängelse, 1 & 35 ort för lifstidsfånge och i cell förvarad fånge af mankön, 1 a 15 ort för fånge af qvinnokön 

samt 1 & allt per dag för fånge, som undergår disciplinär bestraffning i cell utan sysselsättning. 

För transportfånge har underhållet fortfarande utgått med 1J & mjukt bröd och 15 öre kontant 

om dagen. 

Kostnaden för fångars och Krono-arbetskarlars beklädnad och sängkläder har, lika med föregående år, 

varit i stat beräknad till följande belopp, nemligen: 

för beklädnad åt Krono-arbetskarl vid Disciplin-kompaniet 32 

» » » » vid Fästnings- och Pionnier-klassen 31 

» » » Arbetsfånge af mankön 23 

« » » Straff-fånge af d:o 22: 50. 

» » » Straff- och arbetsfånge af qvinnokön 14 

» » » Fånge af mankön i Läns-och Krono-cellfängelse 12 

» » » » af qvinnokön i » » » 11 

samt för sängkläder åt Krono-arbetskarl eller fånge 4 

allt för år räknad t. 

I likhet med hvad sedan längre tid egt rum, bafva de för fångvårds-anstalterne erforderlige beklädnads-

och sängklädespersedlar, äfvensom de väsendtligaste dertill behöfiige materialier, såsom vadmal, buldan m. m. 

blifvit vid vissa Straff- och Arbetsfängelser förfärdigade samt derifrån till de särskilda fångvårds-anstalterne 

levererade. 

På sätt i föregående årens underdåniga Berättelser iakttagits, får Styi'elsen här nedan underdånigst med

dela en tabellarisk öfversigt af den kostnad, hvartill fånges och krono-arbetskarls förplägning samt beklädnad 

och sängkläder vid de särskilda fångvårds-anstalterne uppgått under år 1862, beräknadt såväl för år som 

dag; dervid Styrelsen får underdånigst anmärka, dels att uti kostnaden för förplägningen ingå utgifterne ej 

mindre för sjelfva proviant-artiklarne, utan ock för desammas tillredning, ved och lyshållning i kök, afskrif-

ningsprocent å provianten, der sådan är medgifven, mat- och dryckeskärl m. ni., dels beträffande kostnaden 

för beklädnad och sängkläder att densamma afser hvad under årets lopp blifvit för hvarje fångvårds-anstalt 

anordnadt, utan att afdrag egt rum för hvad vid årets slut funnits oförbrukadt, hvilket förhållande samt det 

mer eller mindre klädslitande arbete, hvarmed personalen sysselsättas, förorsaka betydliga skiljaktigheter i den 

årliga kostnaden äfven vid de Fångvårds-anstalter, för hvilka samma stater i detta hänseende tillämpas. 

Fångvårds-Styrelsens Berättelse för år 1862. « 
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I afseende å den låga kostnaden för beklädnad och sängkläder, som förestående tabell upptager för 

Straff-fängelset i Christianstad, får Styrelsen underdånigst anmäla, att som detta Fängelse, jemlikt Eders Kongl. 

Maj:ts Nådiga Bref den 29 April 1862, blifvit under året indraget, har för detsamma endast en mindre utgift 

i detta hänseende egt rum, hvaremot då nya Cellfängelser i Nyköping och Upsala blifvit under årets lopp 

till begagnande upplåtne samt försedde med fullständig ny uppsättning af persedlar till antal motsvarande 

fångelsernes storlek, har den härför bestridda kostnad, fördelad på det särdeles i Upsala Länsfängelse under 

året förvarade ringa antal fångar, uppgått till ett jemförelsevis högt belopp för hvarje fånge. 

Uti nedanstående 2:ne tabeller meddelar Styrelsen uppgifter till jemförelse af kostnaden för dagportio

nen och den årliga kostnaden för beklädnad och sängkläder under senast förflutna 10 år vid Straff- och 

Arbetsfängelserna samt Krono-arbetscorpsen. 

