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STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

T ill åtlydnad af gällande föreskrift uti den för Fångvårds-Styrelsen Nådigst fastställda instruktion, får 
Styrelsen härmedelst i underdånighet afgifva berättelse för år 1864 angående fångvårdens särskilda förvaltnings
grenar; Och har Styrelsen ansett sig härvid böra följa den i föregående berättelser begagnade uppställningen; 
hvadan här nedan kommer att uti åtta särskilda afdelningar meddelas redovisning för: 

l:o. Fångantalet; 
2:o. Ordningen och disciplinen: 
3:o. Religionsvården; 
4:o. Helsovården; 
5:o. Fängelsebyggnaderna; 
6:0. Fångpersonalens underhåll och beklädnad: 
7:o. Fångpersonalens sysselsättning; 
8:0. Fångvårdens inkomster och utgifter. 

Fångvårdsstyrelsens Berättelse för år 1864. 1 
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AFDELNINGEN I. 

Fångantalet. 

Uti denna afdelning meddelas uppgift på antalet af fångar, som dels under loppet af år 1864, äfven
som vid samma års slut, varit i Läns-, Krono- och Polishäkten intagne, dels ock vid årets slut funnits i 
allmänna Straff- och arbetsfängelserna samt vid Krono-arbets-corpsen; hvarjemte, för anställande af jemförelse 
i afseende å tiUvext eller minskning under en längre tid, enahanda redovisning lemnas för åren 1860, 1855, 
1845 och 1835, som är det första, för hvilket någon utförligare fång-statistik blifvit uppgjord. 

Särskildt för år 1864 lemnas rörande Straff- och Arbetsfångar samt Krono-arbetskarlar redovisning för 
förändringarne i antalet samt för ålder, födelseorter, föregående lefnadsyrken, äfvensom för de auktoriteter, 
som dömt till allmänt arbete, samt brotten, för hvilka fångarne blifvit till straff dömde. 

Mom. 1. Uppgift dels å antalet af de personer, som under loppet af åren 1835, 1845, 1855, 1860 
och 1864 varit i Stockholms Stads samt i alla Läns- och Kronofängelser, äfvensom uti Polishäktena i Göte
borg och Norrköping förvarade, sammanställd med uppgift å folkmängden vid slutet af dessa år. 

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



De uti förestående tabell upptagne personer hafva blifvit i häkte inmanade af de anledningar, som af följande tabell inhemtas: 
3 
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Totalsumman af de särskilda slags fångar, samt barn, som under loppet af åren 1835, 1845, 1855, 1860 och 1864 förvarats uti 
Stockholms] Stads- samt Läns- och Kronohäktena, äfvensom uti Polishäktena i Göteborg och Norrköping, har, på sätt förestående 
tabell visar utgjort: 



5 

Nästföljande tabell utvisar å ena sidan tillökningen i Rikets folkmängd från slutet af år 1835 till slutet 
af år 1864 och å den andra tillvexten eller minskningen i arresteringarnes antal uti Läns-, Krono- och Polis
häktena under loppet af åren 1835, 1845, 1855, 1860 och 1864. 

Likasom uti föregående års berättelser anmärkes här att Styrelsen, i saknad af uppgifter från de mindre 
städerna, icke varit i tillfälle att i sina beräkningar upptaga det, sannolikt obetydliga, antal fångar, som i 
dessa städers häkten intagits, utan att derefter insättas uti något Krono- eller Polishäkte, äfvcnsom att afdrag 
för dem, som under årets lopp blifvit från ett till annat Krono- eller Polishäkte förflyttade, jemväl af brist 
på nödiga uppgifter, ej kunnat göras för längre tid tillbaka, än från och med år 1845. 

Då afdrag göres ej allenast för dem, som vid början af hvarje år förvarats i Läns-, Krono- och Polis
häktena, utan äfven för dem, som under årets lopp blifvit från ett till annat häkte förflyttade, befinnes arre
steringarnes antal under hvartdera af de sednaste tio åren hafva varit följande: 

Enligt förestående tabell har arresteringarnes antal blifvit under år 1864 i någon mån ökadt, jem-
förelsevis med de närmast föregående tre åren, men understiger antalet för hvartdera af åren 1855 och 1860. 

Efter det redogörelse uti förestående tabeller blifvit lemnade för arresteringarnes antal under hela arets 
lopp uti Läns-, Krono- och Polishäkten, meddelas uti nästföljande tabell uppgift på de särskilda slags fångar, 
äfvensom barn, hvilka på en gäng, nemligen sista dagen af åren 1835, 1845, 1855, 1860 och 1864, hållits i 
nämnde häkten förvarade: 
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Mom. 2. Uppgift på allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekännelsefångar och Kronoarbetskarlar vid 
slutet af åren 1835, 1845, 1855, 1860 och 1864. 



Desse hafva utgjorts af följande slag, nemligen: 

7 

För att lätta öfversigten af tillvext eller minskning i antalet af ofvannämnde särskilda slags fångar 
under en längre följd af år, har dels uti berättelsen för år 1851 förhållandet i detta afseende från och med 
1835 till och med 1851 blifvit framstäldt i två tabeller, af hvilka den ena upptagit förändringar i fångarnes 
antal vid hvartdera af de särskilda årens slut, och den andra innehållit uppgift på olikheten i de nykomnes 
antal, dels ock uti de följande årsberättelserna redogörelse leinnats för olikheten i detta hänseende emellan 
hvarje år och det -nästförutgångna; blifvande en dylik jemförelse emellan åren 1863 och 1864 uti följande 
tabell meddelad: 
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Förestående tabell utvisar att under loppet af år 1864 minskning egt rum, bland lifstidsfångarne med 
30 män och 17 qvinnor, bland dömde försvarslöse af qvinkön med 5 personer och bland de utstrukne Solda
terna med 9; men att tillökning egt rum bland de på viss tid dömde straff-fångarne med 16 män och 15 
qvinnor, bland bekänn elsefångarne med 1 man och 1 qvinna, bland dömde försvarslöse af mankön med 4 
personer och bland frivillige försvarslöse med 37 män och 1 qvinna, samt att bland frivillige kapitulanter 
icke någon förändring egt rum. 

Vid jemförelse åter af de nykomnes antal för de båda sednaste åren inhemtas, att detta under år 
1864 i allmänhet varit mindre, än under år 1863, samt understigit det sistnämnda årets bland lifstidsfån
garne med 2 qvinnor, bland straff-fångar på viss tid med 33 män och 21 qvinnor, bland försvarslöse dömde 
med 22 män och 7 qvinnor och bland frivillige kapitulanter med 3 personer; hvaremot de nykomnes antal 
år 1864 öfverstigit antalet för 1863 bland lifstidsfångarne af mankön med 15 personer, bland utstrukne 
Soldater med 1 man och bland frivillige försvarslöse med 5 män och 4 qvinnor. 

För att visa i livad mån antalet af dem, som i hela Riket på en gång, neinligen sista dagen af åren 
1835, 1845, 1855, 1860 och 1864, varit friheten förlustige, i förhållande till folkmängden i Riket ökats eller 
minskats, lemnas här nedan uppgift å sammanlagda antalet vid hvartdera årets slut af alla uti Läns-, Krono-
och Polishäkten samt i Straff- och Arbetsfängelserna förvarade personer, tillika raed dem, som då voro vid 
Pionnier- och Krono-arbets-corpserna anställda: 

Om dessa summor jemföras med Rikets folkmängd, som utgjorde vid 1835 års slut 3,025,439, — vid 
1845 års slut 3,316,536, — vid 1855 års slut 3,639,332, — vid 1860 års slut 3,857,015 — och vid 1864 års 
slut 4,070,061; så visar sig häraf att vid slutet af år 1835 hvar 701:ste, 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 1864 hvar 799:de person varit 
friheten beröfvad; men, om åter antalet af frivillige härvid ej tages i beräkning, så befinnes antalet af dem, 
som mot deras vilja varit i förlust af friheten, hafva utgjort: vid 1845 års slut 6,363, vid 1855 års slut 
5,478, vid 1860 års slut 4,564 och vid 1864 års slut 4,630; och om dessa summor jemföras med folkmäng
den, visar det sig att vid 1845 års slut hvar 521:ste, vid 1855 års slut hvar 664:de vid 1860 års slut hvar 
845:te och vid 1864 års slut hvar 879:de person i landet varit mot sin vilja friheten beröfvad. 

