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STOKMÅGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

jCinligt Eders Kongl. Maj:ts för Fångvårds-Styrelsen fastställda nådiga Instruktion åligger det Styrelsen att 

före slutet af hvarje år angående fångvårdens alla förvaltningsgrenar till Eders Kongl. Maj:t afgifva underdå

nig berättelse för det nästföregående året. 

Då Styrelsen nu går att fullgöra denna nådiga föreskrift för 1863, kommer Styrelsen att i hufvudsaklig 

öfverensstammelse med den uti föregående års berättelser begagnade uppställning, under åtta särskilda afdel-

ningar meddela redovisning för: 

l:o. Fångar och Krono-arbetskarlar i allmänhet, samt särskilda slag deraf; 

2:o. Ordningen inom Fängelserna och Krono-arbets-corpsen, samt verkningarne af det derstädes an

vända behandlingssätt; 

3:o. Religionsvården; 

4:o. Helsovården; 

5:o. Fängelsebyggnaderna; 

6:o. Fångars och Krono-arbetskarlars underhåll och beklädnad, 

7:o. Fångars och Krono-arbetskarlars sysselsättning, samt 

8:0. Fångvårdens inkomster och utgifter. 
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AFDELNINGEN I. 

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

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

och Polishäkten så val under loppet af år 1863, som vid slutet deraf, dels för antalet af dem, som funnits i 

allmänna Straff- och Arbetsfängelserna samt vid Krono-arbets-corpsen vid samma års slut, dels ock, till jem-

förelses anställande i afseende på antalets tillvext eller minskning under en längre tidrymd, enahanda redo

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

uppgjord. 

Hvad särskildt år 1863 beträffar lemnas, rörande allmänna Straff- och Arbetsfångar samt Krono-arbets-

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

ålder, födelseorter, föregående lefnadsyrken, auktoriteter, som dömt till allmänt arbete, samt 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 

1863 uti Stockholms Stads samt alla Läns- och Kronofängelser, äfvensom uti Polishäktena i Göteborg och Norr

köping varit 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 



4 

Totalsumman af de särskilda slags fångar, samt barn, som under loppet af åren 1835, 1845, 1855, 1860 och 1863 förvarats uti 
Stockholms Stads- samt Läns- och Kronohäktena, äfvensom Polishäktena i Göteborg och Norrköping, har, på sätt förestående tabell 
utvisar, utgjort: 
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Uti efterföljande tabell meddelas uppgift, ej allenast på tillökningen uti Rikets folkmängd ifrån slutet 

af 1835 till slutet af 1863, utan ock å tillvext eller minskning i arresteringarnes antal uti Läns-, Krono- och 

Polishäktena under loppet af åren 1835, 1845, 1855, 1860 och 1863. 

Här har Styrelsen ansett sig böra upprepa den uti föregående årsberättelsen gjorda anmärkning, att 

Styrelsen, i saknad af uppgifter från de mindre städerne, icke varit i tillfälle att uti sina kalkyler inberäkna 

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

något Krono- eller Polishäkte, äfvensom att afdrag för dem, som under årets lopp från ett till annat Krono-

eller Polishäkte förflyttats, i saknad af uppgifter dera, 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 från ett till annat häkte förflyttats, så visar sig att ar

resteringarnas antal under hvartdera af de sednaste 10 åren varit följande: 

Af förestående tabell inhemtas, att arresteringarnes antal 1863, fastän något större än under de näst

föregående två åren, dock varit mindre än under något af de öfrige 7 åren, samt att arresteringarnes antal 

under det första af de 10 åren, som tabellen omfattar, eller år 1854, varit nära 50 procent större än år 1863. 

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

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

gar, äfvensom barn, hvilka på en gång, nemligen sista dagen af åren 1835, 1845, 1855, 1860 och 1863 hål

lits i nämnde häkten förvarade. 
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Mom. 2. Uppgift på allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekännelsefångar och Krono-arbetskarlar vid 
slutet af åren 1835, 1845, 1855, 1860 och 1863. 



Desse hafva utgjorts af följande slag, nemligen: 

7 

För att lätta öfversigten af tillväxten eller minskningen uti antalet af ofvannämnde särskilda slags fån
gar under en längre följd af år, har Styrelsen dels uti berättelsen för 1851 framställt förhållandet i berörde 
hänseende från och med 1835 till och med 1851 uti två tabeller, af hvilka den ena upptagit förändringen 
i fångarnes antal vid slutet af de särskilda åren, men den andra deremot innehållit uppgift å olikheten i de 
nykomnes antal, dels ock uti berättelserna för de derpåföljande 11 åren meddelat redogörelse för olikheten 
i nämnde afseende emellan hvartdera af dessa samt nästföregående år; och meddelar Styrelsen nu uti efter
följande tabell en lika beskaffad jemförelse emellan åren 1862 och 1863. 
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Af förestående tabell inhemtas, att från slutet af 1862 till 1863 års slut, uti de dömdes antal minsk

ning egt rum bland lifstidsfångarne med 33 män och 6 qvinnor, samt bland de utstrukne soldaterne med 

33; — men att tillökning deremot egt rum med 2 bekännelsefångar af mankön, bland de på viss tid dömde 

'straff-fångarne med 87 män och 51 qvinnor,— bland de dömde försvarslöse med 97 män och 11 qvinnor,— 

bland de frivillige försvarslöse med 28 män och 9 qvinnor, samt bland de utstrukne soldaterne med en fri

villig, utgörande således sammanlagdt: bland de dömde en tillökning med 120 män och 56 qvinnor, samt 

bland de frivillige en tillökning med 27 män och 9 qvinnor. 

Om åter antalen af de under hvartdera af dessa två åren nykomne med hvarandra jemföras, så inhem

tas af samma tabell, att de nykomne dömdes antal år 1863 bland de på viss tid dömde straff-fångarne med 

115 män och 29 qvinnor, samt bland bekännelsefångarne med 3 män öfverstigit, men bland lifstidsfångarne 

med 22 män och 1 qvinna samt bland de utstrukne soldaterne med 15 understigit de 1862 nykomnes antal; 

äfvensom att hvad de frivillige beträffar, de år 1863 nykomnes antal bland utstrukne soldaterne med 7, och 

bland de försvarslösa qvinnorna med 4 öfverstigit, men deremot de försvarslösa männen med 17 understigit 

de nykomnes antal 1862, hvadan således de nykomnes sammanräknade antal under loppet af år 1863 bland 

de dömde med 74 män och 11 qvinnor öfverstigit, samt bland de frivillige med 4 qvinnor öfverstigit och 

med 10 män understigit de under loppet af år 1862 nykomnes antal. 

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 1863, varit friheten förlustige, i förhållande till folkmängden i Riket ökats eller 

minskats, lemnas uti efterföljande tabell uppgift å sammanlagda antalet vid hvartdera årets slut af alla ut i . 

Läns-, Krono- och Polishäkten, samt i Straff- och Arbetsfängelserna förvarade personer tillsammans med dem, 

som då voro vid Pionier- och Krono-arbets-corpserne anställde: 

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

1845 års slut 3,316,537, — vid 1855 års slut 3,639,332, — vid 1860 års slut 3,857,015, samt vid 1863 års 

slut 4,022,564,— så visar sig häraf att vid slutet af 1835 hvar 701:sta, vid slutet af 1845 hvar 514:de, vid 

slutet af 1855 hvar 623:dje, vid slutet af 1860 hvar 782:dra och vid slutet af 1863 hvar 780:de menniska 

i Riket varit friheten beröfvad; men om åter antalet af frivillige afdrages, så visar sig att antalet af dem, 

som emot sin vilja varit friheten beröfvade, utgjort: vid 1845 års slut 6,363, — vid 1855 års slut 5,478,— 

vid 1860 års slut 4,564, samt vid 1863 års slut 4,692 — och, om dessa summor jemföras med folkmängden, 

så befinnes att vid 1845 års slut hvar 521:sta, — vid 1855 års slut hvar 664:de,— vid 1860 års slut hvar 

845:te och vid 1863 års slut hvar 857:de person i landet emot sin vilja varit friheten beröfvad. 

Härvid bör dock, likasom uti de föregående årsberättelserna, anmärkas, att det sannolikt ringa antal 

personer, hvilka 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 saintlige allmänna Straff- och Arbetsfångar samt Krono-arbetskarlar hafva, enligt hvad 
bilagan Litt. B. 1. utvisar, följande förändringar under loppet af år 1863 egt rum, nemligen: 

Sedan i nåder förordnadt blifvit: dels genom Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 1853 att försvarslöse, 
mindre arbetsföre manspersoner, äfvensom qvinnor, i vissa fall skola under en tid af högst 6 månader för
varas i Läns- och Kronofängelserna, samt der till arbete hållas; — dels genom Kongl. Förordningen den 4 
Maj 1855 att straffarbete, som för tjufnadsbrott ådömes, ej öfverstigande 6 månader, skall i Läns-eller Krono
häkte verkställas; dels ock genom Kongl. Förordningen den 21 Dec. 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, 

o 
F&ngvårdt-StyrtUeni Berättelte för år 1863. 
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samt att fängelse å fästning eller tukthus utan arbete, äfvensom enkelt fängelse med eller utan arbete skall 

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

lemnar Styrelsen nu, i likhet med livad uti de sednaste årsberättelserna egt rum, särskilda redogörelser dels 

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

ådömdt straff-fängelse, antingen på grund af Kongl. Förordningarne den 4 Maj 1855 och den 21 December 

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

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

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

I afseende på ofvanbemälde straff-fångar inhemtas af bilagan Litt. B. 2. att de vid 1862 qvarvarandes 

antal utgjort 684 män och 137 qvinnor, eller tillsammans 821; — de under loppet af 1863 nykomnes antal 

1,480 män och 281 qvinnor, eller tillsammans 1,761, samt de vid 1863 års slut qvarvarandes antal 773 män 

och 156 qvinnor, eller tillsammans 929; — att strafftidens längd för de under loppet af 1863 nykomne blifvit 

bestämd: för 366 till 2; — för 312 till 3 ; — för 262 till 4 ; — för 36 till 5; — för 262 till 6; — för 9 

till 7; — för GG till 8; — för 28 till 9; — för 20 till 10; — för 2 till 11; — för 91 till 12; — för 5 till 

13; — för 52 till 14; — för 25 till 15; — för 93 till mera än 15, men ej öfver 18 månader; för 127 till 

mer än I i , men ej öfver 2 år, samt för 5 till mer än 2 år. 

Beträffande åter de försvarslöse, så utvisar bilagan Litt. B. 3. att vid 1862 års slut endast en sådan 

af mankön fanns qvar; — att de under loppet af 1863 nykomnes antal utgjort 9 män och 6 qvinnor, eller 

tillsammans 15, samt de vid 1863 års slut qvarvarandes antal 4 män och 1 qvinna, eller tillsammans 5; — 

att arbetstidens längd för de nykomne varit bestämd för 4 till 2, — för 5 till 3 , — för 2 till 4 , samt för 

4 till 6 månader;— äfvensom att så beskaffade, för att hållas för försvarslöshet till allmänt arbete, varit in

tagne å Läns- och Kronohäktena endast inom 7 Län, netnligen Blekinge, Göteborgs och Bohus, Stora Koppar

bergs, Nerikes, Westmanlands, Wermlands och Östergötlands Län. 

Af samma tabeller inhemtas vidare, att, när de vid årets början qvarvarande inberäknas, hela antalet 

under loppet af 1863 inom Läns- och Kronohäktena utgjort 2,582, som der hållits till straff-fängelse för brott, 

samt 16, som dérstädes hållits till dem för försvarslöshet ådömdt allmänt arbete, af hvilka, såsom förut nämndt 

är, 929 straff-fångar och 5 försvarslöse funnos qvar vid slutet af år 1863. 

Mom. 4. Rörande samtlige allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekånnelsefångar samt Krono-arbetskarlar 

meddelas härefter uppgifter uti särskilda bilagor: 

l:o under litt. C. angående åldern; 

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

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

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

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

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

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

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

portionsförhållandet emellan deras totalsummor 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 Sol

datklass eller Disciplin-Kompaniet anställde karlar blifvit ditsände för uttjenande af ingången kapitulation; 

6:o under litt. H. angående proportionsförhållandet emellan folkmängden i Stockholms Stad och hvarje 

Län, samt antalet af dem, som utaf Auktoriteterne dérstädes blifvit dömde; samt 

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

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

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

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

af år 1863 nykomne, bland annat: 

l:o af tabellen litt. C. att de flestes ålder utgjort: bland lifstidsfångarne af mankön emellan. 35 och 50 

år, samt af qvinkön emellan 40 och 50 år; — bland straff-fångar på viss tid af mankön emellan 20 och 40 

år, och af qvinkön emellan 24 och 40 år, samt bland de försvarslöse af båda könen emellan 25 och 45 år; 

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

de fleste äro födde inom Calmar Län och dernäst inom Östergötlands samt vidare inom Malmöhus och Göte

borgs Län, Stockholms Stad, Elfsborgs, Blekinge, Skaraborgs, Stora Kopparbergs, Gefleborgs, Stockholms, 

Westmanlands, Christianstads,- Jönköpings, Kronobergs, Hallands, Södermanlands, Nerikes, Upsala, Werm

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

till folkmängden, de fleste äro födde i Stockholms Stad och derefter i Blekinge, Calmar, Westmanlands, Stock

holms, Östergötlands; Göteborgs, Upsala, Gefleborgs, Stora Kopparbergs, Hallands, Malmöhus, Skaraborgs, Elfs

borgs, Södermanlands, Kronobergs, Jönköpings, Nerikes, Norrbottens, Wester-Norrlands, Christianstads, Gott

lands, Westerbottens, Jemtlands och Wermlands Län; — äfvensom att olikheten i berörde afseende inom sär

skilda Län varit ganska betydlig, så att t. ex. de inom Blekinge Län föddes antal varit, i förhållande till folk

mängden, mer än 3 gånger större än inom Wermlands, Jemtlands och Westerbottens Län, mer än 2 gånger 

större än inom Gottlands Län, samt nära 2 gånger större än inom Christianstads och Wester-Norrlands Län; 

3:o af tabellen litt. F. att mera än hälften af den nykomna personalen före häktandet tillhört den jord

brukande klassen, mera än en femtedel handtverksklassen, samt mera än en åttondedel militärklassen; äfven

som at t , så väl bland männen som bland qvinnorna, mera än tredjedelen före häktandet ingått äktenskap; 

4:o af tabellerna litt. G. och H. att , i förhållande till hela den under loppet af 1863 nykomne perso

nalen, de fleste blifvit dömde till straff-fängelse eller allmänt arbete af Domstolar och Auktoriteter inom Stock

holms Stad och dernäst inom Göteborgs, Malmöhus, Östergötlands, Calmar, Blekinge, Gefleborgs, Elfsborgs, 

Stockholms, Stora Kopparbergs, Westmanlands, Christianstads, Jönköpings, Wester-Norrlands, Hallands, Up

sala, Kronobergs, Skaraborgs, Nerikes, Södermanlands, Wermlands, Jemtlands, Norrbottens, Westerbottens 

och Gottlands Län; — samt att åter, i förhållande till folkmängden, de fleste blifvit dömde af Auktoriteter i 