1 afseende å den jemförelsevis höga kostnad, hvartill beklädnad och sängkläder under åren 1861 och 

1862 uppgått för 10:de och l l : te Kronö-arbetskompanierne, får Styrelsen underdånigst anmäla, att , sedan 

större delen af kompaniernes beklädnads- och sängklädesförråder gått förlorade vid den 1861 vid kompani-

erne timade eldsvåda, hafva samma förråder under förenämnde 2:ne år blifvit kompletterade. 
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AFDELNINGEN VII. 

O m 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 sys se l sä t tn ing . 

De i Läns- och Krono-cellfängelserne förvarade fångar hafva, i likhet ined föregående år, blifvit, i mån 

af tillgång till lämplige arbeten, sysselsatte på sätt, som dels Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente den 24 

November 1846 beträffande ransakningsfångar föreskrifver, dels genom Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 

26 Augusti 1856 och Styrelsens derpä grundade cirkulärbref den 14 November samma år, den 29 Januari 

1858 och den 1 Mars 1860, hvad angår de i dessa fängelser intagne Straff-fångars sysselsättning, blifvit för-

ordnadt, och hvarom Styrelsens underdåniga Berättelse för år 1860 innehåller närmare redogörelse. Behållna 

inkomsten af sistnämnde fångars arbeten har under år 1862 uppgått till 19,701 R:dr 82 öre, hvaraf, enligt 

förenämnde bestämmelser, en tredjedel tillgodokommit fångarne, en tredjedel vederbörande Fängelseförestån

dare, en sjettedel bevakningspersonalen och återstående sjettedelen fängelsernes besparingskassor, hvilkas sam

manlagda behållning vid årets slut utgjorde 10,659 R:dr 62 öre. 

I öfverensstämmelse med Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 19 November 1861, har af Krono-arbets-

corpsen Disciplin-compagniet varit, mot stadgad ersättning, sysselsatt vid Borghamns kalkstensbrott för Kongl. 

Ingeniör-corpsens räkning, Andra och Tredje Compagnierna, utan afgift, vid Carlsborgs fästningsbyggnad, 

Femte Compagniet, mot ersättning, vid Eders Kongl. Maj:ts Flottas varf i Carlskrona samt, Tionde och Elfte 

Compagnierne, utan afgift, vid befästningsarbetena å Waxholm och Rindö. 

Beträffande Straff- och Arbetsfängelserne hafva samtlige för ändamålet disponible fångar vid fängel-

serne å Långholmen samt i Landskrona och Norrköping och en stor del af fångarne å Norrmalms, Warbergs 

och Göteborgs fängelser varit, enligt kontrakter med enskilde personer, mot bestämd dagsverksafgift, syssel

satte med stenhuggningsarbeten samt tillverkning af fabriks- och handtverksvaror. Den öfriga delen af fång

personalen vid dessa Fängelser, äfvensom fångarne vid Straff- och Arbetsfängelset i Malmö, hafva erhållit sys

selsättning dels genom förfärdigandet af beklädnads- och sängklädespersedlar samt dertill erforderlige materia-

lier af ylle- och linneväfnader för fångvårdens eget behof, dels med väfnads-, sömnads- med flere arbeten för 

enskilde personers räkning. Vid de öfrige 2:ne Straff-fängelserne, nemligen i Carlskrona och å Ny-Elfsborgr 

der, i följd af lokala hinder, nödiga anstalter för en ordnad sysselsättning icke kunnat vidtagas, har fångperso

nalen, i den mån arbetstillfälle förefunnits, varit använd för försvarsverkets räkning samt i öfrigt egt syssel

sättning med tillverkning på eget förlag af diverse mindre handtverks- och slöjdarbeten, vid hvilkas försälj

ning en viss andel af arbetsvinsten tillfallit fängelserne. 