Härvid erinras, likasom i föregående års-berättelser, att det sannolikt ringa antal personer, som sista 
dagen af de ifrågavarande åren förvarats uti de mindre städernas häkten eller uti de mindre transport
fängelserna, ej kunnat tagas i beräkning. 
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Mofhé 3. Bland samtlige allmänna Straff- och Arbetsfångar samt Krono-arbetskarlar, hafva, enligt hvad 
Bilagan Litt. B. 1. utvisar, följande förändringar under loppet af år 1864 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, för tjufnadsbrott ådömdt, ej öfverstigande 6 månader, skall i Läns- eller Krono
häkte verkställas; — dels ock genom Kongl. Förordningen den 21 December 1857 att den, som är dömd till 
straffarbete på två år eller kortare tid, skall, der så ske kan, under strafftiden hållas i enrum eller så kallad 

. 2 
Fångvårds-Slyrehené Berättelse fär år 1864. 
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cell, samt att fängelse å fästning eller tukthus utan arbete, äfvensom enkelt fängelse med eller utan arbete, 
skall på sådant sätt verkställas att fången, så vidt ske kan, förvaras i särskildt rum, skiljd från andra fångar, 
så lemnas nu, i likhet med hvad förut egt rum, särskilda redogörelser dels uti bilagan Litt. B. 2 för sam
manlagda 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 jemlikt Kongl. 
Maj:ts särskilde nådiga beslut, dels ock i bilagan Litt. B. 3 för antalet af dem, hvilka på grund af Kongl. 
Kungörelsen den 13 Juli 1853 för försvarslöshet i Rikets Läns- och Kronohäkten förvarats, för att hållas till 
dem ådömdt allmänt arbete. 

Beträffande nyssnämnde straff-fångar inhemtas af bilagan Litt. B. 2 att de vid 1863 års slut qvar-
varandes antal utgjorde 773 män och 156 qvinnor, tillsammans 929, — de under loppet af år 1864 ny
komnes antal 1,466 män och 264 qvinnor, eller tillhopa 1,730, — samt de vid 1864 års slut qvarvarandes 
antal 746 män och 145 qvinnor, tillhopa 891; — att strafftidens längd för år 1864 nykomne utgjort för de 
flesta, eller 366, två månader, för 302 tre månader, för 226 fyra månader, för 219 sex månader, för 145 
emellan ett och ett hälft samt två år, för 112 tolf månader, för 99 mer än femton men ej öfver aderton 
månader, för 79 åtta månader, för 50 fjorton månader, för 48 femton månader, för 32 fem månader, för 22 
nio månader, för 13 tio månader, för 11 sju månader, för 3 elfva månader och för 3 mer än två år. 

Vidkommande åter de försvarslöse, så utvisar bilagan Litt. B. 3, att de vid 1863 års slut qvarvarande 
utgjorde 4 män och 1 qvinna, tillhopa 5, — de under loppet af år 1864 nykomnes antal 10 män och 12 
qvinnor, eller tillsammans 22, — samt att vid 1864 års slut varit qvar 2 män och 1 qvinna, tillsammans 3 
personer; — arbetstidens längd för de nykomne varit bestämd för 7 till två månader, för 7 till tre månader, 
för 4 till fyra månader, för 3 till sex månader och för 1 till tolf månader; och har denne sistnämnde på 
grund af särskilda omständigheter fått, för det allmänna arbetets fullgörande, i Länsfängelse qvarstadna. 

Af sistnämnda två tabelller inhemtas vidare att, när de vid årets början qvarvarande inberäknas under 
loppet af år 1864 inom Läns- och Kronohäktena sammanräknadt 2,659 personer hållits till straff-arbete för 
brott och 27 till allmänt arbete för försvarslöshet. 

Mom. 4. Rörande samtliga straff- och arbetsfångar, bekännelse-fångar och kronoarbetskarlar meddelas 
uti särskilda bilagor uppgifter: 

l:o under Litt. C. angående åldern; 
2:o under Litt. D. angående födelseorterna, äfvensom om proportionsförhållandet emellan total-sum-

morna och antalet af dem, som inom Stockholms Stad eller inom hvarje län äro födde; 
3:o under Litt. E. angående proportionsförhållandet emellan folkmängden i Stockholms Stad och i 

hvarje län samt antalet af der födde personer af ifrågavarande slag; 
4:o under Litt. F. angående de samhällsklasser, hvilka de ifrågavarande personerna före deras häk

tande tillhört samt huru många af dem voro gifta eller ogifta; 
5:o under Litt. G. dels angående Domstolar och Auktoriteteter, af hvilka de blifvit dömde, äfvensom 

proportionsförhållandet emellan deras totalsummor och antalet :af dem, som i Stockholms Stad eller inom 
hvarje län blifvit dömde, dels ock angående de Regementen, från hvilka de vid Krono-arbets-corpsens Soldat
klass 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 de personer, som af Auktoriteten derstädes blifvit dömde; samt 

7:o under Litt. L. angående de af ifrågavarande personer före ankomsten till fångvårdsanstalterna be
gångna brott eller förseelser. 

Af dessa tabeller, hvilka, efter afräknande af de från en till annan fångvårdsanstalt. förflyttade, äfven
som de frivillige, innefatta redovisning, särskildt för hela personalen under årets lopp, — särskildt för de 



under året nykomne, — och särskildt för de vid årets slut qvarvarande, inhemtas i afseende å de under år 

1864 nykomne, bland annat: 

l:o af tabellen Litt. C. att de flestes ålder utgjort: bland lifstidsfångarne emellan 35 och 40 år; bland 

straff-fångar på viss tid emellan 20 och 35 år; — samt bland de försvarslöse af manhön emellan 20 och 40 

år och af qvinkön emellan 25 och 45 år; 

2:o af tabellerna Litt. D. och E. att, i förhållande till hela den under åsets lopp nykomna personalen, 

de fleste äro födde inom Stockholms Stad, och dernäst inom Östergötlands liin samt vidare inom Calmar, 

Malmöhus, Skaraborgs, Elfsborgs, Blekinge, Christianstads, Göteborgs, Jönköpings, Kronobergs, Örebro, Söder

manlands, Gefleborgs, Hallands, Stockholms, Westmanlands, Upsala, Wermlands, Stora Kopparbergs, Wester-

Norrlands, Westerbottens, Gottlands, Norrbottens och Jemtlands län; samt att, i förhållande till folkmängden, 

de fleste varit födde inom Stockholms stad, och derefter i Blekinge, Östergötlands, Calmar, Upsala, Skara

borgs, Södermanlands, Westmanlands, Hallands, Christianstads, Göteborgs, Gefleborgs, Stockholms, Kronobergs, 

Elfsborgs, Örebro, Jönköpings, Gottlands, Malmöhus, Stora Kopparbergs, Westerbottens, Norrbottens, Wester-

Norrlands, Wermlands och Jemtlands län; äfvensom att olikheten i detta afseende inom särskilda län varit 

ganska betydlig, så att t. ex. de inom Blekinge län föddes antal varit i förhållande till folkmängden, mer än 

5 gånger större än inom Jemtlands län, mer än 4 gånger större än inom Wermlands län samt mer än 3 

gånger större än inom Wester-Norrlands och Norrbottens län. 

3:o af tabellen Litt. F. att mera än tre åttondelar af den nykomna personalen tillhört den jord

brukande klassen, omkring en femtedel handtverksklassen samt mera än en åttondel militärklassen; äfvensom 

att bland männen närmare tre fjerdedelar samt bland qvinnorna mera än tre fjerdedelar icke före häktandet 

ingått äktenskap; 

4:o af tabellerna Litt. G. och IL, att, i förhållande till hela den under årets lopp nykomna personalen 

de flesta blifvit dömde till straff-fängelse eller allmänt arbete af domstolar och auktoriteter inom Stockholms 

stad, och dernäst inom Göteborgs, Malmöhus, Östergötlands, Calmar, Gefleborgs, Skaraborgs, Blekinge, Elfs» 

borgs, Jönköpings, Christianstads, Stora Kopparbergs, Wester-Norrlands, Kronobergs, Örebro, Upsala, Stock

holms, Hallands, Westmanlands, Södermanlands, Wermlands, Norrbottens, Jemtlands, Westerbottens och Gott

lands län; samt att åter, i förhållande till folkmängden, de flesta blifvit dömde af auktoriteter i Stockholms 

stad och dernäst i Göteborgs, Blekinge, Gefleborgs, Upsala, Östergötlands, Wester-Norrlands, Malmöhus, Cal

mar, Norrbottens, Westmanlands, Jönköpings, Stockholms, Skaraborgs, Hallands, Stora Kopparbergs, Örebro, 

Kronobergs, Södermanlands, Christianstads, Elfsborgs Jemtlands, Gottlands, Westerbottens och Wermlands län; 

äfvensom att, i förhållande till folkmängden, de inom Stockholms stad dömdes antal varit 