Stockholms Stad och dernäst i Blekinge, Göteborgs, Gefleborgs, Westmanlands, Stockholms, Upsala, Östergöt

lands, Calmar, Wester-Norrlands, Malmöhus, Hallands, Stora Kopparbergs, Jemtlands, Jönköpings, Norrbot

tens, Södermanlands, Christianstads, Elfsborgs, Kronobergs, Nerikes, Gottlands, Westerbottens, Skaraborgs 

och Wermlands Län; äfvensom att, i förhållande till folkmängden, de inom Stockholms Stad dömdes antal varit 
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Vidare inhemtas af bilagan litt. G. dels att ingen lifstidsfånge af någotdera könet ankommit från Jemt
lands, Stora Kopparbergs, Norrbottens, Södermanlands, Upsala, Westerbottens och Wester-Norrlands Län, samt 
att sådana fångar af qvinkön ankommit endast från Stockholms Stad, samt Blekinge, Calmar, Göteborgs, Jön
köpings, Malmöhus, Nerikes, Skaraborgs och Östergötlands Län; dels att, bland de till viss tids straff-fängelse 
dömde qvinnorna, ingen ankommit från Gottland, samt endast 3 från Westerbottens Län, 4 från Söderman
lands Län, 5 från Jemtlands samt 6 från hvartdera af Blekinge och Norrbottens Län; dels att ingen för för
svarslöshet dömd, hvarken man eller qvinna, ankommit från Christianstads, Gottlands, Jemtlands, Norrbottens 
och Wester-Norrlands Län, samt ingen qvinna från Elfsborgs, Gefleborgs, Hallands, Malmöhus, Skaraborgs, 
Södermanlands, Upsala och Westerbottens Län; men att deremot ensamt från Stockholms Stad såsom för för
svarslöshet dömde till allmänt arbete ankommit 81 män oeh 70 qvinnor, utgörande de förre nära 40 och de 
sednare 70 procent af den från hela Riket ankomna personalen; dels ock slutligen att bland dem, som från 
värfvade Regementerna utstrukits för att vid Krono-arbets-corpsens Disciplin-Kompani uttjena ingången kapi
tulation, de fleste ankommit från Andra Lif-Gardet och dernäst från Svea Lif-Garde och Svea Artilleri-Rege
mente, men att deremot, likasom förhållandet varit under de nästföregående sex åren, ingen ankommit hvar
ken från Wendes Artilleri-Regemente eller från Wermlands Fältjägare-Regemente. 

5:o af tabellen litt. T. att af de under årets lopp nykomne 76 lifstidsfångar af mankön 1 blifvit dömd 
för föräldramoi-d, 8 för annat mord och dråp eller delaktighet deri, 1 för blodskam, 1 för rån och röfveri, 
samt 65 för stöld; — att bland de 14 nykomne lifstidsfångarne af qvinkön 12 blifvit dömde för sistnämnde 
brott, samt 1 för förgöring med förgift och 1 för annat mord eller dråp; — att bland de nykomne straff-
fångarne på viss tid 2 män blifvit dömde för mordbrand, 1 qvinna för förgiftningsbrott, 12 män och 2 
qvinnor för annat mord och dråp eller delaktighet deri, — 2 män och 48 qvinnor för barnamord eller del
aktighet deri,— 19 qvinnor för fosters läggande å lön och 10 qvinnor för vållande till fosters död, — 6 män 
och 2 qvinnor för vållande till annans död, — 21 män och 1 qvinna för våld å föräldrar, — 54 män och 3 
qvinnor för våld å make, — 13 män för våld å husbonde eller förman,— 123 män och 1 qvinna för Rätts-
och Tullbetjentes ofredande, — 1 man för olaga arrestering, — 25 män och 2 qvinnor för annat edsöres-
brott, — 193 män och 2 qvinnor för våld å person med eller utan begagnande af lifsfarligt vapen, — 1 man 
för skada å jernväg, — 4 män för tidelag,— 3 qvinnor för koppleri och skörlefnad;— 1 man för tvegifte,— 
11 män för förfalskning af Bankosedlar och mynt eller utprångling deraf, — 123 män och 6 qvinnor för 
annan förfalskning eller bedrägeri, — 4 män för rån och röfveri eller delaktighet deri, samt 1,138 män och 
259 qvinnor för tjufnadsbrott, utgörande sistnämnde förbrytare, männen omkring 64 och qvinnorna omkring 
71 procent af hela den nykomna personalen, som varit dömd till straff-arbete på viss tid. 
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Jemföres förhållandet med näst-förflutna året, så visar det sig bland annat att, hvad den manliga per

sonalen beträffar, år 1863 de, som voro dömde för vållande till annans död, med 3, — för våld å föräldrar 

med 3, — för våld å make med 26, — för våld å husbonde med 1, — för Rätts- och Tullbetjentes ofredande 

med 22, — för våld med lifsfarligt vapen med 15, — för annat våld med 44, — för förfalskningsbrott och 

bedrägeri med 33, — de för rån och röfveri med 1, samt de för tjufnadsbrott med endast 2 öfverstigit de 

för enahanda brott dömdes antal 1862; — men att deremot de som voro dömde för mordbrand med 3, — 

för mord och dråp med 6, — för edsörebrott med 8, samt för blodskam med 2 understigit de 1862 för ena

handa förbrytelser nykomnes antal. 

Vidkommande åter den qvinliga personalen, så består olikheten uti de under hvardera af åren 1862 

och 1863 nykomnas förbrytelser hufvudsakligen deruti, att år 1863-de, som varit dömde för barnamord, ined 

8, de för fosters läggande å lön med 8, de för vållande till fosters död med 4, de för vållande till annans 

död med 1, de för våld å make med 1, samt de för tjufnadsbrott med 7 öfverstigit de år 1862 för enahanda 

förbrytelser nykomnes antal; äfvensom att under loppet af 1863 ankommit 2 för edsöresbrott, 2 för våld å 

person, samt 3 för koppleri och skörlefnad, under det att deremot år 1862 ingen qvinna till straff-anstalterna 

för dessa förbrytelser ankommit. 

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

af dem, hvilka under loppet af år 1863 dels funnits vid allmänna Straff- och Arbetsfängelserna samt vid 

Krono-arbets-corpsen, eller för att undergå ådömdt straff-fängelse, eller för att hållas till dem för försvarslös

het ådömdt arbete, uti Läns- och Kronohäktena förvarats, dels ock hållits inneshitne uti enskildt fängelse, för 

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

äfven å proportionen emellan antalet af nykomne, afgångne och återkornne så beskaffade personer vid ifråga

varande fångvårds-inrättningar. 

De återfallnes antal år 1863 har bland männen med 76 understigit och bland qvinnorna med 20 öfver

stigit de återfallnes antal 1862; och då återfallens antal år 1863 jemföres med de under samma år nykomnes 

antal, så visar sig förhållandet i afseende på männen 4 procent bättre och bland qvinnorna 1 procent sämre, 

än under nästföregående år. 
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Om åter antalet af återfallen 1863 jemföres med antalet af dem, som samma år frigifvits, så visar sig 

att återfallens antal, som år 1862 utgjorde bland männen 26 och bland qvinnorna 36 procent af deras antal, 

hvilka samma år frigifvits, år 1863 utgjort: bland männen 22 och bland qvinnorna 39 procent; - men, om 

båda könen sammanräknas, har de återfallnes antal, som år 1862 uppgick till 28 procent af antalet utaf dem, 

hvilka samma år frigifvits, under loppet af å r 1863 utgjort endast 25 procent af de frigifnes antal; — och 

bör härvid bemärkas att de återfallne icke utgöres endast af dem som samma år afgått, utan sannolikt till 

största delen af sådane, som under föregående åren blifvit ställda på fri fot. ' 

Hvad särskildt beträffar dem, hvilka för första resan stöld hållits till straff-arbete i cell, så visar sig 

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

1863 års slut intagits i cell, för att undergå dem för första resan stöld ådömdt straff, uppgår till 6,179, och, 

då 474 af dessa vid 1863 års slut ännu funnos qvar uti cellfängelserna, utgjorde således, om man icke gör 

afdrag för de ganska få, hvilka under strafftiden i fängelserna afiidit, antalet af dem, hvilka efter undergån

gen bestraffning för första resan stöld från cellfängelserna afgått, 5,705. Af dessa hafva intill 1863 års slut 

endast 788 återkommit för att straffas för andra resan stöld; och har således återfallens antal bland dem, 

hvilka alltsedan år 1855 för första resan stöld blifvit straffade med fängelse i cell, uppgått till nära 14 procent. 

Körande Krono-arbets-corpsen meddelas härefter dels för år 1863, dels ock summariskt från och med 

1843, då corpsen organiserades, till och med 1863 års slut, uti efterföljande tabell uppgift å antalet, så väl 

af dem, hvilka derifrån blifvit frigifne eller afskedade, som ock af dem bland de afgångne, hvilka, såsom för 

försvarslöshet eller för brott dömde till allmänt arbete, återkommit till fångvårds-anstalterna. 
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Om hela antalet af dem, hvilka alltifrån Krono-arbets-corpsens organisation intill slutet af år 1863 der-

ifrån frigifvits, jemföres med hela antalet af dem, hvilka till Krono-arbets-corpsen samt till Straff- och Arbets

fängelserna återkommit, bennnes de återkomnas antal — likasom under nästföregående 2 år — utgöra omkring 

32 procent af de frigifnes, 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-arbets-

corpsen. 

Om åter antalet af de under loppet af år 1863 återkomne jemföres med antalet af dem, som samma 

år frigifvits, så visar sig, att de förre af de sednare utgöra omkring 23 procent, deraf 7 procent återkommit 

för försvarslöshet och 16 procent för att till straffarbete hållas. 

Såsom tilltalade för brott eller för lösdrifveri höllos 81 f. d. krono-arbetskarlar vid 1863 års slut uti 

Rikets Läns-, Krono- och Polishäkten förvarade. 

Antalet af de försvarslöse karlar, hvilka under loppet af år 1863 antingen efter den bestämda arbets

tidens slut qvarstadnat såsom frivillige, eller i sådan egenskap återkommit, har uppgått till 492, deraf flere 

icke förut varit vid Krono-arbets-corpsen anställde, men på grund af Kongl. Brefven den 16 October 1850 

och den 14 December 1858 likväl varit berättigade att såsom frivillige anställas. 

Totalsumman af dem, hvilka efter år 1843. då Krono-arbets-corpsen organiserades, blifvit derstädes 

samt vid Arbetsfängelserna å Långholmen och i Malmö såsom frivillige anställde, uppgår till 5,632, deraf 396 

vid 1863 års slut funnos qvar; dock bör härvid bemärkas att åtskillige personer flere gånger återkommit så

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

Om ordningen inom Fängelserna och Krono-arbets-corpsen, samt verkningarne af det 
derstädes använda behandlingssätt. 

För att lätta öfversigten af disciplinen inom samtlige Fästnings-, Straff- och Arbetsfängelser samt Krono-
arbets-corpsen har Styrelsen, i likhet med hvad uti föregående årsberättelserna egt rum, ansett sig böra börja 
denna afdelning med tre summariska redogörelser för rymningar och försök dertill, samt för förbrytelser och 
bestraffningar under loppet af år 1863. 

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

Ofvanstående straffarbete år af Domstol ådömdt för våld med knif, föröfvadt mot vaktknekt. 

Tabellen litt. b utvisar för hvilka förseelser de extra judiciella bestraffningarne blifvit ålagda. 
b) 
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c) 
2:o Vid allmänna Straff- och Arbetsfängelser för Qvinnor. 

Anmärkning. Por öfverträdelse af deu inom straff-fängelset anbefallda stränga tystnaden hafva dessutom 307 för några dagar erhållit minskning i kosten. 

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

e) 
3:o Vid Krono-arbets-corpsen. 

Af tabellen litt.f inhemtas för hvilka förbrytelser ofvanstående bestraffningar blifvit af domstol ådömde, 
samt af tabellen1 litt. g för hvilka förseelser de extra judiciella bestraffningarne blifvit ålagde. 
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9) 

Ehuru, enligt hvad tabellerna litt. a och b utvisa, domstol dömt till bestraffning endast för ett emot 
vaktknekt med knif utöfvadt våld, hafva dock 2:ne sådana brott af svårare beskaffenhet under loppet af år 
1863 blifvit föröfvade vid de för mankön afsedde allmänna straff-fängelserna, och varit öfverlemnade till ran-
sakning vid domstol. 

Det ena af dessa brott begicks å straff-fängelset i Malmö, der vaktknekten Jöns Anderssen den 22 Juni 
af straff-fången Johan August Ekeroth å ena kinden med knif tillfogades ett tre tums långt sår, hvaraf dock 
icke några för lifvet farliga följder uppstått; och har Ekeroth för denna sin förbrytelse blifvit af domstol 
dömd att hållas till straffarbete 2 år utöfver det honom för 3:dje resan stöld ådömde fem års straffarbete. 

Det andra af de ifrågavarande brotten har föröfvats å straff-fängelset i Landskrona, der vaktknekten 
Per Wedberg den 23 Februari försåtligen öfverfölls af lifstidsfången Carl Johan Westman och tilldelades flere 
knifstygn, hvaraf svåra sår i hufvudet och å ryggen förorsakats, men hvaraf dock icke några för Wedbergs 
lif menliga följder uppkommit. — Sedan Rådhus-Rätten i Landskrona, efter slutad ransakning, genom utslag 
den 11 Maj 1863 förklarat, att, jemlikt 2:a och 6:e §§ i Kongl. Förordningen den 21 Dec. 1857, någon sär
skild bestraffning för detta grofva brott ej kunde Westman ådömas, enär han redan vore dömd till arbete 
för lifstiden; så har vid sådant förhållande Styrelsen ansett sig böra låta Westman, hvilken genom sitt nyss
nämnde brottsliga förfarande visat sig vara i hög grad vådlig för ordningen inom fängelset, under en längre 
tid förvaras i cell och sålunda hållas afskiljd från allt umgänge med den öfriga fångpersonalen. 

Å Ny-Elfsborgs fästning har en fånge i rusigt tillstånd med obeväpnad hand tilldelat en vaktknekt 2:ne 
slag; men, med undantag af dessa 3 förbrytelser, hafva fångarne inom de för mankön afsedde allmänna straff-
och arbetsfängelserna icke begått några svårare öfverträdelser af den stadgade ordningen. 

Det uti tabellen litt. d omförmälda nidingsdåd, som blifvit begånget inom det i Stockholm belägna straff-
och arbetsfängelset för qvinnor, har bestått deruti, att straff-fången Anna Andersdotter, efter samråd med 
2:ne sina kamrater, för att hämnas på vaktqvinnan Wilhelmina Bernhardina Widström, kastat vitriolsyra på 
Widströms påhafvande kläder, så att de blifvit förstörda. Men, med undantag häraf, har ingen förseelse af 
svårare beskaffenhet blifvit begången, hvarken inom detta stora fängelse, som uti särskilda afdelningar inrym
mer så väl på viss tid dömde straff-fångar, som försvarslösa personer, eller inom de andra 2:ne straff- och 
arbetsfängelserna för qvinnor, af hvilka det i Norrköping är afsedt uteslutande för lifstidsfångar och det i 
Göteborg uteslutande för försvarslösa personer. Omdömet om fångarnes uppförande inom allmänna straff- och 
arbetsfängelserna för qvinnor, torde således äfven för år 1863 böra utfalla ganska fördelaktigt. 