För att lemna en generel öfversigt af personalens användande vid nedannämnde fångvårds-anstalter, får 

Styrelsen här intaga följande: 
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Af hela personalen har, enligt förestående uppgifter, 8,8 procent varit sysslolös till följd af sjukdom och 

bristande arbetsförmåga, 1,1 procent af brist på arbetstillfälle och derför att arbete ej varit ådörndt, 18,2 pro

cent för sön- och helgdagar med flera anledningar, samt 11,7 procent utgjort dagsverken för försvarsverkets 

räkning, 13,9 procent för fångvårdsanstalterne, allt utan inkomst, och 46,3 procent för fångvårdens och en

skildes räkning med inkomst. 

De för fångvårdens räkning utan inkomst utgjorde dagsverken hafva blifvit använde för utförande af 

byggnads- och reparations-arbeten vid fängelserne samt andre för ekonomien och förvaltningen förekommande 

handräckningsarbeten. 

Uti nedanstående tabell meddelas uppgift å i stat beräknad samt erhållen inkomst af arbetena äfvensom 

å livad af denna inkomst belöper på hvarje dagsverke och hela fångpersonalen: 
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Vid Straff- och Arbetsfängelserne i Malmö, Norrköping och Göteborg har inkomsten något understigit 

hvad i stat blifvit beräknadt, hvilket härleder sig dels deraf att fångantalet vid dessa fängelser varit lågt, 

dels beträffande Fängelset i Malmö alt fångarne derstädes hufvudsakligen varit sysselsatte med tillverkning 

af beklädnadsmaterialier för Fångvårdens behof, hvilken tillverkning godtgöres fängelset efter de pris å hvarje 

artikel, som i stat äro bestämde, till följd hvaraf, då inköpskostnaden för rudimaterierne under året varit sär

deles hög, arbetsvinsten å denna tillverkning blifvit obetydlig och hvad förfärdigandet af vadmal och buldan 

angår till och med icke motsvarat tillverkningskostnaden. Deremot har arbetsinkomsten vid de öfrige fång-

vårds-anstalterne öfverstigit hvad i stat blifvit beräknadt, så att arbetsinkomsten vid samtlige fångvårds-an-

stalterne med 24,078 R:dr 68 öre öfverskjuter hvad i detta hänseende blifvit i stat kalkyleradt. 

Under den 4 Februari 1862 har Eders Rongl. Maj:t i Nåder fastställt 2:ne med enskilde personer upp

gjorde projektkontrakter om sysselsättning af hela fångpersonalen vid Straff-fängelset i Norrköping under en 

tid af 10 år mot dagsverksersättning af 28 öre för hvarje arbetsför och 20 öre för mindre arbetsför qvinnofånge. 

Styrelsen får här nedan meddela uppgift å den behållna inkomst, Fångvården tillgodokommit för fån

gars och Krono-arbetskarlars arbete under sednaste 10 år: 

Med undantag af år 1857 har under förenämnde tiderymd arbetsinkomsten varit högst 1862. Hela 

arbetsinkomsten, fördelad på det antal dagsverken, som för densammas erhållande blifvit utgjord, utvisar en 

dagsverksinkomst af 24 öre för hvardera af åren 1861 och 1862 och för hvardera af de föregående 8 åren 

af 18 till 23 öre. 
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AFDELNINGEN VIII. 

O m F å n g v å r d e n s i n k o m s t e r o c h u tg i f t er . 

Under den 3 December 1861 har Eders Kongl. Maj:t i Nåder fastställt förslagsstater för Fångvården 

under påföljande år 1862, enligt hvilka stater utgifterne å förslagsanslaget till fångars vård och underhåll 

blifvit, efter afdrag af den behållning, som beräknats uppkomma af fångars och krono-arbetskarlars syssel

sättning samt andra inkomstposter, upptagits till 1,450,000 R:dr, hvilket belopp Eders Kongl. Majtt ock ställt 

till Fångvårds-Styrelsens disposition. Nyssnämnde behållning af fångarnes och krono-arbetskarlarnes arbeten 

beräknades till 118,329 R:dr samt de öfrige inkomsterne till 995 R:dr, hvadan, om dessa belopp samman

läggas med förstnämnde å förslagsanslaget för fångvården anvisade summa, det enligt staten för fångvården 

beräknade kostnadsbelopp utgjort 1,569,324 R:dr. 