11 
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Vidare inhemtas af Litt. G. dels att icke någon lifstidsfånge af någotdera könet ankommit från Norr

bottens, Westerbottens, Jemtlands, Stora Kopparbergs och Gottlands län samt att sådane fångar af qvinnokön 

ankommit endast från Stockholms stad samt Skaraborgs, Elfsborgs och Calmar län, dels att jemförelsevis få 

till viss tids straff-fängelse dömde personer utaf mankön ankommit från Gottlands och Westerbottens län 

samt af qvinnokön från Jemtlands län, dels att icke någon för försvarslöshet dömd person ankommit från 

Gefleborgs och Jemtlands län, blott en dylik person från hvartdera af Gottlands, Jönköpings, Malmöhus, Norr

bottens, Södermanlands, Wermlands, Wester-Norrlands och Westerbottens län, men att inom Stockholms stad 

blifvit under året för försvarslöshet till allmänt arbete förpassade dömde 81 m9n och 52 qvinnor, utgörande 

de förre mer än 44 procent och de sednare mera än 56 procent af den från hela Riket till sådant arbete 

förpassade personalen; dels ock slutligen att ifråga om dem, som blifvit från värfvade Regementer och Corpser 

utstrukne och till Disciplin-Compagniet förpassade, för att uttjena ingången kapitulation, nu, likasom under 

de sednaste sju åren varit förhållandet, icke någon ankommit från Wendes Artilleri-Regemente eller från 

Wermlands Fältjägare-Regemente. 

5:o af tabellen Litt. I, att af de under årets lopp nykomne 91 lifstidsfångarne af mankön 5 blifvit 

dömde för mord eller dråp, 1 för rån och röfveri och 85 för stöld; —• att bland de 12 nykomne lifstids

fångarne af qvinnokön 2 blifvit dömde för förgöring med förgift och 10 för stöld; — att bland de nykomne 

straff-fångarne på viss tid 4 män och 2 qvinnor blifvit dömde för mordbrand, 9 män för myteri eller upp

ror, 1 man och 1 qvinna för förgiftningsbrott, 18 män för annat mord eller dråp eller delaktighet deri, 48 

qvinnor för barnamord eller delaktighet deri, 23 qvinnor för fosters läggande å lön, 1 man och 5 qvinnor 

för vållande till fosters död, 5 män och 1 qvinna för vållande till annans död, 12 män och 1 qvinna för 

våld å föräldrar, 36 män och 3 qvinnor för våld å make, 21 män för våld å husbonde eller förman, 123 

män och 1 qvinna för Rätts- eller Tullbetjentes ofredande, 20 män för edsöresbrott, 191 män och 1 qvinna 

för våld å person med eller utan begagnande af lifsfarligt vapen, 4 män för tidelag, 1 qvinna för koppleri 

och skörlefnad, 10 män för förfalskning af Bankosedlar eller mynt eller utprångling deraf, 121 män och 7 

qvinnor för annan förfalskning eller för bedrägeri, 3 män för rån och röfveri eller delaktighet deri samt 

1,123 män och 246 qvinnor för tjufnadsbrott, utgörande sistnämnde förbrytare männen omkring 64 och qvin-

norna omkring 71 procent af hela den nykomna till straffarbete på viss tid dömda personalen af samma kön. 

Vid jemförelse af förhållandet under det nästförflutna året befinnes det att, hvad den manliga perso

nalen angår, de för mordbrand år 1864 dömde med 2, de för mord eller dråp med 6, de för våld å hus

bonde med 8 och de för annat våld utan lifsfarligt vapen med 3 personer öfverstigit de för enahanda brott 

dömdes antal år 1863, men att de, som år 1864 varit dömde för vållande till annans död med 1 person, 

för rån eller röfveri med 1 person, för våld å föräldrar med 9, för våld å maka med 19, för våld mot an-
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nan med lifsfarligt vapen med 5, för edsöresbrott med 2, för förfalskningsbrott och bedrägeri med 2 och för 
tjufnadsbrott med 15 personer understigit antalet af dem, som varit år 1863 för motsvarande brott dömda. 

Vidkommande åter den qvinliga personalen, så består olikheten i afseende å de under åren 1863 och 
1864 ankomne qvinnornas förbrytelser hufvudsakligen deri, att år 1864 ankommit 2 qvinnor dömda för mord
brand och 5 för bedrägeri, hvaremot år 1863 icke någon för förbrytelse af dessa slag dömd qvinna ankommit, 
samt att år 1864 ankommit 4 flera dömda för fosters läggande å lön, men att deremot år 1863 de för vål
lande till fosters död dömdes med 5 personer, för vållande till annans död med 1 person, för våld med 1 
person, för förfalskning med 4 och för tjufnadsbrott med 13 personer öfverstigit de år 1864 för samma 
brott dömdes antal. 

Mom. 5. Med ledning af bilagan Litt. K lemnas härefter en summarisk uppgift ej allenast på antalet 
af de personer, hvilka under loppet af år 1864 dels funnits vid allmänna Straff- och Arbetsfängelserna samt 
vid Krono-arbets-corpsen intagne, eller som, för undergående af ådömdt straff-fängelse, eller, för att hållas 
till dem för försvarslöshet. ådömdt allmänt arbete, uti Läns- eller Kronohäktena förvarats, dels ock hållits 
inneslutna i enskildt fängelse, för att förmanas till bekännelse samt huru många af alla dessa under loppet 
af nämnda år afgått, än äfven å proportionen emellan antalet af nykomne, afgångne och återkomne så be
skaffade personer vid ifrågavarande fångvårdsinrättningar: 

De återfallnes antal år 1864 har bland männen med 40 öfverstigit och bland qvinnorna med 14 un
derstigit de återfallnes antal år 1863. Jemföres återfallens antal år 1864 med de under samma år nykom
nes antal, så visar sig förhållandet i afseende å männer 4 procent sämre, men bland qvinnorna 1 procent 
bättre än år 1863. 

Om åter antalet af återfallen år 1864 sammanställes med antalet af dem, som samma år frigifvits, så 
befinnes återfallens antal, som efter denna grund år 1863 utgjorde bland männen 22 och bland qvinnorna 
39 procent, hafva år 1864 utgjort bland männen 25 och bland qvinnorna 32 procent. Sammanräknas åter 
båda könen, visar det sig att de återfallnes antal, som, sålunda beräknadt, år 1863 uppgått till 25 procent 
af summan utaf de samma år frigifne, under år 1864 utgjort 27 procent af antalet frigifne; börande härvid 
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bemärkas att de återfallne icke utgöras endast af dem, som samma år afgått, utan sannolikt till största de
len af sådane, som under de föregående åren blifvit ställda på fri fot. 

I fråga särskildt om dem, hvilka för första resan stöld hållits till straff-arbete i cell, befinnes det att 
sammanlagda antalet af dem, som med stöd af Kongl. Förordningen den 4 Maj 1855, derefter intill 1864 
års slut i cellfängelse intagits, för att undergå dem för första resan stöld ådömdt straff, uppgår till 7,091; 
och då 433 bland dessa funnits vid 1864 års slut qvar i cellfängelserna, har, oberäknadt de få personer, 
hvilka tilläfventyrs under straff-tiden i fängelset aflidit, antalet af dem, hvilka efter undergången bestraffning 
för första resan stöld från cellfängelserna afgått, utgjort 6,658. Af dessa hafva intill 1864 års slut 943 
återkommit, för att undergå straff för andra resan stöld, så att återfallens antal bland dem, hvilka alltsedan 
år 1855 blifvit för första resan stöld straffade med fängelse i cell, uppgått till något mer än 13 procent. 

1 afseende å de fångar, 155 till antalet, hvilka, efter att hafva i cellfängelse undergått straff för första 
resan stöld, under år 1864 till cellfängelserna ankommit, för att hållas till straff för andra resan dylikt brott, 
har Fångvårds-Styrelsen infordrat uppgifter angående tiden, inom hvilken de sålunda till cellfängelse åter
kommit; och inhemtas af dessa uppgifter att fängelsestraffet för första resan stöld blifvit fulländadt: för 34 
af dessa personer samma år eller 1864, för 47 år 1863, för 22 år 1862, för 12 år 1861, för 8 år 1860, för 
5 år 1859 och för 19 före år 1859; hvaremot för 8 personer tillförlitlig upplysning uti ifrågavarande hän
seende icke kunnat lemnas. 