Inom Krono-arbets-corpsen hafva 5 karlar af Krigsrätt blifvit dömde att arkebuseras för subordinations-
brott, begångne dels vid ett tillfälle inom det vid Borghamn förlagda Disciplin-Kompaniet, dels ock vid två 
särskilda tillfällen inom den å Carlsborgs fästning förlagda Bataljon af Corpsens fästningsklass. 
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Vid förstnämnde Kompani blef nemligen jourhafvande Underofficeren Strömberg den 25 Januari, då 
han i Kompaniets arrest besökte disciplin-soldaten N:o 54, Pistol, öfverfallen med oqvädinsord, samt skuff-
ningar och sparkningar först af bemälde Pistol, samt derefter af disciplin-soldaterne N:o 17 Evert och N:o 63 
Hagman, hvilka dervid gjort försök att befria Pistol ur arresten. 

Den 29 April blef den vid Bataljonen å Carlsborg anställde Underofficeren Welander tilldelad ett slag 
i ansigtet af krono-arbetskarlen N:o 86 Löf, derföre att Welander föregående dagen förebrått någre bland 
manskapet för en af dem begången förseelse, och den 4 September erhöll den vid samma Bataljon anställde 
Underofficeren Eriksson med en sten ett svårt slag vid ena örat af krono-arbetskarlen N:o 216 Carlsson, der
före att Eriksson fråntagit Carlsson något bränvin. Intetdera af dessa våld har medfört några för lif eller 
helsa menliga följder. 

Dessutom hafva 6 man för hot och smädeord eller van vördnad mot förman blifvit af domstol dömde 
till ansvar, samt 57 extra judicialiter blifvit straffade för sturskhet och olydnad mot förmän och bevakning. 

Antalet af dem, som med stöd af 32 § i Reglementet för Krono-arbets-corpsen blifvit för opålitligt för
hållande derifrån förflyttade till Långholmen, för att derstädes tills vidare under den bestämda arbetstiden 
uti särskilda rum förvaras och till arbete hållas, uppgick under loppet af år 1861 till endast 4 och 1862 till 
endast 5, men år 1863 deremot ända till 31, af hvilka 13 förflyttats från fästningsklassen och 18 ensamt 
från Disciplin-Kompaniet, vid hvilket sednare Kompani, som är förlagdt på fria fältet utan bevakning, det 
varit särdeles svårt att hindra manskapet från oloflig bortgång och från gemenskap med i grannskapet befint
liga fria personer, som visat sig vara mycket villiga att förskaffa manskapet tillgång på bränvin; men sedan 
Styrelsen, med tillämpning af ofvannämnde § i Reglementet, i större utsträckning än tillförene meddelat be
slut om de mest opålitliges förflyttning från Krono-arbets-corpsen till enskildt fängelse, har denna åtgärd visat 
sig medföra god verkan i afseende på en bättre ordnings vidmakthållande inom Krono-arbets-corpsen;— och 
har en längre tids inneslutning i cell jemväl vid straff- och arbetsfängelserna i allmänhet fortfarande visat sig 
vara det mest verksamma medel att bland personalen derstädes upprätthålla ordning och disciplin. 

Till åtlydnad af Eders Kongl. Maj:ts genom nådigt Bref af den 28 Juli 1863 derom meddelade före
skrift har 10:de Krono-arbets-Kompaniet vid medlet af derpåföljde September månad blifvit förflyttadt till 
Carlsborg och med den der förlagda Bataljon af Krono-arbets-corpsens fästningsklass införlifvadt. 

Sedan Kronohäktet i Sundsvall, till åtlydnad af föreskriften uti Kongl. Brefvet den 13 Januari 1863, 
blifvit indraget och de derstädes befintlige fångarne till Länsfängelset i Hernösand förflyttade, återstår af de 
gamla Läns- och Krono-gemensamhets-fängelserna endast det uti Alingsås, enär Kronohäktet uti Engelholm, 
fastän icke uppfördt efter det antagna cell-systemet, dock till större delen är försedt med särskildta rum, så 
att fångarne i allmänhet kunna derstädes förvaras från hvarandra afskiljde. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t under den 7 Augusti 1863 i nåder fastställt stat för det nya Krono-cellfän-
gelset i Uddevalla, har detsamma den 5 uti påföljde October månad blifvit för fångars emottagande upplåtet. 

öfver samtlige Läns- och Krono-cellfängelser i Riket meddelas härefter en förteckning, innehållande upp
gift så väl å tiden, när de till fångars emottagande öppnats, som äfven å det antal celler, hvarined hvartdera 
af dessa fängelser är försedt. 
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Inom flere af dessa fängelser hafva inga extra judiciella bestraffningar blifvit fångarne ålagde, och inom 
de öfriga fängelserna hafva de fleste så beskaffade bestraffningar varit föranledde endast af mindre öfverträ-
delser af den för cellfängelserna föreskrifna ordning, till hvars behöriga iakttagande de, som deremot brutit, 
i allmänhet med lätthet kunnat återföras genom användande af de uti Reglementet medgifne bestraffningssätt. 
Undantag härifrån hafva dock egt rum uti fängelserna i Upsala, Westerås och Eskilstuna, enär 3 fångar å 
förstnämnde fängelse och en fånge å hvardera af de andra 2:ne fängelserna genom ett i högsta grad vildsint 
och våldsamt förhållande under en längre tid stört ordningen, så att, då öfrige bestraffningsmedel visat sig 
för ändamålet overksamma, fängsel inom cellerna måst nämnde fångar påläggas. Något våld emot bevak-
ningspersbnalen har dock icke blifvit begånget af dessa fångar, ehuru de emot nämnde personal utfarit i för
olämpningar och hotelser. -

Från Länsfängelset i Carlskrona har en för första resan stöld till ansvar dömd mansperson, som varit 
uttagen till handräckning i källaren, men under några minuter der lemnats utan tillsyn, beredt sig tillfälle 
att rymma på sådant sätt, att han undanskjutit några stenar å foten till fängelseplanket, och genom den sålunda 
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uppkomna öppningen utkrupit. De vaktbetjente, som öfver fången bordt utöfva tillsyn, hafva för försummelse 
deruti blifvit ställda under tilltal, men äro vordne af domstolen från ansvar frikände. 

Vid Länsfängelset i Göteborg har en f. d. krono-arbetskarl, som, i brist af böter, der skulle undergå 
fängelsestraff samt var sysselsatt med planerings-arbete å fängelsets jord, beredt sig tillfälle att afvika från 
bevakningen. 

Sjelfmord medelst hängning har blifvit begånget: uti Länsfängelset i Wenersborg af en för stöld tilltalad 
handlande; — uti Länsfängelset i Fahlun af en för misshandel å sin hustru tilltalad mansperson, hvilken lidit 
af fyllerigalenskap; — uti Stockholms Länsfängelse af en för stöld tilltalad f. d. krono-arbetskarl; — uti Up-
sala Länsfängélse af en qvinsperson, som för andra resan stöld hölls till straffarbete å fängelset och en gång 
förut derstädes gjort försök att afbörda sig lifvet; — uti transportfängelset i Landskrona af en för mjölkning 
af annans ko tilltalad qvinna, samt uti Stockholms Stads fängelse af 3 manspersoner, utaf hvilka de två voro 
tilltalade för fylleri och den tredje för lösdrifveri. 

Dessutom hafva försök till sjelfmord föröfvats af en qvinsperson uti Halmstads Länsfängelse, samt af 
en mansperson uti hvartdera af Länsfängelserna i Fahlun, Malmö, Stockholm och Westerås. 

Antalet af sjelfmord och försök dertill inom Läns- och Krono-cellfängelser har sålunda under loppet af 
1863 varit större än under föregående åren; och flere sjelfmord hafva jemväl inom de gemensamma fångvårds
anstalterna blifvit begångna 1863, nernligen af en försvarslös qvinna vid Arbetsfängelset i Göteborg, af en 
man vid Disciplin-Kompaniet, samt af en lifstidsfånge å hvartdera af Straff-fängelserna uti Landskrona och å 
Ny-Elfsborgs fästning. Samtlige dessa sjelfmord hafva föröfvats medelst hängning. 

Jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref af den 13 November 1849, hvarigenom Styrelsen blifvit be
myndigad att, då Eders Kongl. Maj:t täckts förvandla ådömdt straff till fängelse i cell, låta verkställa straffet 
antingen uti allmän straff-inrättning eller uti något af de nya cellfängelserna, allteftersom sådant med afse-
ende på utrymme och transportkostnad, lämpligare å ena eller andra stället kunde ske, hafva 9 män och en 
qvinna under loppet af år 1863 af sådan anledning förvarats uti Läns- och Krono-cellfängelserna, hvarest 6 
af nämnde fångar funnos qvar vid samma års slut. 

Dessutom har, enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga förordnande, en qvinna vid straff-fängelset i Norrkö
ping hållits i enskildt rum förvarad, nernligen den uti föregående berättelserna omförmälde Greta Nilsdotter, 
hvilken för dråp å sin dotter blifvit dömd till lifstidsfängelse och sedan den 11 Juni 1851 förvarats i cell, 
der hon vid 1863 års slut fanns qvar och sjelf önskar förblifva till sin död. 

För att af Presterskapet förmanas till bekännelse af grofva brott hafva 4 män år 1863 förvarats uti 
enskildt rum å straff-fängelset på Långholmen, nernligen dels den uti sednaste berättelsen omförmälde, för 
mord tilltalade Black Anders Andersson, hvilken uti November månad 1861 insattes i cell å nämnde fängelse, 
men den 11 Dec. 1863 derifrån öfverlemnades till Öfver-Ståthållare-Embetet, sedan Eders Kongl. Maj:t genom 
nådigt Bref af den 23 förutgångne November förordnat, att Black Anders Andersson ej vidare skulle hållas 
i häkte för att förmås till bekännelse af detta brott; — dels ock de uti 1861 års berättelse omförmälde straff-
fångarne Per Wilhelm Lundgren, August Carlsson och Nils Johan Skog, hvilka, tilltalade för det de under 
rymning från straff-fängelset å Långholmen skola hafva kastat soldaten vid K. Helsinge regemente N:o 148 
Nordell i sjön och såmedelst förorsakat hans död, blifvit i Januari månad 1863, för att förmås till uppriktig 
bekännelse af detta brott, insatte uti cell å nämnde fängelse, der de vid slutet af samma år funnos qvar; 
dock hade Nils Johan Skog i anseende till sinnesrubbning blifvit den 7 October intagen å dårhus, men den 
17 derpåföljde December, sedan han återvunnit fullkomlig sinnesredighet, återkommit till Långholmen och 
blifvit der å nyo i cellen insatt. 

Sedan Läns- och Krono-cellfängelserna, med stöd af Eders Kongl. Maj;ts nådiga Förordning af den 21 
December 1857, samt Styrelsens Cirkulärbref af den 29 Januari 1858 och den 3 Januari 1859, blifvit upp-
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låtne, så väl för dem, som blifvit dömde till fängelse å fästning eller tukthus utan arbete och till enkelt fän
gelse med eller utan arbete, som äfven för dem, hvilka blifvit dömde till straffarbete på högst två år, så har 
antalet af dem, som uti Läns- och Krono-cellfängelserna förvarats för att undergå dem ådömdt straff-fängelse, 
utgörande 2,350 år 1862, under loppet af år 1863 uppgått till 2,582, af hvilka 1,597 år 1862 och 1,761 år 
1863 voro sådane, som under loppet af nämnde år börjat att undergå fängelsestraffet. 

För att så vidt på Styrelsen berott söka undanrödja de skadliga verkningarne af fångars afsändande 
med de vanliga fångtransporterne, hade Styrelsen, på sätt uti berättelsen för 1861 blifvit omförmäldt, föran
staltat om kontrakters afslutande angående fångars transporterande uti särskilda celler, så väl emellan Örebro, 
Nora och Arboga, samt emellan Gefle och Fahlun, som ock å de delar af vestra och södra stambanorna, 
hvilka då voro till begagnande upplåtne; — men sedan hela vestra stambanan emellan Stockholm och Göte
borg blifvit fullbordad, har Styrelsen, efter att i ämnet hafva samrådt med Styrelsen för jernvägstrafiken och 
Eders Kongl. Maj:ts vederbörande Befallningshafvande, under den 30 Januari 1863, meddelat erforderliga före
skrifter för fångars transport å hela denna stambana; och hafva derefter hvarje vecka 2:ne fångvagnar, hvar-
dera försedd med 8 celler, på samma dag afgått, den ena från Stockholm och den andra från Göteborg till 
Örebro, samt påföljande dagen derifrån åter till Stockholm och Göteborg, medtagande de fångar, hvilka så 
väl från nämnde städer som från mellanliggande stationer borde fortskaffas. 

Såsom ledande till ordning och mera enkelhet i afseende på fångarnes förplägning under transporten 
har Styrelsen föreskrifvit, att då fångar från Länsfängelserna afsändas till transport å jernväg, Fånggevaldi-
gern skall af Direktören vid fängelset, hvarifrån afsändningen eger rum, förses med föda för fångarne, enligt 
Torrskaffnings-staten för fängelserna af den 9 November 1861; — och har fångtransporterne på södra stam
banan blifvit ordnad i hufvudsaklig öfverensstämmelse med fångforslingen å den vestra, samt betalningen för 
transporten blifvit Trafik-Styrelsen godtgjord jemlikt Kongl. Brefvet af den 25 Nov. 1863 med 2 R:dr Riks-
mynt milen för hvarje vagn, ehvad flere eller färre fångar transporten åtföljt. 

Med stöd af Eders Kongl. Majrts nådiga Bref af den 14 Dec. 1858, hvarigenom tillåtits, att de personer, 
hvilka vid äfventyr att varda till allmänt dömde, borde förskaffa sig laga försvar, men för tillfället ej kunde 
sådant fullgöra, finge, utan afseende derpå om de förut varit till allmänt arbete dömde eller ej, och utan 
annan inskränkning till antal, än den Styrelsen kunde finna bristande utrymme inom fängelserna påkalla, vid 
de för försvarslöse personer anvisade arbetsfängelser ingå såsom frivillige för vissa kortare tider, enligt Sty
relsens bestämmande och under vilkor i öfrigt att varda underkastade samma behandling, som för till arbete 
dömde försvarslöse personer är bestämd,— hafva under loppet af år 1863 såsom frivillige ingått: vid arbets-
fängelset å Långholmen 124, — vid arbetsfängelset i Malmö 18; — samt 27 qvinnor vid arbetsfängelset å 
Norrmalm i Stockholm och 3 qvinnor vid arbetsfängelset i Göteborg; — och då dessutom såsom frivillige vid 
Krono-arbets-corpsen ingått: 69 vid Pionnierklassen, 269 vid Fästningsklassen och 12 vid Disciplin-Kompaniet 
eller Soldatklassen, så uppgår sammanlagda antalet af dem, hvilka vid fångvårds-anstalterne blifvit såsom fri
villige anställde, utgörande 508 år 1862, under loppet af år 1863 till 522, af hvilka 20 efter den ådömda 
arbetstidens slut öfverflyttats från den dömda klassen, men 502 såsom nykomne frivillige ingått; och torde 
ganska många bland dessa hafva räddats från att åter beträda brottets bana eller att dömas till arbete genom 
den tillflykt, som sålunda varit dem beredd att sjelfmant ingå såsom frivillige i saknad af annan utväg att 
på ärligt sätt förskaffa sig sitt lifsuppehälle. 