Bruttoinkomsten, under titel arbetens bedrifvande, har utgjort 349,685: 27. 

samt utgifterne under samma titel 207,277: 59. 

hvadan en behållen inkomst uppstått af 142,407: 68. 

eller 24,078 R:dr 68 öre mera än i stat beräknats; hvarjemte de öfrige inkomsterne uppgått till 15,282 

R:dr 52 öre, eller 14,287 Rtdr 52 öre utöfver hvad i detta hänseende blifvit i stat upptaget, i följd hvaraf 

de verkliga inkomsterne öfverstigit de beräknade med 38,366 Rtdr 20 öre. 

Utgifterna för Fångvården, hvilka beräknats till R:dr 1,569,324: — 

hafva uppgått till . _ . 1,502,972: 83. 

hvadan en besparing uppstått af 66,351: 17. 

hvartill kominer förenämnde öfverskott å inkomsterne 38,366: 20. 

så att hela besparingen å de på förslagsanslaget anvisade medlen uppgår till Rtdr 104,717: 37. 

Då från ofvannämnde utgiftssumma 1,502,972 Rtdr 83 öre afgå fångvårdens inkomster, hafva sålunda 

kostnaderne å förslagsanslaget för fångvården under år 1862 uppgått till 1,345,282 R:dr 63 öre. Till när

mare upplysning rörande fångvårdens inkomster och utgifter under ifrågavarande år, får Styrelsen under 

Litt. M. och N. underdånigst bifoga i Styrelsens Kammarkontor upprättade serskilde sammandrag af Styrel

sens hufvudbok öfver förslagsanslaget för fångvården. 

A det särskilda på Riksstatens 2:dra hufvudtitel uppförda reservationsanslag 13,500 R:dr, för underhåll 

af Läns- och Krono-fängelserne, förefanns en behållning, enligt den särskilda öfver detta anslag upprättade 

redogörelse, af 4,971 Rtdr 21 öre från år 1861. Utgifterne å detta anslag hafva under år 1862 utgjort 

14,096 Rtdr 65 öre; hvadan en behållning å detta anslag till år 1863 reserverats till belopp af 4,374 Rtdr 

56 öre. 

Uti följande tabell får Styrelsen underdånigst meddela en jemförelse mellan de i stat beräknade och 

verkliga utgifterne å förslagsanslaget vid de särskilde Fångvårdsanstalterne: 
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Häraf inhemtas, bland annat, att antalet fångar och krono-arbetskarlar, i stat beräknadt till 5,725, i 

i medeltal utgjort endast 4,816. Denna betydliga skillnad hade visserligen bordt föranleda en större bespa

ring i de beräknade utgifterne, än den, som, på sätt ofvan är omförmäldt, uppkommit, men härvid förekom

mer, att vid åtskillige fångvårds-anstalter utgifter egt rum, som antingen icke varit i stat upptagne eller ock 

öfverskridit det i stat beräknade belopp; och får Styrelsen i detta hänseende underdånigst anföra: att för 

gaslednings införande vid Straff-fängelset och Fabriksbyggnaden i Landskrona, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts 
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Nådiga Bref den 16 Juli 1861, blifvit utbetaldt 11,000 R:dr; att för numera indragne Straff-fängelserne i 

Christianstad och å Fästet Kronan vid Göteborg under året utbetalts tillsammans 10,027 R:dr 52 öre; att 

nya Cellfängelserna i Upsala, Nyköping och Norrköping blifvit under året till begagnande upplåtne och för-

sedde med fullständig utredning; samt att kostnaden för fångarnes förplägning blifvit högre genom tillämp

ning under större delen af året utaf den genom Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 9 November 1861 

fastställde utspisningsstat för fängelserne i Riket. 