Hvad Krono-arbets-corpsen beträffar, lemnas här nedan dels för 1864, dels ock summariskt från och 
med år 1843, då corpsen organiserades, till 1864 års slut, uppgift på antalet så väl af dem, hvilka från 
corpsen 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 1864 blif-
vit derifrån frigifne, jemföres med hela antalet af dem, hvilka till Krono-arbets-corpsen samt till Straff- och 
Arbets-fängelserna återkommit, befinnes de återkomnes antal utgöra något mer än 31 procent af de frigifnes, 
hvaraf 13 procent för begångna brott återkommit, för att till straff-arbete hållas, men återstoden eller 18 
procent återkommit till Arbets-fängelserna och Krono-arbets-corpsen för bristande laga försvar. 

Jemföres åter antalet af de under år 1864 återkomne med de under samma år frigifnes antal, så vi
sar det sig att af de sednare omkring 23 procent återkommit, nemligen något mer än 14 procent för bri
stande laga försvar och något mindre än 9 procent, för att undergå straff-arbete. 

Såsom tilltalade för brott eller lösdrifveri höllos 76 f. d. Krono-arbetskarlar vid 1864 års slut förvarade 
i Rikets Läns-, Krono- och Polishäkten. 

Antalet af de försvarslöse karlar, hvilka under loppet af år 1864 antingen efter den bestämda arbets
tidens slut qvarstadnat såsom frivillige, eller i sådan egenskap återkommit, har uppgått till 488, hvaraf en 
del icke förut varit vid Krono-arbets-corpsen anställd, men på grund af Kongl. Brefven den 16 Oct. 1850 
och den 14 Dec. 1858 likväl egt rätt att der såsom frivillige ingå. 

Totalsumman af dem, hvilka, efter Krono-arbets-corpsens organisation år 1843, blifvit derstädes samt 
vid Arbets-fängelserna å Långholmen och i Malmö anställde såsom frivillige, uppgår till 6,120, hvaraf 433 
vid 1864 års slut funnos qvar; varande dock i nämnde totalsumma åtskillige personer, som flera gånger så
som frivillige ingått, af sådan anledning jemväl flera gånger beräknade. 
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AFDELNINGEN II. 

Ordningen och disciplinen. 

För beredande af en lättare öfversigt af förhållandet med disciplinen inom Straff- och Arbetsfängelserna 
samt Krono-arbets-corpsen under år 1864, meddelas här nedan åtskilliga summariska redogörelser i sådant 
hänseende. 

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

Anmärkning. Under året har icke någon fånge vid ofvannämnda fängelser blifvit af domstol dömd till straff. 

b) 



c) 
2:o . Vid Allmänna Straff- och Arbetsfängelser för Qvinnor. 

17 

Anmårhning. För öfverträdelse af den inom Straff-fängelset anbefallda stränga tystnaden hafva dessutom 234 för några dagar erhållit minskning i kosten. 

Ofvannämnde genom domstols utslag bestämda straff har blifvit ådömdt för mordbrandsanläggning samt 
vaktknekts öfverfallande under tjensteutöfning. 

De i tabellen upptagne extra judieiela bestraffningarne hafva blifvit ålagde för de i nedanstående tabell 
upptagne förseelser: 

d) 

3:o Vid Krono-arbets-corpsen. 
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Tabellen litt. e utvisar de förbrytelser, för hvilka de af domstol bestämda bestraffningarne blifvit ådömde 
och Tabellen litt. f de förseelser, som föranledt de extra judiciela bestraffningarne. 

ej 

Den svåraste under året begångna oordning har förefallit vid straff-fängelset i Warberg och bestått i 
ett af lifstidsfången Johannes Olsson mot då varande Läkaren vid fängelset föröfvadt groft våld. Omstän
digheterna dervid voro följande. Johannes Olsson hade den 16 Januari 1864 blifvit intagen å fängelsets 
sjukhus, för att vårdas för ett kroniskt maglidande. Han underkastades derstädes den diet, att honom till
delades under de tre första veckorna morötter och hafresoppa samt derefter jemväl rått oxkött. Sedan han 
vid flera tillfällen anhållit om förändring i denna diet, hvaraf krafterna blifvit betydligen nedsatte, men dessa 
hans framställningar lemnats utan afseende, begick han en förolämpning mot Läkaren vid dennes besök å 
sjukhuset den 24 Mars, i anledning hvaraf Johannes Olsson hos Fångvårds-Styrelsen anmäldes till cell-be
straffning. Ytterligare förbittrad häröfver beslöt han att hämnas å Läkaren och vid sjukbesök den 26 Mars 
passade han på tillfälle samt, innan sådant hann af tillstädesvarande bevakning afvärjas, tillfogade Läkaren 
med knif å nedra delen af venstra låret ett sår, som, efter läkningen, förklarades för lifstiden medföra "be
tydlig svaghet och i hög grad störd rörelseförmåga" i venstra benet. För detta brott ställdes Johannes Ols
son under åtal inför domstol, som förklarade honom hafva för brottet gjort sig skyldig till straff-arbete för 
viss tid, men, enär Johannes Olsson förut varit dömd till dylikt arbete för lifstiden, fann någon påföljd för 
åtalade brottet icke kunna ifrågakomma. Då förbrytelsen sålunda icke föranledt särskildt straff, förekommer 
den ej i tabellen, hvarest deremot cellbestraffning är upptagen för två andra fångar, som egt medvetande om 
Johannes Olssons hämndplan, utan att densamma uppenbara. Johannes Olsson, hvilken genom meranämnde 
förbrytelse och sitt förhållande i öfrigt visat sig vara synnerligen vådlig för ordningen, blef genast insatt i 
cell, hvarest han ännu förvaras. 
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Straff-fången å Malmö citadell, förre Gravören Petter Stenberg, dömd för förfalskning af Danska Riks-
Bankens sedlar, har, ehuru i enskildt fängelserum förvarad, blifvit beträdd med innehafvande af förfärdigade 
blanketter till dylika sedlar, jemte åtskillige för ändamålet afsedda verktyg och derför blifvit af Rådstufvu-
Rätten i Malmö genom utslag den 16 November 1864 dömd till ansvar. Utslaget var vid årets slut på Hof-
Rätts pröfning beroende; hvadan ej heller denna förbrytelse är upptagen i tabellen. 

De förbrytelser, för hvilka såsom tabellen utvisar, ansvar blifvit en fånge vid straff- och arbetsfängelset 
å Norrmalm af domstol ådömdt, begingos af qvinspersonen Sofia Eriksdotter, dömd till två års arbete för 
bristande försvar. Efter det Sofia Eriksdotter förut under fängelsetiden visat ett i högsta grad retligt och häf
tigt lynne, i förening med slughet och list, samt i utbrotten af sin häftighet vid mångfaldiga tillfällen för
stört eller skadat fängelsets tillhörigheter och på annat sätt sig förgått, ådagalade hon den 16 September 
1864 ett synnerligen trotsigt och opassande uppförande, hvarföre hon blef i mörk cell insatt. Kort stund 
derefter befanns Eriksdotter hafva, med begagnande af tändstickor, som hon, oaktadt anställd noggrann 
visitation, lyckats medföra, uti cellen anlagt eld, som dock snart släcktes, hvarefter och sedan Eriksdotter 
blifvit af en Vaktqvinna visiterad och i ny fångdrägt klädd, hon till annan cell förflyttades, der hon dock 
jemväl antände eld, hvartill hon sålunda kommit i tillfälle, att hon i förväg haft tändstickor omsorgsfullt in
lagda i en medförd brödkaka. Eriksdotter dömdes för mordbrands-anläggningen till 28 dagars fängelse vid 
vatten och bröd samt för vid annat tillfälle begånget våld mot Vaktknekt till fyra månaders straff-arbete. 

De uti tabellen rörande Krono-arbets-corpsen för Disciplin-Kompaniet upptagna tre subordinationsbrott 
samt ett våld å person, för hvilka straff blifvit af domstol ådömde, hafva under år 1863 förefallit och blifvit 
i samma års berättelse omförmälde, samt upptagas i 1864 års berättelse endast af den anledning, att straffen 
för dessa förbrytelser först under sistnämnde år tagit sin början, sedan målen blifvit slutligen afdömde. I af-
seende å Disciplin-Kompaniet anmärkes i öfrigt, att manskapets uppförande, som under förra hälften af år 1863 
varit ganska opålitligt, deremot under år 1864 befunnits i allmänhet nöjaktigt, så att de extrajudiciela be
straffningarne, som år 1863 uppgått till 102, kunnat år 1864 till 21 inskränkas och den i 32 § af Reglemen
tet för Krono-arbets-corpsen anvisade utväg, att till arbetsfängelse i cell förflytta opålitliga karlar, år 1864 
endast i 7 fall behöffc användas, då deremot 18 dylika förflyttningar från detta kompani måst år 1863 ega rum. 