Uti de för pålitlige, äldre, eller i öfrigt mindre arbetsföre lifstidsfångar afsedde särskilda klasser, som 
enligt derför uti sednaste berättelserna lemnad redogörelse blifvit inrättade: för män å Ny-Elfsborgs fästning 
och för qvinnor å Straff-fängelset i Norrköping, hafva under loppet af år 1863 funnits 39 män och 14 qvin
nor; och som, bland desse, 6 män och 2 qvinnor år 1863 aflidit, samt alla de öfriga gjort sig förtjenta att 
qvarblifva i nämnde klasser, så utgjordes antalet derstädes vid 1863 års slut af 33 män och 12 qvinnor. 
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På sätt uti sednaste berättelsen fullständigare omförmäles har Styrelsen vid de 2:ne stora, för män af-
sedda livstidsfängelserna i Warberg och Landskrona låtit inrätta särskilda afstängda afdelningar för sådana 
fångar, som visat sig särdeles vådliga för ordningens upprätthållande, och som denna åtgärd i väsendtlig mon 
underlättat ordningens vidmakthållande, har Styrelsen gått i författning om utvidgning af denna afdelning vid 
Straff-fängelset i Landskrona, der behofvet af ökadt utrymme för denna extra klass varit trängande. 

Den uti föregående berättelserna omförmälde Joniske Lotsen Nicola Antonellos, hvilken under år 1862 
hållits i cell innesluten, har 1863, enligt Styrelsens föreskrift, förflyttats till ofvannämnde extra fångklass, för 
att der förvaras intilldess han vill låta förmå sig att arbeta bland de andra fångarne. 

Bland Eders Kongl. Maj:ts under loppet af år 1863 till Styrelsen ankomna nådiga Bref har Styrelsen 
ansett sig såsom till denna afdelning hänförliga böra hår omnämna följande, nemligen: dels af den 26 Augusti 
angående Tillsyningsmansbefattningens vid Kronohäktet i Uddevalla utöfvande, mot 200 R:dr årligt arfvode af 
Borgmästaren Sandegren eller den hans tjenst förestår; — dels af den 20 October, hvarigenom i nåder bifal
lits, ej allenast att ll:te Krono-arbets-kompaniet, för hvilket annan lämplig station ej kunnat föreslås, finge 
tills vidare å Waxholms fästning qvarstadna, utan äfven att, då vid nämnde Kompani, hvarest endast en Sub-
alternofficer vore anställd, två sådane Officerare, sedan 10:de Kompaniet derifrån blifvit skiljdt och all militär
bevakning derstädes upphört, ansetts vara behöflige, en vid 10:de Kompaniet anställd Subalternofficer, som, 
efter Kompaniets sammanslagning med Krono-arbets-bataljonen å Carlsborg, derstädes kunde tills vidare und
varas, finge vid ll:te Kompaniet tjenstgöra; — samt dels af den 10 November, hvarigenom i nåder bifallits, 
att å den genom nådigt Bref den 18 Maj 1847 åt fångvården upplåtna vinden till magasinslängan i Lands
krona finge inredas två arbets-salar jemte ett förrådsrum, hvarom Styrelsen gjort underdånig hemställan, enär 
det för ordningens bibehållande inom det stora straff-fängelset i Landskrona var af största vigt att tillfälle 
funnes att med annat arbete förse de fångar, hvilka af Bolaget, som innehade fängelsefabriken, lemnades utan 
sysselsättning. 



24 

AFDELNINGEN III. 

Religionsvården inom Läns- och Kronohäktena, Krono-arbets-corpsen samt Straff- och 
Arbetsfängelserna. 

Härefter meddelas, i likhet med hvad uti föregående årsberättelserna egt rum, fyra uti tabellarisk form 
upprättade redogörelser för kunskapen i Christendom, nattvardsgång, samt allmänna gndstjensters förrät
tande m. m. 
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På sätt af förestående tabeller inhemtas, har den deruti för Christendomskunskapen lemnade redovis

ning afseende, vid Lans- och Kronofängelserna på de under årets lopp nykomne, men deremot vid Krono-

arbets-corpsen samt StrafF- och Arbetsfängelserna på den vid årets slut befintliga personalen. Orsaken härtill 

står att finna deruti, att de till dessa fångvårds-anstalter nykomne redan förut blifvit såsom sådane vid Läns-

och Kronofängelserna upptagne. 

Christendomskunskapen har år 1863, likasom under föregående åren, varit god eller försvarlig hos stör

sta delen, så väl af de under årets lopp till Läns- och Kronohäktena nykomne, som äfven af de vid Krono-

arbets-corpsen samt vid StrafF- och Arbetsfängelserna vid årets slut qvarvarande; dock har denna kunskap hos 

ganska många varit ringa, och alldeles ingen hos 59 af de till Läns- och Kronohäktena nykomne samt 24 af 

de vid Krono-arbets-corpsen samt StrafF- och Arbetsfängelserna vid årets slut qvarvarande. Antalet af de i 

Christendomen alldeles okunnige utgjorde vid dessa fångvårds-anstalter äfven 24 vid slutet af 1862, men der

emot uppgick antalet af sådane bland de år 1862 till Läns- och Kronohäktena nykomne till endast 32. 

Rörande dem bland de i Christendomen alldeles okunnige, hvilka före ankomsten till fångvårds-anstal-

terne haft stadigt hemvist, har Styrelsen, jemlikt föreskriften i Kongl. Cirkulärbrefvet den 30 Dec. 1835, af-

låtit skrifvelser till vederbörande Dom-Kapitel; men icke heller under år 1863 har anledning förekommit der-

till, att okunnigheten hos nämnde fångar kunnat tillskrifvas försummelse hos någon prestman att fullgöra hvad 

tjenstpligten honom bjudit. 

Undervisning åt dem, som varit okunnige i läsning, har, så vid t ske kunnat, meddelats inom fångvårds-

anstalterne; men då predikanternas trägna sysselsättning i öfrigt vid cellfängelserna icke lemnat dem tillfälle 

Fångvårdsstyrelsens Berättelse för år 1863. 
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att egna synnerlig tid åt sådan undervisning, har Styrelsen, genom Cirkulärbref af den 2 Februari 1863, an

modat Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande att . så vidt fängelsets besparingskassa lemnar tillgång, på pre

dikantens förslag uppdraga åt någon af vaktbetjeningen eller annan lämplig person att i berörde afseende till-

handagå, mot arfvode ur nämnde kassa, till belopp af 25 öre för hvarje dag då dylikt biträde lemnas, och 

hvarom bevis af fängelsets Direktör bör meddelas. 

Under loppet af 1863 hafva 24 för första gången blifvit af den Heliga Nattvarden delaktige, nemligen 

13 vid Läns- och Kronofängelserna, 1 vid hvardera af 5:te och l l : te Krono-arbets-kompanierna, samt 3 vid 

straff-fängelset i Malmö och 6 vid straff-fängelset å Långholmen. 

För öfrigt har religionsundervisningen vid fångvårds-anstalterna fortgått på förut öfligt sätt, så att, 

jemte det hvarje nykommen kort efter ankomsten blifvit förhörd i sin Christendom, både allmänna och en

skilda förhör ofta hållits så väl vid gemensamhets-fängelserna som äfven vid Krono-arbets-corpsen, samt att 

enskildta religions-samtal med flere eller färre bland fångarne dagligen vid cellfängelserna af Predikanterne 

hållits;— men då, på sätt uti berättelsen för 1861 anmärkt blifvit, det för Predikanterne vid de större cell

fängelserna, sedan de fått mottaga ett stort antal straff-fångar, icke varit möjligt att genom enskilda besök i 

cellerna åt hvar och en af dessa fångar egna den tid, som, för att verka till deras förbättring, vore erfor

derlig, så har Styrelsen äfven under loppet af 1863 låtit förse flere af dessa fängelser med de uti föregående 

berättelser omförmälda cellskåp, så inrättade, att fångarne, hvilka till och från förhören föras en i sender, icke 

kunna se hvarandra, men deremot alla både se Predikanten och äfven ses af honom. 

Rörande ändamålsenligheten af dessa så kallade cellskåp, med hvilka öfverallt, der de blifvit inrättade, 

yttrats särdeles belåtenhet, har Styrelsen emottagit följande utlåtanden, nemligen dels af Predikanten vid Läns

fängelset i Mariestad: »Genom de också i detta fängelse anbringade cellskåpen eller läs-stolarne, hvari fångarne 

»äfven under läsningen sitta afskiljda ifrån hvarandra, har möjlighet beredts att, med bibehållande af cell-

»systemets idé, bibringa flere fångar undervisning på samma gång. Förhören med dem, förklaringen öfver 

»katekesen och bibelförklaringen tyckas ock, när de ske med några tillsammans, blifva mera fruktbringande 

»än om de verkställas med en i sender, och ifrågavarande inrättning har sålunda i allo visat sig motsvara sitt 

»ändamål»,— dels ock af Predikanten vid Länsfängelset i Fahlun: »En behöflig underlättnad har dock blifvit 

»beredd genom inrättande af s. k. cellskåp, hvilka äro särdeles ändamålsenliga så väl vid Christendomsunder-

»visningen, som vid utdelandet af H. H. nattvard, hvilka båda förrättningar nu kunna ske med flere fångar 

»på en gång, utan att i ringaste mån gå ordningsreglorna för cellfängelser för nära.» 

Allmän Gudstjenst har under loppet af 1863, så vidt hinder derför ej mött, hållits hvarje helgedag, så 

väl vid Krono-arbets-corpsen som äfven vid Straff- och Arbetsfängelserna samt vid Cellfängelserna. Vid Straff

fängelset i Warberg, der hela fångpersonalen ej kan i kyrkan inrymmas på en gång, har allmän gudstjenst 

af sådan anledning hållits 2 gånger hvarje helgedag, hvarförutom så väl derstädes, som äfven vid Straff-

fängelset i Landskrona Gudstjenst jemväl förrättats uti de dessa straff-anstalter tillhörige för disciplinärförse

elsers bestraffning afsedda cellfängelser vid de tillfällen, då något större antal fångar uti dessa cellfängelser 

förvarats. Vid alla dessa Gudstjenster har, enligt Predikanternas vitsord, iakttagits ordning, stillhet och upp

märksamhet. 

Antalet af krono-arbetskarlar och fångar, som af Fångpredikanterne blifvit jordfästade, uppgick år 1862 

till 132, och har under loppet af 1863 utgjort 118. 

Antalet af dem, som under loppet af 1863 varit under beredelse till döden, har utgjort 16, af hvilka 

endast två afrättats, men de öfrige 14 blifvit till lifvet benådade.— För de nästföregående 10 åren meddelas 

härefter uppgift på antalet af dem, som under hvartdera af dessa åren varit under beredelse till döden, samt 

huru många af dem hvartdera året blifvit benådade, och huru många afrättats. 
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Undervisning i läsning och skrifning samt i räknekonsten har äfven under loppet af år 1863 uti de vid 

Krono-arbets-corpsens särskilda stationer inrättade skolor på lediga stunder meddelats åt den delen af man

skapet, som ännu icke uppnått 40 års ålder; och hafva flere bland manskapet under dessa skolöfhingar gjort 

ganska goda framsteg. 

Som läsning på lediga stunder af nyttiga böcker fortfarande visat sig utöfva en fördelaktig verkan på 

personalen inom fångvårds-anstalterna, hafva önskningar om tillökning uti bokförrådefc vid flere af dem blifvit 

framställde. 

Det Fruntimmers-sällskap, som år 1855 bildat sig i hufvudstaden, i ändamål att verka för de vid qvinno-

fängelserna intagne fångars moraliska förbättring, har, enligt intyg af Direktören vid straff- och arbetsfängel-

set å Norrmalm, äfven under loppet af år 1863 med ovanligt nit och ej ringa framgång verkat till det före

sätta målet, samt vid förbättrings-anstalten »Magdalenahemmet» beredt en tillflykt för många af de fångar, 

hvilka efter frigifningen saknat annat hem. 

Uti staden Norrköping har bildat sig ett likartadt Fruntimmers-sällskap, hvars medlemmar, enligt Sty

relsens den 2 Mars 1863 dertill lemnade begifvande, å Söndags-eftermiddagarne med föreläsande i religiösa 

ämnen och med christliga samtal sysselsatt fångarne å det i nämnde stad för lifstidsfångar af qvinnokön be

fintliga straff-fängelse. 

Hvad för öfrigt fångarnes moraliska förbättring beträffar, så har cellfängelset fortfarande visat sig verk

samt att åstadkomma sådan förbättring hos många bland dem, som första gången beträdt brottets bana, sär

deles om de fått undergå ransakning inom cellfängelse samt efter afgången derifrån icke med ovilja mottagits 

i det fria samhället; och vågar Styrelsen, i afseende på dessa vigtiga vilkor för cellsystemets framgång, ut

tala den förhoppning, dels att Eders Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse af den 29 Sept. 1863 angående ersätt

ning till domare och målsegare i de fall, då flere härader liafva gemensam tingstad i brottmål, skall bidraga 

till minskning i antalet af ransakningarne utom cellfängelserna, dels ock att det exempel, som Göteborgs sam

hälle år 1863 gifvit genom bildandet af ett Sällskap i ändamål att verka för frigifne fångars väl måtte äfven 

inom andra samhällen i Riket vinna efterföljd; — hvarförutom Styrelsen, till stöd för riktigheten af sin här 

ofvan uttalade åsigt om de välgörande verkningarne, som under nyssnämnda förutsättningar kunna vara att 

af cellsystemet förvänta, trott sig böra här intaga några utdrag af de från åtskillige Fångpredikanter till Sty

relsen inkomne berättelser. 

Sålunda yttras, bland annat: 

l:o af Predikanten vid Länsfängelset i Göteborg: 

»Under detta sednast förflutna år, under hvars lopp jag fortfarande innehaft fångpredikants-befattningen 

härstädes, har jag haft tillfälle att än ytterligare göra mig förvissad om cellsystemets ändamålsenlighet i för

utnämnde afseende. Väl har det förefunnits ett och annat enstaka fall af dem, hvilka i en känslolös hårdhet 

trotsa icke blott det utvärtes straffet, utan äfven äro otillgängliga för kraften af Guds allsmäktiga ord. Icke 

heller hafva sådana saknats, hvilka med en tillkonstlad öppenhet bekänna mycket af det orätta i deras före

gående vandel, men dölja med hufvudsaken och således i grunden erkänna intet. Detta oaktadt kan dock 

med visshet sägas, att cellens enslighet och det härmed förenade tillfället till Guds ords betraktande, i de 

flesta fall, haft ett i mer eller mindre mån välgörande inflytande på fångarnes tillstånd. Serskildt hafva de 



28 

ej varit fåtalige, hvilka, vid första ankomsten till fängelset, med bestämdhet nekat det begångna brottet, men 

sedermera icke blott öppet erkänt det, utan äfven låtit andra hemliga missgerningar komina fram i ljuset. 

Det omdöme, som jag under sådana förhållanden oafvisligen måste uttala rörande cellsystemets inflytande, är, 

att det är hugnande för det närvarande och löftesrikt för det kommande.» 