Statens utgifter för fångars vård och underhåll under de sednast förflutna 10 åren, oberäknadt de för 

särskilda byggnadsarbeten anvisade extra statsanslag, hafva utgjort: 

År 1853 1,213,231: 67. 

» 1854 1,320,476: 55. 

» 1855 1,269,898: 90. 

» 1856 1,430,380: 57. 

» 1857 1,339,920: 91. 

» 1858 1,440,199: 72. 

» 1859 1,270,937: 66. 

» 1860 1,236,543: 81. 

» 1861 1,263,101: 71. 

» 1862 1,359,379: 28. 

hvaraf medeltalet per år utgör 1,314,407 R:dr 7 öre. 

Af det genom Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 9 Maj 1860 till Styrelsens disposition ställde extra 

statsanslag af 50,000 R:dr, för uppförande vid Landskrona Straff-fängelse dels af en cellbyggnad för discipli

nära bestraffningar, dels af bostäder för fängelsets tjenstemän och bevakningspersonal, har under åren 1860 

och 1861 utgått 38,572 R:dr 2 Öre, hvarefter under år 1862 å samma anslag utbetalts 11,125 R:dr 73 öre 

eller tillsammans 49,697 R:dr 75 öre. 

Fångvårdens skulder, som vid 1862 års början utgjorde 519,995 R:dr 43 öre, uppgingo vid samma 

års slut till 444,047 R:dr 14 öre, hvaraf till Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Statskontor 226,152 R:dr 72 

öre, hvilket belopp vida understiger den summa af 375,000 R:dr, som Styrelsen, enligt Eders Kongl. Maj:ts 

Nådiga Bref den 9 Februari 1858, eger att såsom förlagskapital af statsmedlen innehafva. — Förenämnde 

skulder motsvaras af Fångvårdens tillgångar, hvilka vid årets slut utgjordes af: 

Kontanta kassabehållningar hos Styrelsen och de särskilda Fångvårdsanstalterne 106,619: 16. 

Förskotter och fordringar hos enskilde och auktoriteter samt anmärkte poster 71,943: 65. 

Värden å beklädnads-, byggnads- in. fl. materialier äfvensom proviantförråder 170,337: 94. 

samt fångars och Krono-arbetskarlars innestående premie- och besparingskasse-medel 95,146: 39. 

Summa R:dr R:mt 444,047: 14. 

Genom 23 af Styrelsen under år 1862 utfärdade Resolutioner och beslut i anmärkningsmål har till 

betalning blifvit faststäldt ett belopp af 1,336 R:dr 33 öre. 
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På sätt särskild till Eders Kongl. Maj:t afgifven underdånig berättelse utvisar, hafva mönstringar af 
Krono-arbetscorpsen blifvit år 1862 förrättade vid Disciplin-Compagniet samt Carlsborgs och Carlskrona sta
tioner af undertecknad Stråle, samt vid Waxholms station af undertecknad Cederschiöld; och hafva i öfrigt 
inspectioner blifvit verkställde af undertecknad Stråle vid Straff- och Arbetsfängelserna i Norrköping, Göte
borg, Warberg, Landskrona, Malmö, Carlskrona, och å Ny-Elfsborg samt vid Läns- och Kronohäktena i Up-
lands, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Calmar, Blekinge, Christianstads, Malmöhus, 
Hallands, Göteborgs och Bohus, Elfsborgs, Skaraborgs, Wermlands och Örebro Län, samt af undertecknad 
Cederschiöld vid Straff- och Arbetsfängelserna i hufvudstaden och vid Läns- och Krono-fängelserna i Stock
holms, Gefleborgs, Wester-Norrlands, Westerbottens, Norrbottens, Jemtlands, Stora Kopparbergs och West-
manlands Län. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

S to rmäk t ig s t e , Aller Nådigs te Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

underdänigste, tropligtigste 

tjenare och undersåter 

W. STRÅLE. 

R. TH. CEDERSCHIÖLD. VICTOR LJUNGSTEDT. 

Stockholm den 29 December 1863. 
E. A. F. Lindencrona. 
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