Med Läns- och Kronohäktena har icke under årets lopp någon förändring inträffat, hvadan dessa häk
ten, förutom Kronohäktena i Engelholm och Alingsås, fortfarande utgjordes af nedannämnde cellfängelser: 
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Fåno-arnes förhållande i Läns- och Kronohäktena har i allmänhet varit godt, så att vid en del fängel
ser bestraffning icke behöft användas och vid de flesta öfriga blott öfverträdelser af den föreskrifna ordnin
gen eller andra ringare förseelser, såsom osnygghet m. m., förekommit. Endast vid några få af dessa fän
gelser hafva fångarne gjort sig skyldige till svårare oordningar, såsom i Luleå, der en fånge fört bullersamt 
utöfvat våld mot fängelsets Direktör och en Vaktknekt, i Eskilstuna, der en fånge gjort skada å fängelset 
och-dess inventarier samt öfverfallit en Vaktbetjent, i Mariestad, hvarest äfven en fånge begått våld. mot 
Vaktbetjent och honom förolämpat, samt vid Kronohäktet i Warberg, der en qvinna ihärdigt och förnyade 
gånger fört buller och oljud i cellen, hvarjemte hon fällt ohöfliga yttranden mot Tjenstepersonalen. 

Fyra fångar hafva under året rymt från cellfängelser, under det de varit utom fängelserna sysselsatte, 
nemligen 1 från Länsfängelset i Luleå, 1 från Länsfängelset i Wenersborg och 2 från Länsfängelset i Öster
sund. I två af dessa fall var fångarnes användande i sådant arbete föranledt af vederbörande Fängelse-Läka
res föreskrifter att fångarne skulle så vidt möjligt vore vistas i fria luften. Tillfälle till dessa rymningar hafva 
blifvit fångarne beredt genom försummelse af bevakningen, som i två af dessa fall blifvit af domstol dömd 
till ansvar och i de två öfriga fått försona sina förseelser med varning och böter, ålagde af Läns-Styrelserne. 
Från Östersund undkommo rymmarne öfver yttre fånggårdsplanket, med anledning hvaraf Fångvårds-Styrel
sen, efter inhemtadt yttrande af Styrelsens Byggnads-Kontor, meddelat, föreskrift om plankets förändring. 

Under årets lopp hafva fyra fångar inom cellfängelserna tagit sig af daga genom hängning, nemligen en 
i hvartdera af Länsfängelserna uti Gefle, Falun, Upsala och Carlskrona. Alla dessa hafva varit. ransaknings-
fåno-ar, tilltalade en för mord och rån, en för dråp och två för stöld. Uti intet af dessa fall har någon fö
regående svårmodighet gifvit anledning att misstänka tillämnadt sjelfmord; och har ej heller försummelse i 



21 

tillsynen öfver fångarne uti någotdera fallet blifvit ådagalagd. Dessutom hafva sex sjelfmordsförsök blifvit 

under året gjorda, 2 uti Kronohäktet i Carlshamn, 1 uti Kronohäktet i Uddevalla, 1 uti Länsfängelset i 

Halmstad, 1 uti Kronohäktet i Kongsbacka och 1 uti Länsfängelset i Westerås. 

Genom Kongl. Brefvet den 13 November 1849 har Fångvårds-Styrelsen blifvit bemyndigad att, då 

Eders Kongl. Maj:t täcktes förvandla ådömdt straff till fängelse i cell, låta detta verkställas antingen i all

män straff-inrättning eller i något af Läns- och Krono-cellfängelserna, allteftersom sådant med afseende å ut

rymme och transportkostnad funnes lämpligast kunna ske; och hafva af sådan anledning; 8 män under år 

1864 förvarats i Läns- och Krono-cellfängelser, hvarest 5 af nämnde fångar vid årets slut funnos qvar. 

Den i föregående årsberättelser omnämnda fången Greta Nilsdotter, dömd för dråp å sin dotter till 

lifstidsarbete, förvarades ännu vid 1864 års slut på grund af egen önskan i cell vid Straff-fängelset i Norr

köping. 

För att af Presterskapet förmanas till bekännelse af brott, hafva under år 1864 fyra män och en qvinna 

i enskilde rum förvarats, de förre vid straff- och arbetsfängelset på Långholmen och den sednare vid straff-

och arbetsfängelset på Norrmalm. Dessa fångar voro: de uti 1863 års berättelse omförmälde straff-fångarne 

Per Wilhelm Lundgren, August Carlsson och Nils Johan Skog, tilltalade för mord å bevaknings-soldat; förre 

lifstids-fången Nils Andersson från Toarp, tilltalad för mord och den 18 Maj 1864 på bekännelse insatt; förre 

Gästgifvaren Lars Eriksson från Täng, tilltalad för mordbrand och insatt på bekännelse den 14 September 

1864, samt hustru Anna Brita Persson, tilltalad för mord och den 9 November 1864 insatt på bekännelse. 

Den sistnämnda har kort efter ankomsten till fängelset aflagt bekännelse, hvadan Fångvårds-Styrelsen den 27 

påföljande December aflåtit skrifvelse med underrättelse härom till Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Göta 

Hof-Rätt. 

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

vit upplåtne, så väl för fångar, dömde till fängelse å fästning eller tukthus utan arbete och till enkelt fän

gelse med eller utan arbete, som äfven för fångar, dömde till straff-arbete på högst två år, så har antalet af 

dem, som i dessa fängelser förvarats, för att undergå dem ådömdt straff-fängelse, utgörande 2,582 år 1863, 

under loppet af år 1864 uppgått till 2,659, af hvilka 1,761 år 1863 och 1,730 år 1864 börjat att undergå 

fängelsestraffet. 

Medelst nådigt Bref den 14 December 1858 har Eders Kongl. Maj:t tillåtit att de personer, hvilka, vid 

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

dant fullgöra, finge, utan afseende dera om de förut varit till allmänt arbete dömde eller ej, och utan annan 

inskränkning till antal, än bristande utrymme inom fängelserna kunde finnas påkalla, vid de för försvarslöse 

personer anvisade arbetsfängelser ingå såsom frivillige för vissa kortare tider, enligt Fångvårds-Styrelsens be

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

försvarslöse personer vore bestämd; och hafva på grund häraf under loppet af år 1864 såsom frivillige in

gått vid arbetsfängelset å Långholmen 153 personer, — vid arbetsfängelset i Malmö 30, — vid arbetsfängelset 

å Norrmalm 26 — och vid arbetsfängelset i Göteborg 8; hvärförutom vid Krono-arbets-cörpsen blifvit under 

året såsom frivillige anställde: vid fästningsklassen 224 man, vid Pionnierklassen 59 man och vid Disciplin-

Kompaniet 8 man; så att sammanlagda antalet af de personer, hvilka vid fångvårds-anstalterna blifvit såsom 

frivillige anställde, år 1863 uppgående till ett antal af 522, under loppet af år 1864 utgjort 508, nemligen 

474 män och 34 qvinnor; Många af dessa hafva sannolikt genom denna utväg till försörjning blifvit räd

dade från brott. 
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Uti de för pålitliga, äldre, eller i öfrigt mindre arbetsföre lifstidsfångar afsedda särskilda klasser, som, 

enligt hvad föregående berättelser omförmält, äro inrättade, för män å Ny-Elfsborgs fästning och för qvinnor 

å straff-fängelset i Norrköping, hafva under år 1864 varit intagne 41 män och 12 qvinnor. Af dessa hafva 

6 män och 2 qvinnor under året aflidit samt 1 man på grund af begången förseelse blifvit ur ifrågavarande 

fångklass afförd; hvadan vid årets slut derstädes funnos qvar 34 män och 10 qvinnor. 

De i sednaste årsberättelserna omnämnda, vid lifstidsfängelserna i Warberg och Landskrona inrättade 

afstängda afdelningar för mera opålitliga fångar, hafva fortfarande visat sig medföra mycket god verkan till 

förmån för ordningens vidmakthållande. Uti denna, så kallade extra fångklass vid straff-fängelset i Warberg 

har, på sätt i 1863 års berättelse blifvit förmäldt, lifstidsfångeh Nicola Antonellos, för vägran att arbeta, un

der årets lopp intagits. Under år 1864 har Fångvårds-Styrelsen åt fängelsets Direktör öfverlemnat att, efter 

omständigheterna låta Antonellos, som fortfarande icke kunnat förmås att stadigt vidblifva någon sysselsätt

ning, men för öfrigt i alla hänseenden uppfört sig väl, understundom vistas utom extra fångklassen. 