2:o Af Predikanten vid Läns fängelset i Linköping: 

»Mången har ock helt öppet yttrat , att ensamhetsfängelset vore en välgerning, hvarigenom han kommit 

att betilnka sitt lifs förvillelser, och att det ej kunnat sluta annorlunda. Skulle man då icke af systemet våga 

hoppas det bästa till samhällets gagn och den fallnes förbättring? Talar icke ock redan blotta siffror härför? 

Men önskligt vore, att den allmänna opinionen blefve mer och mer stämd till villighet att upptaga den från 

fängelset utsläppte och söka vidare utveckla de goda frön, som möjligen blifvit hos honom nedlagda, men 

hvilkas uppspirande så mycket hindras icke blott af tusende frestelser, utan ock af mötande köld och förakt. 

Den enskildte skulle då i ej ringa mån medverka till förverkligande af den idé, som Staten i cellsystemet 

uttalat och genom detsamma vill söka realisera, men hvilken vndastgenom ömsesidig medverkan kan realiseras. 

Under årets lopp har ytterligare ett härad fått ransakningarne förflyttade till fängelset, hvilket är sär

deles godt, ty under transporten har mången gång hårdhet och oböjlighet inträdt, der förut visat sig spår af 

ånger och uppriktighet. Utaf fångarne sjelfva kan man få höra, huru de af sina inedfångar under dylika 

färder uppmanats att ihärdigt neka, då det nog skall lyckas dem att komma ifrån all bestraffning.» 

3:o Af Predikanten vid Länsfängelset i Östersund: 

»Det är då för själasörjaren en glädjande pligt att kunna intyga cellsystemets synnerliga lämplighet föl

en sådan förbättrings möjliggörande. Visserligen beror i ej oväsendtlig mån detta godas ernående äfven af 

fångens andliga tillstånd vid inträdet i häktet. Om också i allmänhet måste antagas att .detta varit ett ondt 

och dåligt, enär eljest ej varit af nöden att försätta ur frihet i bojor och fängelse, så befmues dock en vid

sträckt gradation i afseende på detta inre tillstånd ega rum. Visserligen vore jag benägen att , på grund af 

den erfarenhet sednaste årets embetsverksainhet gifvit vid handen, antaga såsom drifvande orsak till de flestas 

indragande på brottets stig vara lättsinne, tanklöshet och okynne, uppsprungna ur okunnighet och bristande 

vård under den första utvecklingen. Dock hafva äfven några fall spårats, der nöden, den ennkilta vinningen 

eller elakhet och hämdlystnad varit driffjedrarna till det ondas föröfvande. 

Hvad nu än må betraktas såsom den första ocli egentligt verkande orsaken till brottets begående, så 

har på alla, naturligtvis i högre eller ringare grad, cellen visat sig utöfva en helsosam verkan, om ej alltid 

till en fullständig förbättring, som gifvit en osviklig förhoppning om varaktighet, åtminstone till inseende af 

bättringens behof och uppväckande af goda föresatser. Återfall hafva väl beklagligen alltför ofta inträffat, 

äfven hos sådana, på hvilkas för rnenskligt öga åtminstone tydliga och uppriktiga ånger och lust till ett bättre 

lefverne presten så gerna velat bygga vissheten om en stadig förändring; men om af de många fallne en enda 

själ omvänder sig och lefver, är ju alltid anledning till glädje och tröst. Och då under det nu gångna året 

Guds ord med begärlighet inhemtats af de flesta fångar, såväl ur deras böcker som af själasörjaren vid hans 

besök och undervisande samtal, så har jag all anledning hoppas, att åtminstone någon af de många, i hvilka 

detta Guds-ordet blifvit plantadt, har utgått med ett lefvande frö i hjertat, som skall uppspira i en sådan 

tros frukter, som är efter Guds sinne, den der kommer åstad bättring till salighet. 

Jag har ock under förflutna året funnit tillfälle att åt en och annan fånge, som blifvit dömd till längre 

tids fängelse och visat anlag och håg att lära, gifva undervisning i de första elementerna af räkne- och skrif-

konsten; och har jag med glädje förnummit den goda hjelp jag uti dessa öfningar haft att fördelaktigt in

verka på fångens hjerta och tillgänglighet för moralisk förädling, emedan denna min beredvillighet att med

dela honom äfven för det lekamliga lifvets utkomst nyttig kunskap och gagnande insigter ingifvit honom till— 

gifveiihet för min person och förtroende till min undervisning i allmänhet.» 
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4:o Af Predikanten vid Stockholms Stads Kronohäkte for qvinnor: 

»I afseende på fångarnes moraliska tillstånd i allmänhet synes cellsysteinets tillämpning här hafvu på 

detsamma haft ett afgörande godt inflytande. Mången fånge, som gått i hufvudstadens stora skola för laster 

och brott, inträder här inom cellen lättsinnig och fräck och synes till en början föga akta på de förmaningar 

till ånger och bättring, som själasörjaren vid cellbesöken haft att gifva, oaktadt dessa förmaningar under 

tystnad och stillhet i allmänhet afliörts, men ensamheten, tidens långsamhet och samvetets anklagande röst 

hafva omsider äfven hos den mest förhärdade åstadkommit en förändring till det goda, så att själasörjaren 

vid sina förnyade besök funnit fångar sjelfmant hafva tillgripit och flitigt betraktat Guds ord, och derigenom 

kommit till insigt orn sitt förgångna lifs förvillelser, samt i straffet sett Guds räddande hand från svårare fall.» 

5:o Af Predikanten vid Länsfängelset i Halmstad: 

»Predikanten har isynnerhet egnat uppmärksamhet och arbete på ransakningsfångarne, för att beveka 

dem till uppriktig bekännelse af sitt brott, hvilket ock i de allraflesta fall haft önskad framgång. Förnämsta 

orsaken härtill måste tillskrifvas ensamheten, som nödgar fången att rikta tankarna inåt och anställa helso-

sainrna sjelfbetraktelser, hvilka, då de erhålla en bestämd riktning, måste, åtminstone för en tid, böja äfven 

det hårdaste sinne. Att man med råa och hårda naturer kommer längre med vänlighet och kärlek, än ho

telser och bestraffningar, har jag under året haft tillfälle iakttaga. 

För andra resan stöld anklagade, numera dömde och till Malmö afförde, drängen B. J. N. och den 

ofvannämnda för stöld och mordbrand dömda hustrun kunde i början af ransakningarne hvarken genoin före

ställningar eller genoin af Härads-Rätten ådömd mörk cell förmås till bekännelse; men genom fortsatt kär

leksfull behandling och användning af det andeliga läkemedlet bevektes de småningom att tala sanning. Mycket 

bidrog ock härtill den lyckliga omständigheten att ransakningarne hållas i fängelset, hvarigenom predikanten 

var i tillfälle vid dem närvara och kunde öfvervaka att de i cellen gjorda bekännelser eller gifna löften deroin 

blefvo uppfyllda. 

Vid öfvervägando af de många hugueliga resultatet-, som detta år leuinat i afseende på nyttan af en-

s.imhetsfängelse och den dermed förenade kärleksfulla och christeliga omvårdnad om de brottsliges och felan

des såväl själ som kropp, kan den sanne menniskovänneit icke annat än hembära Gud sin tacksamhet och med 

detsamma egna sin hyllning åt de ädla, fosterlandssinnade män, som verkat och fortfarande verka för infö

randet och fullkomnandet af dessa förbättrings-, ja räddnings-anstalter, som cellfängelserna med allt skäl kunna 

kallas.» 

6:0 Af Predikanten vid Länsfängelset i Carlskrona: 

»Vid afgifvandet af denna berättelse får jag först nämna, att, liksom ensamhetsfängelset under föregå

ende åren af dess tillvaro härstädes utöfvat ett gagneligt inflytande på fångars moraliska tillstånd, det äfven 

under år 1863 visat sin stora nytta. Det har varit ett kraftigt medel att förbereda ransakningsfångar till 

bekännelse och göra dem såväl som dömde fångar ångerfulle, böjlige och läraktige. Visserligen kan icke ne

kas, att undantag i detta afseende gifvits, att ensamheten i cellen alltså icke på enhvar ransakningsfange haft 

åsyftad verkan, den, att förmå honom till bekännelse, hvaremot sällan inträffat, att straff-fånge icke blifvit 

väckt till skuld medvetande. 

Bland fångar, som med allvarligt beslut sökt och emottagit andlig upplysning, omnämner jag särskildt 

en fånge, som för andra resan stöld undergått sitt straff i cellfängelset, der han äfven i början af år 1864 

qvarsuttit. Han tycktes den första tiden af sin fångenskap icke med allvar hafva betänkt sin bedröfliga be

lägenhet. Genom Guds nåd kom han sedan till en grundlig sinnesförändring. För honom syntes fängelset 

vara en förbättrings-anstalt. Han kände sig glad och nöjd i sin cell och jag hoppas, att han, som nyligen 

blifvit frigifven ur fängelset, icke öfvergifver de goda beslut, som han der fattat. Under fängelsetiden hade 

han läst mycket och inhemtat rik kunskap om ordet. 



30 

En annan straff-arbetsfånge, dömd för första resan stöld, yttrade en dag under fängelsetiden följande 

ord: »jag har tillförene varit oridsint och hård emot min hustru och oingifning, missunsam emot menniskor 

som egt något, förtrytsam och jag huv alltid sett efter egen vinning. Att vara, som Skriften säger: »allt det 

j nu viljen att meiiniskorna skola göra eder, det gören j ock dem», har jag icke påaktat. Först i fängelset 

har jag insett att jag varit en elak och snål menniskn. Mitt hjerta har blifvit annorlunda. Här i cellen har 

sinnet blifvit kufvadt och uppväckt till bättring. Guds ord har lärt mig inse, att jag tillförne handlat ovär

digt ocli syndigt. Jag lofvar blifva en väldig och försonlig menniskn, att förlåta dem som emot mig bryta, 

samt tacka Gud att jag kommit i fängelset och här fått tänka på min ogudaktiga lefnad samt. förstå nödvän

digheten af min omvändelse.» 

7:o Af Predikanten vid Länshäktet i Carlstad: 

»Äter har ett nu försvunnet år bekräftat den redan förut stadgade öfvertygelsen om ensamhetsfängel

sets makt, att bringa brottslingar till sjelfransakning, till känsla af deras fallna tillstånd och till sökande efter 

nåd och upprättelse. Derför blifver dem ock Guds ord kärt. Här läser man gerna i fängelset, man hörer 

gerna predikan och de fleste öppna med beredvillighet sina hjerlan under de enskilta samtalen, så att deri-

gcnom beredes religionslärarn tillfälle att vägleda, förmana, trösta och upprätta. De fleste fångar hafva der

för utgått ur fängelset med öppet erkänd föresats om att, åter frie, föra ett lefverne af bättring och sträf-

vande efter vipprättelse. Jag yttrar fördenskull nu, som i min förra berättelse, den vissa förtröstan, att erfore 

den frigifne fången i hemmet och i kommunen samma kärleksfulla bemötande, som han åtnjuter i fängelset 

under den timliga och andeliga vården, skulle ändå färre återfall, än vanligt, inträffa.» 

8:0 Af Predikanten vid Länsfängelset i Gefle: 

»Och sådana ögonblick, som ådagalägga, att den Allsvåldige kan allting förvandla, kan bringa den ohör-

samme att betänka hvad hans frid tillhörer, äro ju högtidsstunder för en lärare, som så ofta frestas att tro 

sitt arbete vara förgäfves! 

Flere exempel på en sådan väckelse och gudelig förändring hafva under årets lopp förekommit. Utaf 

dessa önskar jag få anföra ett enda. 1862 den 25 Nov. ankom hit en f. d. bonde från det i fångvårds

annalerna nogsamt kända Delsbo. Hans namn var O. K., 44 år gammal och tilltalad för förfalskning af ett 

qvittens. Han var sluten och fåordig och lemnade blott ett enstaka »ja» eller mej» eller ock »jag vet icke» 

på de frågor, som till honom framställdes. Under ransakningen nekade han till anklagelsen och snart måste 

ransakningen afbrytas, alldensfund fråga förekom, huruvida han var vid sina sinnens fulla bruk. Sedan Sund

hets-Kollegium omsider förklarat honom tillräknelig, dömdes han till ansvar, men förblof sedan en tid sig lik. 

Det lönade icke mödan att besöka honom, emedan han ej lät skönja någon skymt, af förstånd. Hvarje inom 

fängelset tjenstgörande hyste dock den åsigten, att det blott var förställning. Så fortfor lian, tyst och stilla, 

till dess han en dag i Juli månad gaf tillkänna att han ville tala med mig. Jag kom, och — hvilken för

ändring — jag ville önska att livar och en, som ej vet hvad ånger och hjertats förkrosselse har att betyda, 

då hade varit närvarande. Han stod på knä, hans tungas band var lossad; han talade under det tårarne 

understundom hämmade rösten. Han gaf nu tillkänna att djefvulen hittills hållit honom fast i sina klor, och 

att hela hans föregående uppförande inom fängelset varit bedrägeri och förställning; han tackade nu Gud, 

som uppväckt honom ur syndasömuen; han erkände att han var en stor syndare, som icke kunde hoppas 

förlåtelse. På tillfrågan huru denna förändring hos honom uppstått, svarade han, att läsning i de andakts

böcker han hade, jemte predikan å den föregående söndagen, så hade uppskakat honom, att han icke kände 

någon ro, förrän Gud ville förlåta honom. Det var sedan lärorikt att tala med honom; det var en innerlig 

barnafröjd hos honom att i bönen umgås med Gud, som nu var för honom en förlåtande, en försonad fader. 

Dömd till ett års straffarbete affördes han den 25 sistl. Nov. till Örebro, att, för bristande utrymme härstä-

des, straffarbetet fortsätta. 
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Tänkotn oss denne man placerad i ett gemensamhetsfängelse, — och denna förändring hade då säker

ligen icke försiggått. Hvilken välsignelserik lycka således, att fången, ostörd, kan och får pröfva sitt hjerta 

och sinnelag och tillika, genom Guds ords upplysning, betänka, att utan helgelse får ingen se Gud. 

Slutligen må nämnas att härvarande cellskåp blef färdigt till begagnande först i början af denna må

nad, hvarföre det blott få gånger varit begaguadt, men dess ändamålsenlighet och nytta vid religionsunder

visningen tror jag mig dock redan kunna vitsorda.» 

9:o Af Predikanten vid Stockholms Kronohäkte för mankön: 

»Cellsystemets välgörande inflytande på fångarnes moraliska förbättring har under förflutet år burit 

samma goda frukter, som under dess föregångare. Ifrån fängelseporten utgår cellisten, efter menskligt sätt 

att se och döinma, i allmänhet med allvarligt bättringsbeslut att börja ett nytt lif, hängifvet åt arbetsamhet 

och nykterhet. Beklagligtvis återfinna vi honom dock i gemensamhetsfängelset såsom »frivillig», af skäl att 

samhället stött honom ifrån sig, ej velat gifva honom skydd och arbete. I och med han tagit detta nöd-

tvungna steg, är han hemfallen åt fängelserna, ty hvad som i cellen i hans hjerta bli fvi t uppbygdt, nedrifves 

nu i grund i gemensamhetsfängelset, der han blir utlärd i alla lastens hemligheter. I följd af denna sorgliga 

erfarenhet, har jag förut och sednast i 1862 års berättelse, till hvilken jag i ödmjukhet hänvisar, vågat fästa 

Kongl. Styrelsens uppmärksamhet på nödvändigheten af vidtagande af några åtgärder i och för frigifne fån

gars skyddande ifrån återfall, ty så länge denna brist forefinnes i vårt fångväsende, är det långt ifrån att 

vara ett helgjutet verk. Cellfängelser må uppresas i mängd; de mäkta ej bota det onda; så länge som asy

ler, eller hvad man vill kalla dem, byggda på den christliga kärlekens grund, de der öppna sina portar för 

den med hunger och köld kämpande, på allt utblottade f. d. fången, saknas, få vi våra gemensamhets- och 

cellfängelser befolkade med dessa återfallna, hvilka kunnat med ganska liten uppoffring af samhället räddas. 