Sedan Södra jernvägsstambanah blifvit mot slutet af år 1864 för allmän trafik upplåten, har fång-

forslingen å Statens jernvägar blifvit genom af Fångvårds-Styrelsen den 11 November samma år utfärdadt 

Cirkulär på det förändrade sätt anordnad: att å hvarje Tisdag en fångvagn afgår från Stockholm till Örebro 

samt en dylik från Malmö till Jönköping; att å Onsdagarne fångvagnar afsändas från Örebro, Göteborg och 

Jönköping till Falköping samt, efter det utvexling af fångar i sistnämnda stad egt ruin, samma dag derifrån 

återgå till Örebro, Göteborg och Jönköping; samt att å Thorsdagarne en fångvagn afsändes från Örebro till 

Stockholm och en dylik från Malmö till Jönköping; varande för öfrigt anstalt fogad att, i den mån sådant 

lämpligen kan ske, ifrågavarande jernväg begagnas för transport af fångar till och från län, som ej af jern-

vägen genomskäras. 

Uti 7:de punkten af Kongl. Maj:ts den 24 November 1846 fastställda Provisoriska Reglemente för Läns

cellfängelserna är stadgadt att fånge, som sådant önskar, eger, med Direktörens tillåtelse, morgon och afton 

hafva cellen upplyst på egen bekostnad. Detta stadgande har tillförne blott i ringa mån varit tillämpadt, 

emedan fångarne för det mesta saknat medel att bekosta en sådan förmån; men sedan tillfälle till förvärf-

vande af arbetsförtjenst blifvit fångarne allmänneligen beredt, har Fångvårds-Styrelsen vidtagit åtgärd för en 

allmännare tillämpning deraf, samt i sådant hänseende låtit på fångvårdens bekostnad, för ett sammanräknadt 

belopp af 1,817 Rdr 53 öre Riksmynt, förse hvarje Läns- och Kronocellfängelse med ett för ändamålet be-

räknadt förråd af små fotogenlampor, med begagnande hvaraf fångarne kunna för en jemförelsevis obetydlig 

kostnad erhålla upplysning i cellen; varande i afseende härå genom Cirkulär den 12 September 1864 af 

Fångvårds-Styrelsen föreskrifvet: att kostnaden för lyshållningen, hvartill endast fullgod fotogenolja finge an

vändas, skulle utgå för fånge, som arbetar, af arbetsinkomsten, samt för annan fånge, hvilken det tillätes att 

erhålla upplysning i cellen, af dennes egna tillgångar, eller, der sådane saknas samt Eders Kongl. Maj:ts Be-

fallningshafvande pröfvar skäligt sådant medgifva, af den genom afdrag å arbetsinkomsten vid fängelset bil

dade besparingskassa; att lamporna ej få hållas lysande i cell, der eldfarliga ämnen finnas, eller hos fånge, 

som blifvit beträdd med vårdslöshet med elden, eller som icke är fullt redig till sina sinnen, och icke heller 

under tiden från klockan 9 på aftonen till klockan 5 på morgonen, derest icke sådant undantagsvis pröfvas 

nödigt i cell, der sjuk fånge under annans tillsyn förvaras; att Korridorvakten bör egna synnerlig uppmärk

samhet och tillsyn å de celler, som hållas upplyste; samt att nyckeln till dessa celler skulle under lysnings

tiden städse vara lätt tillgänglig. 

Som det för ordningens, upprätthållande inom cellfängelserna ansetts vara fördelaktigt om de å celldör

rarne befintliga matluckorna kunde ständigt hållas stängde, har Fångvårds-Styrelsen, efter Eders Kongl. 

Maj:ts Befallningshafvande hörande, uti Cirkulär till dessa Embetsmyndigheter den 4 April 1864 meddelat att 
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Styrelsen funnit luckorna till de celler, der qvinnor förvaras, böra hållas lästa, så vida icke Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande för särskildt fall annorlunda förordnade, samt att, hvad öfriga cellerne beträffade, 
Styrelsen ansett det för ordningen vara fördelaktigt att äfven å dem dörrluckorna höllos läste, åtminstone 
om nätterna, men, med afseende å de svårigheter, som, enligt uppgift, vid ett och annat fängelse derför 
skulle möta, antingen i anseende till ökadt besvär för bevakningen, eller för andra omständigheter, öfverlem-
nat åt Eders Kongl. Maj-.ts Befallningshafvande och vederbörande Tillsyningsmän att härom, efter hvad lämp
ligast funnes, förordna. Beträffande de celler, hvaruti vatten- och brödstraff undergås, borde fortfarande 
gälla hvad derom särskildt är föreskrifvet. 

Sedan Rikets Ständers Justitie-Ombudsman, i anledning af enskild persons förda klagan öfver förment 
olaglig inskränkning i offentligheten vid domstols sammanträden i ett af länsfängelserna, hos Fångvårds-Sty
relsen begärt underrättelse dels huruvida, i anseende till lokalens beskaffenhet, eller bevakningens fåtalighet, 
sådana inskränkningar i rättegångs-förhandlingarnes i lag stadgade offentlighet, som de af vederbörande vid 
det ifrågavarande fängelset införda, derstädes mera, än vid andra dylika fängelser må vara af behofvet på
kallade eller icke, dels ock, i förra fallet, hvilka åtgärder kunde vara lämplige att vidtaga, på det att nämnda 
offentlighet må upprätthållas, utan att ordningen och säkerheten inom fängelset äfventyrades, har Styrelsen 
till svar dera meddelat, att hvarken lokalens beskaffenhet eller bevakningens fåtalighet mera vid ifrågava
rande, än vid flere andra länsfängelser, medföra några särskilda hinder för beviljande åt allmänheten af till
träde till domstols-förhandlingar uti den derför afsedda lokal inom fängelset, men att det svårligen skulle 
låta sig göra att inom cellfängelserna vidmakthålla behörig tystnad och stillhet samt hvad i öfrigt för ordnin
gen derstädes är föreskrifvet, om vid domstols sammanträden inom dessa fängelser en obegränsad offentlighet 
med fritt tillträde till sessionssalen och dit ledande korridorer och trappor medgåfves; att de iakttagelser och 
försigtighetsmått, som för ordningens bibehållande kunna vara nödige, likväl icke syntes vara oförenlige 
med vidmakthållande af den i Lag stadgade offentligheten vid Under-Rätt och kunde, efter Styrelsens 
tanka, inskränkas dertill: att under den tid domstolssessionen fortfar, fångar ej finge vistas i yttre korridor 
eller trappor; att under berörda tid nedre korridorens portar åt gårdarne hölles stängde; att de, som ön
skade öfvervara domstolsförhandlingarne, väl finge utan någon föregången anmälan insläppas, men dock aldrig 
till större antal, än för hvilket, såsom åhörare sessionssalen lemnade plats; att Vaktbetjening posterades i 
trappan, med åliggande att vaka deröfver, det de besökande ej stadnade i korridor eller trappor samt att de 
derstädes förhölle sig tyst och stilla, vid äfven tyr att varda afvisade eller aflägsnade; samt att de, som efter 
erhållet inträde, önskade sig aflägsna, dervid åtföljdes af Vaktbetjening, som tillsåge att de under nedgåendet 
jemväl iakttoge nödig ordning och tystnad; och har Styrelsen derjemte anmodat Eders Kongl. Maj:ts Befall
ningshafvande i länet om vederbörandes förständigande att hädanefter tills vidare förfara i öfverensstämmelse 
härmed, samt att vid de tillfällen, då ransakningens långvarighet eller andra förhållanden göra sådant nöd
vändigt, emot särskild aflöning för dagen antaga en extra Vaktknekt, på det att denna särskilda tjenstgöring 
må kunna behörigen verkställas, utan eftersättande af Vaktbetjeningens öfriga åligganden. 

Sedan vid ett af de större straff- och arbetsfängelserna Bevakningspersonalen öfverenskommit att låta 
i sparbank insätta en viss mindre andel utaf aflöningen, så har, på skedd uppmaning, samma ordning blifvit 
införd i allmänhet vid fångvårds-inrättningarne. 

Sedan Rikets Ständers Justitie-Ombudsman hos Eders Kongl. Maj:t anhållit om meddelande af nådig 
föreskrift, hvilken myndighet eller hvilka personer det skulle åligga att vid kronohäktena å Långholmen och 
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(Norrmalm ?här ;i staden utöfva ,sådan ..tillsyn i..afseende på fångarnes intagning, bestraffning, och frigifning, 
som.Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande öfver Länsfängelserne i Riket tillhörer, har Eders Kongl. Maj:t 
uti nådigt Bref den 11 .December 1863, hvilket den 6 Februari 1864 kommit Fångvårds-Styrelsen tillhanda, 
täckts förklara, att Öfver-Ståthållaren , åligger, i den omfattning, : som beträffande Länshäktena tillkommer 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, utöfva tillsynen. öfver de i följd, af, Öfyer-Ståthållare-Embetets beslut till 
kronohäktena , å Långholmen och Norrmalm förflyttade fångars intagning, bestraffning och- frigifvande, med 
undantag för det fall, då fånge skall hållas till, straff-arbete eller undergå fängelsestraff, som ej utgör för
vandling af ådömde böter, i fråga om desse urbota straffarters verkställande och fångars frigifvande efter un
dergånget straff; , och skulle såväl derutinnan som i alla nu icke nämnda hänseenden dessa fängelser vara 
ställda, det på Långholmen, under Direktören för straff- och arbetsfängelset, derstädes, och det på Norrmalm 
under Direktören för det der belägna straff- och arbetsfängelset, med skyldighet för bemälde Direktörer att 
i den åt dem sålunda uppdragne förvaltning af Kronohäktena vara underkastade enahanda ansvarighet, som 
för dem vid vården af straff- och arbetsfängelserne eger rum. 
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AFDELNINGEN III. 

Religionsvården. 

I likhet med hvad i föregående berättelser egt rum, meddelas här nedan i tabellarisk form upprättade 
redogörelser för fångpersonalens kunskap i Christendomen, samt för allmänna Gudstjenster och Nattvardsgång 
vid fångvårdsinrättningarna. 
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För jemförelses skull intagas här nedan uppgifter jemväl för hvartdera af de nästförflutna tio åren på 
antalet af personer, som varit under beredelse till döden samt huru många bland dessa blifvit benådade eller 
afrättade. 

Förhållandet med fångpersonalens Christendomskunskap har under det ifrågavarande året, på sätt ta
bellerna utvisa, varit ungefärligen enahanda, som under föregående år, så att de fleste fångarne egt god eller 
försvarlig kunskap i Christendomen. Bland de till Läns- och Kronohäktena nykomne hafva 23 saknat sådan 
kunskap och bland de vid Krono-arbets-corpsen samt vid straff- och arbetsfängelserna vid årets slut qvarva-
rande hafva 17 varit i Christendomen okunnige. Motsvarande siffertal uti 1863 års berättelse voro 59 och 24. 

Endast i 10 af de år 1864 förekomna fall hafva omständigheterna varit sådane, att Fångvårds-Styrel
sen ansett sig böra, på grund af Kongl. Cirkulärbrefvet den 30 December 1835, meddela vederbörande Dom-
Kapitel underrättelse om fångarnes bristande religionskunskap, men äfven i dessa 10 fall har någon vidare 
åtgärd i anledning häraf icke funnits böra ega rum. 
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För så vidt de okunniges qvarvaro vid fångvårdsinrättningarne dertill lemnat tillfälle, har undervis

ning i läsning och i Christendomen blifvit okunnige eller med ringa kunskap försedde fångar derstiides be

redd; och hafva under året 30 personer vid dessa inrättningar blifvit för första gången af den Heliga Natt

varden delaktige. 

Religionsundervisningen vid fångvårdsanstalterna har för öfrigt fortgått på satt i föregående berättelser 

är omförmäldt. Vid cellfängelserna hafva de för gemensam undervisnings bibringande åt flera fångar på en 

gång begagnade så kallade cellskåp enligt Predikanternes vitsord beredt dem mycken lättnad och sålunda 

visat sig medföra det afsedda resultatet, utan att någon öfverträdelse af ordningen dervid försports. 

Manskapet vid Krono-arbets-corpsen har, i likhet med förra åren, erhållit särskild undervisning i läs

ning, skrifning och räkning i de vid stationerna inrättade skolor, som varit ställda under pålitligt Underbe

fäls inseende och ledning och vid hvilka de mera försigkomne bland manskapet såsom undervisare biträdt. 

Vid straff- och arbetsfängelserna för qvinnor å Norrmalm i Stockholm och i Norrköping hafva de se

dan 1855 å förra stället och sedan 1863 å det sednare bildade Sällskap af Fruntimmer, för fångarnes under

visning genom föreläsande och samtal i religiösa och moraliskt bildande ämnen, äfven under år 1864 fortsatt 

sin välgörande verksamhet samt på båda ställena utsträckt sitt nit jemväl dertill att åt fångar, som skolat 

afgå, bereda försörjningsutvägar för den närmaste framtiden. 

Enligt hvad vederbörande Predikanter upplyst samt Fångvårds-Styrelsen vid inspektionen af fångvårds

inrättningarne inhemtat, begagna fångarne sig i allmänhet med mycken flit af de derstädes bildade boksam

lingarne, ehuru, hvad gemensamhetsfängelserna angår, dertill endast kan användas den ringa tid, som är från 

det trägna arbetet ledig; och anser sig Styrelsen böra i afseende härå anföra följande af Predikanten vid 

straff- och arbetsfängelset i Malmö afgifna yttrande, som jemväl berör förhållandet med fångarnes moraliska 

ståndpunkt vid detta stora gemensamhetsfängelse: 

»Att det moraliska tillståndet i allmänhet lika litet under det sistförflutna året, som tillförne varit eller 

sannolikt någonsin kommer att blifva sådant, som man i Christendomens och humanitetens namn så gerna 

ville önska, är visserligen sorgligt, men bör icke förekomma oväntadt; att det deremot ej varit sämre, än 

billigt kunnat begäras, torde utan någon öfverdrift kunna påstås. Detta förhållande, som på grund af sin 

fortvaro under en längre följd af år numera synes med skäl kunna benämnas konstant, är tvifvelsutan att 

anse som resultat af flera samverkande orsaker. Främst bland dessa förtjenar obestridligen att sättas den 

prägel af laglighet, som inom fängelset möter fången i alla de förhållanden, i hvilka han kan komma till 

dem, under hvilkas lydno och tillsyn, han der är ställd. Om erfarenheten näppeligen lärer förneka, att en 

godtycklig maktutöfning af dem, som det tillkommit att vara ordningens upprätthållare, oftast gått så alt 

säga hand i hand med hvarjehanda sjelfsvåld och oarter å de underlydandes sida; så skall det såsom mot

sats befinnas helt naturligt, att den öfvertygelse, som numera ovilkorligen måste påtvinga sig hvarje fånge, 

att han icke såsom sådan är prisgifven åt något godtycke, utan kan tryggt tillförse sig all rättvisa och bil

lighet i behandlingen, måste ock i allmänhet utöfva en förmildrande och liksom tämjande makt öfver de råa 

utbrotten af ett förvildadt sinne. En annan härtill bidragande orsak förtjenar att likaledes ihågkommas, nem-; 

ligen den intellektuela sysselsättning, som står fången till buds medelst fängelsets boksamling. Denna bok

samling, som sedan flera år egt bestånd och under de sednare åren blifvit betydligen -tillökt genom inköp 

utaf böcker af omvexlande innehåll, har efter hand framkallat en alltmer utspridd håg för läsning. 

Om än den moraliska vinsten icke bör uppskattas så synnerligen högt, hvarken hvad verklig förbättring eller 

bildning angår, så har dock denna läslust, enligt min öfvertygelse, åtminstone det goda med sig, hvilket i all 

synnerhet inom ett gemensamhetsfängelse bör tilläggas en icke ringa vigt, att det innehåll, som läsningen gif-

ver åt tanken, bidrager att afleda denna från annan skadlig sysselsättning och såmedelst neutralisera den hos 
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befolkningen i ett gemensamhetsfängelse otvifvelaktigt i högre grad än annorstädes befintliga och verksamma 
benägenheten för oordning.» 