Med glädje se vi att i Göteborg enskilda behjertat denna brist i vårt annars onekligen förträffliga fångväsende. 

Måtte de utan tvifvel glädjande resultater, som af denna menniskovänliga nitälskan alstras, blifva upp-

muntringsmedel att fortgå på en bana, som är enda sättet att bota det onda.» 

10:o Af Predikanten vid Länsfängelset i Wisby: 

»Under den korta tid, jag bestridt själavården vid detta fängelse, tror jag mig hafva vunnit den erfa

renhet, att cellsystemet utöfvar ett stort inflytande på fångarne, så vida de ej förut äro alltför förhärdade 

samt öfvade i brottets och ondskans skola, i det att ensamheten, synnerligen i början af fängelsetiden, hos 

dem uppväcker ånger och ruelse öfver det begångna brottet, åtföljda af uppriktig bekännelse af detsamma. 

Till detta goda resultat torde ock i icke ringa mån den kloka anordning bidraga, att fångarne undergå 

ransakning inom fängelset, så att de icke under transporten till tingsställena komma i beröring med andra 

fångar. Åfvenledes synes den ordning och snygghet, hvartill de i fängelset hållas, utöfva ett godt inflytande 

till deras moraliska förbättring. 

Under året har en fånge, Johannes Mathias Lindgren, blifvit beredd till döden och kort före Jul under

gått dödsstraffet. Den förändring, han till sitt själstillstånd under fängelsetiden undergick, synes mig icke 

böra i en berättelse, sådan som denna, med tystnad förbigås. Då jag i Maj öfvertog själavården vid fängel

set, hade han redan suttit 8 månader fängslad; hade således haft god tid att komma till besinning af sitt 

svåra brott, hvaröfver han ock af uppriktigt hjerta var intagen af djup ånger. Enligt egen uppgift hade han 

under sitt föregående lif visserligen haft en ytlig kännedom i christendomskunskapen; men ingen lefvande 

kunskap i Guds ord eller sann tro på Gud, utan, efter eget yttrande, »lefvat såsom utan Gud i verlden». Men 

under inflytande af cellens ensamhet och det tillfälle der gifves till sjelfbetraktelser samt Guds ords läsande, 

hörande och betraktande, hade han småningom, synnerligen sedan hans dödsdom var oåterkalleligen afkunnad, 

fattat kärlek till Guds ord, betraktande det med uppmärksamhet och med fullkomligt riktig tillämpning på 

sig sjelf, samt ofta, med uppriktigt förtroende till mig, frågande, då det var något han ej riktigt förstod eller 
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fattade. Sålunda uppstod och tillväxte hos honom småningom genom Guds andas mäktiga inverkan en sann 

och lefvande tro på Gud och försoningsnåden genom vår Herra Jesu in Christum; hvarföre lian ock många 

gånger tackade Gud, att hans brott blifvit uppdagadt och han i cellens ensamhet blifvit ett mål för Guds 

nådiga barmhertigliet. Derföre önskade han ock städse helst vara ensam i sin cell med sin Gud och den själa

sörjare, hvars pligt det var, att efter förmåga söka handleda honom till försoningen och friden. Frid uppstod 

ock, genom Guds nåd, dagligen allt mer och mer, med glädje såg han sin dödsdag nalkas och med lugn mot

tog han dödshugget. — Jag har anfört denne fånges välsignelserika själsförändring under fängelsetiden såsom 

ett ytterligare bevis på cellsystemets stora fördel framför gemensanihetsfängelserna, ocli kan dertill foga den 

önskan, samma fånge, som förut utstått 2 års fängelse å fästning, yttrade innan hans dödsdom af Kongl. 

Maj:t blifvit fastställd: »att om han af Kongl. nåd förskonades från dödsstraffet, han ville bönfalla om en yt

terligare nåd, den nernligen att få försona sitt svåra brott i cell, hellre än i gemensamhetsfängelse.» 

11 :o Af Predikanten vid Länsfävgelset i Mariestad: 

»En tredje åsigt söker förena förbättring med straffet. Den erkänner, att det onda först och främst bör 

straffas, men att detta bör ske på ett sådant sätt, att straffet är egnadt leda till den brottsliges förbättring. 

Denna åsigt har gjort sig gällande i vår nuvarande lagstiftning och föranlcdt användande af ensamhetsfän

gelser. Om dessa fängelsers ändamålsenlighet både såsom straff- och förbättrings-anstalter vittnar såväl den 

goda förändring, som med mången brottsling der föregått, som den stora fruktan, hvarmed i brottet invande 

fångar, då de icke låta beveka sig till bättring, betrakta desamma. Så har äfven det år denna berättelse 

omfattar, burit vittnesbörd om detta cellfängelses goda inflytande. Exempel liar icke saknats, att äfven den, 

som i början befanns hård och otillgänglig för sanningen och likgiltigt tillbakavisade varningens och förma

ningens ord, undergick i sin afskiljda cell genom Guds ords helsosamnia inverkan, till hvilket han i sin en

samhet var hänvisad, en lycklig förändring. 

Angående livad som för öfrigt kan vara att andraga, vill jag blott antyda, hvad i föregående årsberät

telser redan anmärkts, om önskligheten att bättre vore sörjdt för frigifna fångars vård, hvarförutan hvad som 

uppbyggts under fängelsetiden, i allmänhet snart blifver nedrifvet, och återfall i brott icke sällspordt, samt 

om olämpligheten och skadligheten af fångarnes uttransporterande på ransakning, hvilket icke sällan har de 

menligaste följder. Finge ej fången komma utom fängelset, utan blifva der under hela ransakningstiden, så 

skulle tvifvelsutan inånga mål snarare afgöras, och sanningen oftare komma i dagen, än som sker. Nu händer 

att uppsåtet att bekänna sanningen blifver under resan till ransakningsstället tillintetgjordt. önskligt vore der

före, om så kunde ordnas att ransakningarne höllos på cellfängelserna.» 
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AFDELNINGEN IV. 

Om helsovården inom Fängelserna och Krono-arbets-corpsen 

har den till Styrelsens biträde anställde Läkare afgifvit följande berättelse: 

»Sammandraget af de under år 1862 till Kongl. Fångvårds-Styrelsen inkomne sjuk-rapporter, hvilket 
finnes bilagdt såsom Tabell Litt. L, utvisar: 

att helsotillståndet inom Rikets fängelser i allmänhet varit tillfredsställande och dödligheten ringa. Hela 
antalet under året vårdade, hvilket utgöres af 115 från år 1861 qvarliggande och 4,195 under året tillkomne, 
uppgår till 4,310. Af dessa äro 4,017 afförde såsom tillfrisknade och förbättrade, 93 döde och 200 till år 
1864 qvarliggande. Antalet vårdade understiger föregående årets med 692, likasom döde med 22. 

Endast en epidemi har under året förekommit, nemligen skörbjugg vid Straff- och Arbetsfängelset samt 
Kronohäktet å Långholmen, hvilken inträffade från medlet af Juli månad till början af September. Många 
personer angrepos, men sjukdomen hade föga intensitet, hvilket åfven synes deraf, att ingen af densamma 
afled. Emedan den speciella rapporten öfver denna epidemi icke till summan öfverensstämmer med de all
männa, till Kongl. Styrelsen insända, rapporterna, — hvilket, enligt Läkarens på stället uppgift, härrör deraf, 
att endast svårare angripne och på sjukhuset vårdade personer finnas i dessa sednare upptagne, hvaremot 
äfven de lindrigare fallen, eller sjukdomens hela utsträckning, inhemtas af special-rapporten, — varder denna 
här nedan särskilt meddelad: 

Mer och mindre talrika fall af skörbjugg hafva likaledes förekommit inom Cellfängelserna, särdeles i 
Upsala, Malmö, Hernösand och Göteborg, hvarest sjukdomen likväl, kanske till följd af fängelsernas beskaf
fenhet, icke öfvergått till epidemi. 

Difterit har endast förekommit uti ett fall, nemligen inom Stockholms Läns Cellfängelse. 
Frossoma hafva under året fortfarit att minskas, och hafva endast uppgått till 351, det minsta antal 

under något år sedan fullständiga sjuk-rapporter började till Kongl. Styrelsen insändas. Ar 1862 uppgick 
frossornas antal till;. 775, hvilket redan då visade ett betydligt aftagande. Sjukdomen har för öfrigt uppträdt 
mera sporadiskt, utan att inom något särskildt fängelse framträda såsom egentlig endemie. 

Tuberkel-lungsot har förekommit uti 75 fall med 10 döda, hvaribland 25 fall med 4 döda vid Lång

holmen. 
Lunginflammationer hafva deremot förorsakat en större dödlighet. Af 157 vårdade hafva 29 aflidit; och 

äro 37 vårdade samt 13 döde endast vid straff- och arbetsfängelset å Långholmen. 
Bukhinne-inflammation har förekommit uti 11 fall, och i 5 fall medfört döden. 

5 
Fångvårds-Styrelsens Berättelse för år 1863. 
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Fyllerigalenskap har under året förekommit endast inom Cellfängelserna med 1 till 2 fall inom de flesta 
af dessa. Sammanlagda antalet sjuke har utgjort 23, af hvilka 2 aflidit. 

Sinnessjukdomar hafva förekommit i 41 fall. Af de sinnessjuke hafva 21 på längre eller kortare tid tillfrisknat 
inom fängelserna, 9 blifvit till dårhus afförde, 6 obotade återsände till hemorten, 1 aflidit och 4 qvarlegat 
till år 1864. Till de sinnessjukes antal hafva Straff- och Arbetsfängelserna bidragit med 9, af hvilka 7 till
hört Långholmen, samt Krono-arbets-kompanierna med 4. De återstående 28 sjukdomsfallen tillhöra Cellfän
gelserna. Freqvensen af sinnessjukdomar inom dessa fängelser tyckes bero derpå, att sinnesrubbade personer, 
anklagade för brott, ofta häktas och införas såsom ransakningsfångar, hvarefter de, sedan deras sinnesbeskaf
fenhet blifvit pröfvad och intygad, antingen förpassas till dårhus eller återsändas till hemorten. Försök att 
simulera sinnesrubbning göras oftare inom Cellfängelserna än annorstädes; och slutligen inverkar äfven till en 
viss grad sjelfva fängelsets beskaffenhet att hos inskränkta, brottsliga, men icke fullt förhärdade personer ut
veckla själssjukdomar. Dessa sednare personer pläga dock genom meddelad andlig undervisning och medicinsk 
behandling snart återställas till kroppslig och andlig helsa. 

I afseende å de speciella orsakerna till ofvannämnde, inom Cellfängelserna uppgifna sinnessjukdomar 
torde, med ledning af inkomna rapporter, få anföras: 

att hos 8 personer sinnesrubbningen, som inom fängelset utbildat sig, haft sin grund i föregående sjuk
domar, såsom fallandesot, bränvins-missbruk (alcoholismus chronicus) samt hysteriska lidanden; 

att 11 inkommit till fängelset med redan utvecklad sinnesrubbning; dessa hafva till största delen icke 
kunnat anses tillräknelige och dels blifvit afsände till dårhus, dels hemskickade till kommunerna; 

att 3 tyckas genom Cellfängelsets inflytande och 1 särskilt genom väckt samvetsoro och religionsgrubbel 
blifvit sinnesrubbade; men att alla dessa efter längre eller kortare tid, genom passande behandling och någon 
tids minskad isolering, återvunnit sina sinnens bruk; en af dessa gjorde i Fahlu Cellfängelse försök att af-
hända sig lifvet; 

att 5 af de i rapporterna upptagne sedermera blifvit beträdde med att simulera sinnesrubbning; varande 
bland dessa en från Carlskrona två gånger upptagen, hvilken så länge spelat vansinnig, att han slutligen för
föll uti slöhet (debilitas). I Kalmar hafva 2 dylika fall förekommit, hvilka dock icke vidhållits med samma 
envishet. Det femte fallet är den från Göteborg sorgligt bekanta, för mord anklagade Anna Brita Pehrson. 

Emedan sjuk-rapporterna icke lemna fullständiga upplysningar om inom fängelserna begångna sjelfmord, 
får jag i detta afseende hänvisa till Kongl. Styrelsens »Underdåniga Berättelse». 

Åtta häktade qvinnor hafva under året blifvit inom fängelserna förlöste. 
Den högsta mortalitets-procenten 8,15 har inträffat inom Carlskrona straff-fängelse, hufvudsakligen till 

följe deraf, att ett större antal lunginflammationer derstädes förekommit. 

Vincent Lundberg.» 
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AFDELNINGEN V. 

Om Fängelse-byggnaderna. 

Rörande detta ämne åberopas i underdånighet följande af Intendenten å Styrelsens Byggnads-Kontor 
afgifne: 

»Redogöre lse 

för de arbeten, som blifvit utförda så väl vid Läns-Cellfängelserna och Kronohäktena, som vid Straff- och 
Arbetsfängelserna i Riket under loppet af år 1863. 

a) Läns-Cellfängelserna: 

i Upsala, 

der fängelsebyggnaden, jemlikt Kongl. Brefvet af den 28 Februari 1860, samma år påbörjats och 1862 upp
låtits för fångars emottagande, har den yttre afrappningen blifvit verkställd och byggnaden i sin helhet full
bordad; 

i Nyköping, 

der fängelsebyggnaden enligt Kongl. Brefvet af den 15 Januari 1861 samma år påbörjats och förlidet år öpp
nats för fångarnes emottagning, har äfven i år byggnaden blifvit utvändigt afrappad och i sin helhet fullbordad. 

Byggnads-utgifterna för dessa fängelser hafva intill slutet af detta år utgått med de belopp, nedanstå
ende tabell utvisar, nemligen: 

Sedan nu äfven dessa två Läns-Cellfängelser blifvit fullbordade, äro Rikets samtlige Län med sådana 
fängelser försedde. 

b) Krono-Cellfängelserna: 

i Nor rköping , 

der ett fängelse med 34 celler, jemlikt Kongl. Brefvet af den 8 Augusti 1859, blifvit uppfördt och förlidet Ar 
öppnats för fångars emottagande, har den yttre afrappningen blifvit verkställd och byggnaden i sin helhet 
fullbordad; 

i Uddevalla , 

der likaledes ett fängelse med 34 celler, enligt Kongl. Brefvet af den 10 Juli 1861, blifvit beslutadt att upp
föras, och förlidet år uppmurats under tak, hafva inredningsarbeten blifvit verkställda samt uthus och stäng
selmurar uppförde, så att fängelset för fångars emottagande kunnat upplåtas. 
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Hvad öfrige Läns- och Kronohäkten beträffar, hafva de för dessa fängelser nödvändigaste underhålls

arbeten blifvit i enlighet med Nådigst fastställda byggnadsförslag verkställda; hvarförutoin 

i C a r l s k r o n a 

en vattenledning blifvit från stadens vattenledning till Länsfängelset införd, som förser detsamma med tjenligt 

dricks- och kokvatten. 

c) Straff- och Arbetsfängelserna: 

i M a l m ö , 

der, enligt Kongl. Brefvet af den 17 Mars detta år, de alltför nära intill Bevakningstruppens kasern- och sjuk

rum belägna fästningsvallarne blifvit till betydlig del afgräfda, hvarigenom friskare luft och fördelaktigare 

sundhetsförhållanden blifvit beredda inom dessa lokaler. 

i W a r b e r g , 

der, för underlättande af fångarnes bevakande vid utarbete i stenbrottet, detsamma blifvit inhägnadt medelst 

ett högt plank, till sammanräknad längd af 1,470 fot, försedt med patrullgångar. 

Stockholm den 31 December 1863. 

Th. Ankarsvärd.» 
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AFDELNINGEN VI. 

Om Fångars och Krono-arbetskarlars underhåll och beklädnad. 

Den genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 9 Nov. 1860 fastställda nya utspisnings-stat för samt-

lige fängelserna samt den för Krono-arbets-corpsen förut gällande utspisnings-stat hafva under år 1863 fort

farande varit tillämpade. Den i dessa stater ingående brödqvantitet för hvarje dag utgör för krono-arbetskarl 

2 «, för straff- och arbetsfånge af mankön på bestämd tid i gemensamhetsfängelse 1 £ 75 ort, för lifstids-

fånge och i cell förvarad fånge af mankön 1 & 35 ort, för fånge af qvinkön 1 <S 15 ort, samt för fånge, som 

undergår disciplinär bestraffning i cell utan sysselsättning, 1 <EE. — För transportfånge har underhållet fort

farande utgått med 1J <s mjukt bröd och 15 öre kontant om dagen. 

Rikets Ständers år 1863 församlade Revisorer hafva uti sin öfver Stats-revisionen afgifne berättelse om-

förmält, att den kostnad, hvartill fånges ocli krono-arbetskarls förplägning under år 1861 uppgått, betydligt 

varierar, hvarå såsom exempel blifvit anfördt, att berörde kostnad för Norrbottens och Wennlands Länsfän

gelser utgjort, för det förra 120 R:dr 88 öre och för det sednare 120 R:dr 16 öre, under det densamma för 

Blekinge Länsfängelse icke uppgått till mera än 73 R:dr 16 öre. Detta förhållande hade Revisorerne funnit 

i väsendtlig mån härleda sig från de betydligt olika pris, hvartill bröd för de särskilda fängelserna blifvit 

upphandladt, hvilka pris å åtskilliga uppgifne orter varierat från 5 till 12 öre per <&, en skilnad, som icke 

syntes kunna tillskrifvas ensamt de särskilda länens olika förmåga att producera spaninål; och hade Reviso

rerne, som icke voro i tillfälle att tillförlitligt kunna bedöma, om bristande eller ringa täflan i åtskilliga län 

medverkat till brödprisernas höjande utöfver det vanliga, ansett sig böra å detta förhållande fästa uppmärk

samheten. 

Då enahanda och större skiljaktigheter i förplägningskostnaden, hvad Länsfängelserna angår, förekomma 

i den här nedan intagne uppgift å samma kostnad för år 1863, får Styrelsen, i afseende härpå, åberopa dess 

i anledning af Revisorernes ofvannämnde framställning den 28 December 1863 afgifne underdåniga yttrande 

af följande innehåll: »Jemte det Styrelsen instämmer i Revisorernes åsigt, att den betydliga skilnaden i por

tionspriset vid särskilda fångvårds-anstalter icke helt och hållet kan härledas från de olika orternas större 

eller mindre spannmålsproduktion, får Styrelsen underdånigst upplysa, att auktioner för upphandling af pro

viant för hvarje halfår, räknadt från April och October månader, tvenne gånger om året anställas vid de sär

skilda fångvårds-anstalterna, och att om de anbud, som dervid erhållas, öfverstiga de i stat beräknade, de

samma underställas Styrelsen, som dervid vanligen föreskrifvit anställande af ny auktion, samt, om det åsyf

tade ändamålet icke heller dermed vunnits, anmodat vederbörande lokal-myndighet att antingen söka under 

hand uppgöra öfverenskommelse om proviant-leveransen till lägsta pris, som möjligen kunde erhållas, eller 

ock, der de fordrade prisen i väsendtlig mån öfverstego de i orten gångbara, låta genom Fängelseförestånda

ren till gängse pris under hand och i mån af behof anskaffa de erforderliga proviant-artiklarne. Styrelsen, 

som egnat denna angelägenhet mycken uppmärksamhet, har funnit de höga pris å proviant-leveransen vid en 

del Länsfängelser hufvudsakligen härleda sig dels af brist på täflan, enär i de mindre städerna understundom 
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endast en och i allmänhet få spekulanter inställa sig vid auktionerna, dels ock af det obestämda i leverans-

qvantiteterna, hvilka äro beroende af det dagligen vexlande fångantalet. — För att åtminstone på ett och 

annat ställe förekomma alltför högt stegrade brödpriser, har Styrelsen varit betänkt att å de bagerier, som 

blifvit inrättade vid de i hufvudstaden belägne straff-fängelser, låta förbaka torrt bröd, för att, der så erfor

dras och lämpligen ske kan, till orterna försändas, ett förfogande, som Styrelsen redan under innevarande år, 

beträffande cellfängelset i Hernösand, vidtagit, och som föranledde en minskning i brödkostnaden af ungefär

ligen halfva det belopp, som på stället blifvit fordradt.» 

Beklädnad och sängkläder för fångpersonalen och krono-arbetsmanskapet har jemväl utgått i överens

stämmelse med de för år 1862 i Nåder fastställda beklädnads- och sängklädes-stater; dock har, af anledning 

som i nästa afdelning skall omförmälas, Styrelsen, på grund af Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 9 Dec. 

1862, förhöjt priset å en del beklädnads-materialier, nemligen å buldan från 13 till 16 öre, å lintygsväf från 

16 till 21 öre och å vadmal från 50 till 60 öre, allt per fot, äfvensom å yllefiltar från 6 R:dr till 6 R:dr 

75 öre stycket. 

Styrelsen får här nedan underdånigst meddela uppgift å den kostnad, hvartill fånges och krono-arbets-

karls förplögning samt beklädnad och sängkläder vid de särskilda fångvårds-anstalterna uppgått under år 1863, 

beräknad såväl för år som för dag, dervid bör anmärkas, dels att uti förplägningskostnaden ingå utgifterna 

ej mindre för sjelfva proviant-artiklarne, utan ock för desamrnas lillredning, ved och lyshållning i kök, af-

skrifningsprocent å provianten, der sådan är medgifven, mat och dryckeskärl m. rn., dels beträffande kostna

den 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, 

jeinte det mera eller mindre klädslitande arbete, hvarmed personalen sysselsattes, förorsakar betydliga skiljak

tigheter i den årliga kostnaden, äfven vid de fångvårds-anstalter, för hvilka samma stater i detta hänseende 

tillämpas. 
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Uti nedanstående 2:ne tabeller meddelas uppgifter till jemförelse af kostnaden för dagportionen och den 
årliga kostnaden för beklädnad och sängkläder under sednast förflutna 10 år vid Straff- och Arbetsfängelserna 
samt Krono-arbets-corpsen. 
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AFDELNINGEN VII. 

Om Fångars och Krono-arbetskarlars sysselsättning. 

På sätt som i Styrelsens underdåniga Berättelse för år 1860 närmare omförmäles, är de i Läns- och 

Krono-cellfängelserna intagne straff-arbetsfångars sysselsättning sålunda ordnad, att denna sysselsättning, som 

bör vara af den beskaffenhet, att det i dylika fängelser rådande ensamhets- och tystnads-system icke stores, 

eger rum på enskild persons eller Fängelseföreståndarens förlagskostnad, derest icke lämpliga arbeten för fän

gelsets eller fångvårdens räkning finnas att tillgå, samt att arbetsinkomsten sålunda fördelas, att J:del tillfaller 

Fängelseföreståndaren, J:del fången, som utfört arbetet, J:del den del af bevakningspersonalen, som haft tillsyn 

öfver arbetet, samt återstående J:del fängelsets besparingskassa. Fångvården tillgodonjuter sålunda icke någon 

inkomst af dessa fångars arbeten, men genom denna anordning har det vigtiga ändamålet, att fångarne blifvit 

försedde med nyttig sysselsättning, i väsendtlig mån vunnits. Arbetsinkomsten vid samtlige Läns- och Krono

cellfängelserna under år 1863 har uppgått till 24,663 R:dr 38 öre, hvaraf & tillgodokominit besparingskassorna, 

hvilkas sammanlagda behållning vid årets slut utgjorde 14,668 R:dr 67 öre Rmt. 

I öfverensstäinmelse med Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 28 October 1862 och den 28 Juli 1863 

har af Krono-arbets-corpsen Disciplin-Kompaniet varit mot stadgad ersättning sysselsatt vid Borghamns kalk

stensbrott för Ingeniör-Corpsens räkning; andra och tredje samt under en del af året jernväl tionde kompa

niet, utan afgift, vid Carlsborgs fästningsbyggnad; femte kompaniet, mot ersättning, vid Eders Kongl. Maj:ts 

Flottas varf i Carlskrona, samt elfte äfvensorn under en del af året tionde kompaniet, utan afgift, vid befäst

ningsarbetena å Waxholm och Rindö. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t genom nådigt Bref den 22 Mars 1859 i nåder förordnat att Disciplin-Kom

paniet, hvilket då var förlagdt vid Strömsholms kanal, skulle förflyttas till Borghanin, för att derstädes för 

Ingeniör-Corpsens räkning användas, under vilkor, bland annat, att till fångvården skulle ur Carlsborgs fäst

ningsbyggnads-kassa erläggas 38 öre för hvarje af kompaniet utgjordt effektivt dagsverke, jemte skälig flit

penning till arbetsraanskapet, särat Chefsenibetet vid Ingeniör-Corpsen den 26 Februari 1863 på anförde skäl 

hemställt, antingen att kompaniet så fort sig göra läte måtte blifva från Borghanin förflyttadt, eller ock att 

från fästningsbyggnads-kassan endast kornme att till fångvården utgå ett nedsatt ersättningsbelopp, så har 

Eders Kongl. Maj:t, efter det Fångvårds-Styrelsen upplyst, att Styrelsen då icke vore i tillfälle att afgifva för

slag å annan arbets-station för detta kompani, genom nådigt Bref den 21 April nyssnämnde år föreskrifvit, 

att, intilldess annan tjenlig arbets-station kunde för Disciplin-Kompaniet beredas, Fortifikationen egde att i ar

bete vid Borghamn fortfarande begagna detta kompani, mot sålunda förändrade betalningsvilkor, att från och 

med påföljande Maj månads början fortifikations-kassan, jemte godtgörande af flitpenningar till manskapet, till 

Styrelsen erlade en, utan afseende på kompaniets högre eller lägre numerär, till fyrahundra Riksdaler Riks

mynt i månaden bestämd summa för begagnade dagsverken, samt under förbindelse för Ingeniör-Corpsen att 

tillhandahålla lämplig sysselsättning åt alla de karlar vid kompaniet, som ej tillfälligtvis kunde med sådan 

sysselsättning för kompaniets egen räkning förses. 

Vid Straff- och Arbetsfängelserna å Långholmen, i Norrköping, Landskrona och Warberg hafva samt

lige för ändamålet disponible fångar varit enligt kontrakter för enskilde personers räkning sysselsatte mot be-

Fångv&rds-Styrehens Berättelse för år 1863. v 
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stämd tlagsverksafgift. Vid fängelserna å Norrmalm här i staden samt i Göteborg har en del af fångperso
nalen på enahanda sätt erhållit sysselsättning, samt den öfriga delen, likasom fångarne vid Straff- och Arbets-
fängelset i Malmö, varit sysselsatte dels med förfärdigande af beklädnads- och sängklädes-persedlar, samt en 
del af de dertill erforderlige materialier, såsom linne- och ylleväfnader för fångvårdens eget behof, dels af 
tillfälliga arbeten för enskilde personers eller myndigheters räkning. Vid öfrige Straff-fängelserna, nemligen i 
Carlskrona och å Ny-Elfsborgs fästning, hafva fångarne, i den mån arbetstillfälle förefunnits, varit sysselsatte 
dels för försvarsverkets räkning, dels med förfärdigande af diverse mindre handtverks- och slöjd-arbeten, vid 
hvilkas försäljning en viss andel af arbetsvinsten tillfallit fängelserna. 

Sedan Styrelsen uppsagt ett med enskild person förut gällande kontrakt om användande af fångar till 
stenhuggningsarbete vid Straff-fängelset.i Warberg) enligt hvilket 100 inan mot en afgift af 20 öre och 80 
inan mot 14 öre för hvarje dagsverke voro sysselsatte, samt med samma person uppgjort ett nytt förslags
kontrakt, hvarigenom honom skulle åligga att dagligen sysselsätta högst 300 fångar vid nämnde fängelse med 
dylikt arbete mot en dagsverksafgift af 35 öre, så har Eders Kongl. Maj:t, enligt nådigt Bref den 10 Mars 
1863, i nåder godkänt berörde kontrakt, som omedelbart derefter blifvit tillämpadt. 

Uti underdånig skrifvelse den 10 October 1862, rörande stat för fångvården för påföljande år, fastade 
Styrelsen Eders Kongl. Maj:ts nådiga uppmärksamhet dera, att då de fångvårds-anstalter, der beklädnads- och 
sängklädes-persedlar eller materialier dertill förfärdigades, ansetts böra derför erhålla godtgörelse efter de i 
åtgångs- och kostnads-staterna upptagne pris å de särskilda artiklarne, deraf följde, att enär de för persed-
larnes och materialiernas tillverkning erforderliga råämnen måste upphandlas, och priserna dera voro betyd
ligt skiljaktiga å olika orter och tider, berörde ersättning icke, på sätt som lämpligast borde ega rum, blefve 
beroende af det större eller mindre arbete, som för effekternas förfärdigande blifvit användt, utan af råäm
nenas fluktuexande inköpspris, hvarå såsom exempel anfördes, att buldansväfnad, dera priset, enligt gällande 
stat, vore upptaget till 13 öre per fot, icke, till följd af de gångbara höga prisen å lin, kunde tillverkas för 
det i stat upptagne belopp, äfven om någon ersättning för arbetet icke beräknades, hvaraf blefve en följd, 
att tillverkning af denna artikel vid fångvårds-anstalterne ej allenast icke lemnade någon arbetsinkomst, utan 
deremot förlust; i anledning hvaraf Styrelsen underdånigst hemställde, att då beklädnads- och sängklädes
staterna, hvad de deri upptagne kostnadsbelopp anginge, icke lämpligen kunde omarbetas till överensstäm
melse med de ofta inträffande fluktuationerne i varuprisen, värdet å de vid fångvårds-anstalterna tillverkade 
beklädnads- och sängklädes-effekter måtte af Styrelsen få bestämmas med afseende å inköpspriset å materia
lier och den arbetslön, som vore i stat bestämd, eller, der sådan icke funnes i stat upptagen, såsom för till
verkning af buldan, vadmal in. rn., af Styrelsen pröfvades skälig,- och täcktes Eders Kongl. Maj:t, enligt nådigt 
Bref d. 9 November 1862, till denna Styrelsens underdåniga hemställan lemna nådigt bifall. På grund häraf 
har Styrelsen, efter att hafva inherntat noggranna uppgifter om tillverkningskostnaden af såväl linne- som 
ylleväfnader, vid fångvårds-anstalterna förhöjt priset å dessa artiklar, nemligen: å buldan från 13 till 16 öre, 
å säckväf från 10 till 13 öre, å lintygsväf från 15, till 20 öre, å vadmal från 50 till 60 öre, allt per fot, 
samt å yllefilt från 6 R:dr till 6 R:dr 75 öre per stycke. Då likväl buldansväfnad kunnat upphandlas till 
lägre pris än det här ofvan upptagne, samt tillfälle att sysselsätta fångarne med mera vinstgifvande arbete 
förefunnits, har Styrelsen, ined inskränkning af buldanstillverkningen vid fångvårds-anstalterna, upphandlat en 
stor del af den för fångvården under år 1863 erforderlige buldan. 

För en generel öfversigt af personalens användande vid nedannämnde fångvårds-anstalter får Styrelsen 
här intaga följande: 
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Sammandrag af Dagsverks-rapporterna från Straff- och Arbetsfängelserna samt Krono-arbets-corpsen år 1863. 

Af hela personalen har sålunda, enligt förestående uppgifter, 8,1 procent varit sysslolös till följd af sjuk

dom och bristande arbetsförmåga, 0,5 procent af brist på arbetstillfälle och derför att arbete ej varit ådömdt, 

18 procent för sön- och helgdagar med flere anledningar, samt 11,2 procent utgjort dagsverken för försvars

verkets räkning, 14,2 procent för fångvårds-anstalterna, allt utan inkomst, och 48 procent för fångvårdens, 

försvarsverkets eller enskildes räkning med inkomst. 

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

byggnads- och reparations-arbeten vid fängelserna samt andre vid ekonomien och förvaltningen förekommande 

handräckningsarbeten. 

Uti följande tabell får Styrelsen underclånigst meddela uppgift å arbetsinkomsten vid fångvårds-anstal

terna, ej allenast för år 1863, utan ock för föregående nio år, dervid jemväl upptages hvad af denna inkomst 

för hvarje till dess erhållande användt dagsverke belöper. 



Häraf visar sig att, oaktadt den minskning i inkomsten, som uppstått till följd af ofvannämnde nedsättning i ersättningen för 
Disciplin-kompaniets användande, arbetsinkomsten för år 1863, såväl i sin helhet som beräknad för hvarje utgjordt dagsverke, varit högre 
än under något föregående år, hvilket förhållande härleder sig hufvudsakligen af den högre inkomst, som erhållits genom ofvan om-
förmälde kontrakt om fångars sysselsättning vid Straff-fängelset i Warberg samt i öfrigt gynsamma förhållanden. 

44 
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AFDELNINGEN VIII. 

Om Fångvårdens inkomster och utgifter. 

I enlighet ined Styrelsens den 10 October 1862 gjorda underdåniga framställning har Eders Kongl. 

'Mnj:t, jemte fastställande af särskilda förslag till byggnads-och reparations-arbeten vid fängelserna för år 1863, 

genom Nådigt Bref den 9 December 1862 i nåder förklarat, att de för sistnämnde år fastställda stater för 

fångvården finge, med iakttagande af åtskillige särskildt omfönnälde ändringar, jeniväl för år 1863 tillämpas. 

Oaktadt dessa ändringar skulle föranleda en förhöjd årlig utgift af 41,592 R:dr 66 öre, har likväl Eders Kongl. 

Maj:t, i enlighet med Styrelsens underdåniga hemställan, å nämnde anslag för år 1863 i nåder anvisat ena

handa utgiftsbelopp soin för år 1862 eller 1,450,000 R:dr, enär fångvårdskostnaderna å ifrågavarande anslag 

under förutgående 5 år i medeltal uppgått till endast omkring 1,300,000 R:dr årligen. 

Under Litt. M och N får Styrelsen underdånigst bifoga i.dess Kammarkontor upprättade särskilda sam

mandrag öfver fångvårdens inkomster och utgifter under år 1863, enligt Styrelsens liufvudbok öfver ifråga

varande förslags-anslag. Deraf inherntas, bland annat, att efter afdrag af omkostnaderna för arbetenas bedrif-

vande, hvilka kostnader blifvit i första rummet af arbetsinkomsten godtgjorde, hafva under ifrågavarande år 

utgifterna utgjort för: 

Då ifrån ofvannämnde utgiftssumma R:dr 1,522,150: 06. 

afräknas dels arbetsinkomsten, utgörande, efter afdrag af utgifterna för arbetena, R:dr 159,091: 30. 

dels diverse andra inkomster » 19,599: 67. j j g ggQ. 97i 

återstår det belopp, som af förslags-anslaget för fångvården under år 1863 utgått, eller 1,343,459: 09; 

hvadan sålunda å den af Eders Kongl. Maj:t i nåder anvisade summa uppstått en besparing af 106,540 R:dr 91 öre. 
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Vid jemförelse med 1862 års utgifter å ifrågavarande förslags-anslag visar sig, att, oaktadt dels ofvan-

omförmälde af Eders Kongl. Maj:t för år 1863 i nåder beslutade ändringar i 1862 års stat för fångvården 

föranledt en förhöjd utgift af mer än 40,000 R:dr, dels medeltalet af fångarnes och krono-arbetskarlarnes an

tal år 1863 med 100 öfverstigit det för år 1862, fångvårdskostnaderna för år 1863 likväl med omkring 2,000 

R:dr understigit utgifterna för år 1862. Detta gynsainma resultat härleder sig hufvudsakligen dels från bil

ligare pris å lifsförnödenheter år 1863, dels från indragning år 1862 af Straff-fängelset i Christianstad och för

flyttning år 1863 af 10:de Krono-arbetskompaniet från Waxholm till Carlsborg, hvarigenom särskilda bevak

nings- med flera andra kostnader för kompaniet kunde besparas, dels ock från den till omkring 17,000 R:dr 

uppgående högre arbetsinkomsten år 1863 än föregående år. 

Den vigtigaste af de förändringar i 1862 års stat, som Eders Kongl. Maj:t genom ofvanberörde nådiga 

Bref den 9 December 1862 täcktes i nåder bevilja, afsåg förhöjning i aflöningen för vaktbetjeningen vid fång

vårdsanstalterna. Styrelsens i detta häriseende gjorda framställning, hvilken af Eders Kongl. Maj:t i nåder 

bifölls, innehöll hufvudsakligen: att sedan Styrelsen i underdånig skrifvelse den 31 October 1861 fästat Eders 

Kongl. Maj:ts nådiga uppmärksamhet å behofvet af förbättring i vaktbetjeningens aflöningsförmåner, men an

sett sig då, utan att föreslå någon allmän löneförhöjning för denna personal, böra till afhjelpande af de mest 

framstående behofven i detta hänseende iinderdånigst hemställa, att det gratifikationsbelopp af 100 R:dr, som 

Styrelsen enligt förut gällande föreskrifter egde för år tilldela hvar och en af vaktbetjeningen, finge, då sär

skilda förhållanden dertill föranledde, förhöjas till 150 R:dr, hvilken hemställan jemväl af Eders Kongl. Maj:t 

i nåder bifölls, så hade Styrelsen, som, efter att från många lokalmyndigheter hafva mottagit framställningar 

om nödvändigheten af förhöjning i vaktbetjeningens aflöning, visserligen insett, att en allmän löneförhöjning 

skulle föranleda betydlig tillökning i fångvårdskostnaderna, likväl, enär behofvet deraf, hvad den manliga be

vakningspersonalen anginge, åtminstone på många orter syntes vara oundgängligt och en partiel löneförbättring 

icke lämpligen kunde ega rum, ansett sig icke kunna undgå, att underdånigst föreslå förhöjning i aflöningen 

för vaktbetjeningen vid Rikets samtlige fängelser; samt att med afseende dels å de stegrade arbetslöner och 

lättade utvägar till bergning och arbetsförtjenst, som industriens och jordbruksnäringens utveckling under 

sednare tider föranledt, dels ock å den synnerliga fördel för fångvårdsförvaltningen, som otvifvelaktigt skulle 

vinnas, om vaktbetjeningens löneförmåner kunde vid tjensternas besättande bereda tillfälle till val af pålitliga 

och för platserna fullt lämpliga personer, Styrelsen, som ansåge de till dess disposition ställde gratifikations

medel böra fortfarande, på sätt som hittills, med sparsamhet användas, så att det med dessa medel afsedda 

ändamål, att utgöra belöning för berömlig och pålitlig tjenstgöring, icke måtte förfelas, fann sig böra under

dånigst hemställa, att med bibehållande af förut bestämda beklädnadsbidrag, utgörande för underofficer vid 

inre bevakningen och vaktmästare samt vaktknekt vid Straff- och Arbetsfängelserna 50 R:dr, och för vakt

knekt vid Läns- och Kronofängelserna 47 R:dr, samt för vaktqvinna 30 R:dr årligen, aflöningen för manliga 

bevakningspersonalen i allmänhet höjdes ined 100 R:dr, så att den, utom hvad anginge de gamla Kronohäk

tena, komrae att utgöra för underofficer vid inre bevakningen 600 R:dr, för vaktmästare 550 R:dr, för förste 

vaktknekt 460 R:dr samt för öfrige vaktknektar 400 R:dr; äfvensom att aflöningen för vaktqvinna finge för

höjas till 300 R:dr vid alla de fängelser, der lönen icke redan uppginge till detta belopp. 

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

af Läns- och Kronohäktena förefanns vid 1862 års slut, enligt den särskilda öfver detta anslag upprättade 

redogörelse, en behållning af 4,374 R:dr 56 öre. Utgifterna å samma anslag hafva under år 1863 utgjort 

11,839 R:dr 78 öre, hvadan en behållning till år 1864 reserverats till belopp af 6,034 R:dr 78 öre. 

Genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 29 September 1863 har Styrelsen erhållit del af Rikets 

sednast församlade Ständers beslut rörande regleringen, hvad fångvården angår, af utgifterna under Riksstatens 

andra hufvudtitel. Enligt detta beslut har den vigtiga förändring inträdt, att aflöningen ej mindre för Sty-
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relsens Embets- och tjenstemän samt betjente, än ock för de vid fångvårds-anstalterna anställde Kommendan

ter, Direktörer, Kamererare, Predikanter och Bevakningsbefälhafvare, äfvensom för Befälet vid Krono-arbets-

corpsen blifvit å ordinarie riksstat uppförd; dock att såväl General-Direktörs-embetet, som, med undantag af 

öfrige embeten och tjenster inom Fångvårds-Styrelsen, alla andra af ifrågavarande befattningar vore af den 

beskaffenhet, att endast konstitutorial, men icke fullmakt å dem borde utfärdas. Beloppet af denna afiöning, 

som blifvit på ordinarie riksstat. uppförd, utgör 183,627 R:dr 50 öre; kommande den öfriga aflöningen, lika

som andra kostnader för fångvården, att fortfarande på sått som hittills utgå af förslags-anslag, hvilket för 

innevarande statsregleringsperiod blifvit bestämdt till 1,120,000 R:dr. Det särskilda reservations-anslaget till 

vård och underhåll af Läns- och Kronohäktena är uppfördt att under nämnde period utgå med oförändradt 

13,500 R:dr. Dessförutom hafva Rikets Ständer för uppförande af ett nytt Straff-fängelse i Carlskrona anvisat 

ett extra statsanslag af 300,000 R:dr. 

Statens utgifter för fångars vård och underhåll under de sednast förflutna 20 åren, oberäknadt de för 
särskilda byggnadsarbeten anvisade extra statsanslag, hafva utgjort: 

hvaraf medeltalet per år utgör 1,233,367 R:dr 4 öre. 

Af förestående uppgift framstår det anmärkningsvärda och särdeles gynsamma förhållande, att oaktadt 
fångvården inom landet under ofvannämnde 20 år undergått en högst väsendtlig reform, såväl genom infö
rande af cellfängelsesystemet, som geinensamhetshäktenas förändring och ändamålsenligare förvaltning, hvari-
genom allt högst betydligt ökade administrations- och bevakningskostnader uppkommit, Statens utgifter för 
fångvården, oberäknadt de för cellfängelsernas uppförande erforderliga medel, likväl icke i någon synnerlig 
mån ökats. 
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Sedan å det genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 9 Maj 1860 till Styrelsens disposition ställda 
extra statsanslag af 50,000 R:dr för uppförande vid Landskrona straff-fängelse dels af en cellbyggnad för 
disciplinära bestraffningar, dels af bostäder för fängelsets tjenstemän och bevakningspersonal, deraf intill 1862 
års slut utgått tillsammans 49,697 R:dr 75 öre, under år 1863 ytterligare utbetalts 224 R:dr 49 öre och 
förenämnde arbeten under sistnämnde år blifvit fullbordade, har å anslaget sålunda uppstått en besparing af 
77 R:dr 76 öre, som under innevarande år blifvit till Eders Kongl. Majrts och Rikets Stats-Kontor öfverlemnad. 

Fångvårdens skulder vid 1863 års slut uppgingo till 490,346 R:dr 48 öre, hvaraf till Eders Kongl. 
Majrts och Rikets Stats-Kontor 259,326 R:dr 85 öre, hvilket belopp med 115,673 R:dr 15 öre understiger 
den summa af 375,000 R:dr, som Styrelsen, enligt Eders Kongl. Majrts nådiga Bref den 9 Februari 1858, 
eger att såsom förlagskapital af statsmedlen innehafva. 

Förenämnde skulder motsvaras af Fångvårdens tillgångar, hvilka vid årets slut utgjordes afr 
Kontanta kassabehållningar hos Styrelsen och de särskilda Fångvårds-anstalterna 130,797: 80. 
Förskott och fordringar hos enskilde och auktoriteter samt anmärkta poster m. m 170,454: 84. 
Värden af beklädnads-, byggnads- m. fl. materialier äfvensom proviant-förråder 189,093: 84. 

Summa Rrdr Rrmt 490,346: 48. 

Genom 38 af Styrelsen under år 1863 utfärdade resolutioner och beslut i anmärkningsmål har till be
talning blifvit faststäldt ett belopp af 2,176 Rrdr 48 öre. 

I enlighet med gällande föreskrifter hafva mönstringar vid Krono-arbets-corpsen, äfvensom inspektioner 
vid Straff- och Arbetsfängelserna samt vid Läns- och Kronohäktena blifvit under året förrättade. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

S to rmäk t ig s t e , Al lernådigs te Konung! 

Eders Kongl. Majrts 

underdånigste och tropligtigste 
tjenare och undersäter 

W. STRÅLE. 

R. TH. CEDERSCHIÖLD. VICTOR LJUNGSTEDT. 

Stockholm den 13 December 1864. 
E. A. F. Lindencrona. 
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