Följande utdrag ur samme Fång-Predikants (vid straff- och arbetsfängelset i Malmö) berättelse, angå
ende en i fängelset intagen ung brottsling, torde icke utan intresse läsas: 

»Ibland dessa anser jag mig böra särskildt omnämna straff-fången N:o 142 Erik Eriksson från 
Thorups socken i Hallands län. Bemälde Eriksson, som är född i nyssnämnde socken den 25 Maj 1848, in
togs här den 12 Maj förlidet år till undergående af sex års straffarbete för mordbrand och inbrottsstöld, 
jemlikt Kongl. Maj:ts nådiga Utslag den 9 April samma år. — Fångens ungdom, i förening med de mil
drande omständigheter vid brottets förlopp, hvilka af församlingens Pastor både officielt och genom enskild 
brefvexling med mig blifvit bestyrkte. — Eriksson begick nemligen brottet, dertill öfvertalad och tubbad af 
en hustru Nilla Andersdotter, om hvilken samme Pastor yttrar, att hon »gjort sig känd för ett högst sedes
löst och oärligt lefnadssätt» tillvunno honom här ett varmt deltagande. — Fängelsets Direktör, Majoren m. m. 
Friherre Stackelberg, fattade det ädla beslutet att, så vidt möjligt vore, rädda den unge förbrytaren och med 
de hjelpmedel här stodo till buds söka att vända sjelfva olyckan till hans nytta. Till befrämjande af detta 
syftemål har Eriksson alltsedan sin hitkomst varit afskild från all beröring med den öfriga fångpersonalen 
och bott i ett enskildt rum tillsammans med tvenne pålitliga fångar, hvilka användas som skrifvare å direk
törs-expeditionen, och af hvilka den ene, sjelf egande mer än vanlig bildning, med outtröttligt interesse eg-
nar hvarje ledig stund åt sin unge kontubernals undervisning. Det är mig en angenäm pligt att härmed 
vitsorda så väl denna oegennyttiga möda, som ock den lyckliga framgång, med hvilken den hittills blifvit be-
lönt. Högligen vanvårdad i föräldrahemmet, der han redan i flera år fått känna saknaden af en mors vanli
gen mera vaksamma tillsyn och vård, hade Eriksson, som visar en mindre vanlig fattningsgåfva, redan i 
Halmstads cellfängelse, der han tillbragte omkring åtta månader under ransakning, lärt läsa redigt i bok 
samt utantill Luthers lilla Kateches. Sedan ankomsten till detta fängelse har han, under ofvannämnde led
ning, betydligt förökat sitt kunskapsförråd. Utom i Christendomskunskap, hvari han nu inhemtat och kan 
nöjaktigt redogöra för hela den antagna förklaringen öfver Katechesen, har han derjemte gjort vackra fram
steg i biblisk och allmän historia, geografi och skrifning. Afsigten är vidare att låta honom, efter fullbordad 
konfirmation, lära något lämpligt, med hans fallenhet öfverensstämmande, handtverk, hvarmedelst hans fram
tida utkomst kunde betryggas. Enär oftanämnde Eriksson röjer ett böjligt och fogsamt sinne, tillgifvenhet 
för dem, som visa honom välvilja, samt håg och lätthet att lära, så synes anledning vara till det hoppet, att 
de åtgärder, som sålunda blifvit vidtagna eller påtänkta till hans bästa, icke skola vara fruktlösa, utan att 
han fast mer, med Guds bjelp, skall en gång kunna återgifvas åt samhället såsom en förbättrad och duglig 
menniska, för hvilken således sjelfva fängelset varit en välgerning.» 

Med afseende å den nytta, de vid fångvårds-inrättningarne bildade bibliotheken funnits medföra, har 
Fångvårds-Styrelsen uti Cirkulär den 31 October 1864 meddelat, att Fång-Predikanterna egde vid hvarje års 
slut, med ledning af en öfverlemnad hos Fångvårds-Styrelsen uppgjord bokförteckning, föreslå nya böckers 
uppköp, då Styrelsen i den mån sådant funnes behöfligt och fångvårds-inrättningens besparingskassa, utan 
att för mycket anlitas, dertill lemnade tillgång, ville om dylika inköp förordna. 

Efter det Eders Kongl. Maj:t uti nådigt Bref till Fångvårds-Styrelsen den 30 December 1862 föreskrif-
vit, att andra böcker eller skrifter icke finge inom fängelserna till läsning af fångar utdelas, än dem Styrelsen 
funnit vara för ändamålet lämpliga och passande; så har Eders Kongl. Maj:t, af förekommen anledning, täckts 
under den 8 Mars 1864 i nåder förklara att, utan hinder af ofvanberörda nådiga Beslut, hvarmed hufvud-
sakligen afsetts meddelande af föreskrift rörande anskaffandet för fängelsernas behof af böcker och skrifter 
på bekostnad af allmänna medel, tillsynen i öfrigt öfver lämpligheten af de böcker och skrifter, hvilkas till
handahållande åt fångar kan ifrågakomma, må tillhöra vederbörande Fång-Predikants åliggande, dock att här-
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igenom hvarken i allmänhet Fångvårds-Styrelsen eller, hvad Läns- och Kronohäkten angår, Eders Kongl. 

Maj-.ts Befallningshafvande vore betaget att derutinnan meddela de närmare bestämmelser, som i förekom

mande fall kunde finnas af omständigheterna påkallade. 

Den förut vunna erfarenheten om de fördelaktiga verkningarne af cellsystemet bestyrkes fortfarande af 

de yttranden, Fång-Predikanterna för år 1864 derom afgifvit. Styrelsen anser sig dock här nedan endast 

böra meddela utdrag af hvad tre erfarna Fång-Predikanter i ämnet anfört. 

Sålunda yttras: 

af Predikanten vid länsfängelset i Carlskrona: 

»Den erfarenhet, som jag i föregående årens berättelse uttalat angående cellsystemets inflytande på 

fångarnes moraliska tillstånd i allmänhet har jag under det förflutna året funnit ytterligare bekräftad. Flera 

fångar hafva sjelfva tacksamt erkänt ensam hetsfängelsets helsosamma inverkan på deras andliga välfärd och 

såsom exempel torde jag här få anföra förre Kronobåtsmannen Hammar, dömd för subordinationsbrott till 

straff-arbete uti två år. Ofta uttrycker han sig så: »Jag tackar Gud för hvarje dag, som jag varit i detta 

fängelse, hvilket jag anser som en förbättringsanstalt. Aldrig skall jag glömma att bedja för öfverheten, 

som dömde mig hit. Derigenom att jag med Guds hjelp vill afhålla mig från rusgifvande drycker och stän

digt hålla mig till Herren och hans ord, skall jag blifva bevarad, när jag. en gång åter får min frihet. Jag 

har varit en stor syndare i mina förra år. Orsaken dertill kan vara att söka uti en klen barnuppfostran.» 

En annan fånge har sålunda yttrat: »kan hända att jag aldrig vändt om från syndens väg om jag ej kom

mit i fängelset. Här gifves läropenningar på min framtid. Med Guds nåd och hjelp skall jag hädanefter 

taga mig till vara för synden.» I fängelset har mångens öfvermod blifvit brutet och mången kommit till 

allvarligt salighetsbekymmer.» 

af Predikanten vid länsfängelset i Linköping: 

»Denna berättelse torde kunna meddelas i korthet alldenstund det tillåndagångna året icke företer nå

got särskildt anmärkningsvärda Efter åter ett års erfarenhet har jag blifvit än fastare öfvertygad om cell-

systemets stora gagn och nytta med afseende på fångarnes moraliska lif. För mången straff-fånge har den 

tid, han tillbragt i fängelset, varit en bättringens och besinningens tid. som gifvit honom anledning att in-

nerligen tacka Gud, hvilken härigenom tydligt kommit emellan ined sitt: »här intill skall du gå och icke vi

dare,» och förmått honom att stanna på syndens och lastens väg, på hvilken han kanske en lång tid af sitt 

nu förflutna lif oförväget framrusat. Och ser man på ransakningsfångarna, så har cellsystemet hos de flesta 

verkat bekännelse. På dem isynnerhet visar sig dess stora fördelar, ty under tystnaden och ensamheten gör 

sig samvetets röst lättare hörd och Guds ord, som här förr tillgripes, om också i början blott af afsigt att 

dermed fördrifva tiden, blir lättare det skarpa och tveeggade svärdet, som går igenom och åtskiljer själ och 

ande och märg och ben och är en domare öfver tankar och hjertans uppsåt. Så torde med allt skäl få an

tagas att cellsystemet, rätteligen användt och tillämpadt, är framför andra medel tjenligt att beveka ett hårdt 

hjerta och göra det mottagligt för Guds ords inverkan. En sådan erfarenhet gifver äfven det förflutna året 

vid handen. Men likväl ske många återfall, skulle många vilja invända, Ja väl, återfall ske tyvärr och 

kunna ej annat än på det ömmaste smärta, men då man å ena sidan måste betänka att intet menskligt me

del, äfven det bästa, i och för sig förmår förändra och omskapa ett menniskohjerta, och man å andra sidan 

ser den kärlekslöshet, ja någon gång hårdhet, hvarrned en efter utstånden strafftid lössläppt fånge mötes af 

det samhälle, hvartill han hörer och der han allena kan söka inträde, emedan han annorstädes på inga vil-

kor tillätes att stanna, äfven om han skulle finna någon, som af förbarmande ville upptaga honom, så är 

tydligt att återfallen ej kunna gifva någon skälig anledning att döma om cellsystemets ändamålslöshet och 

mindre nytta.» 
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af Predikanten vid länsfängelset i Christianstad: 

»Afven under sist förflutna året har jag erfarit glädjande bevis på huru cellsystemet motsvarar sitt 

ändamål att vara ett vederbörligt och välgörande medel för mången brottslings religiösa och moraliska för

bättring. , Då jag säger mången, har jag härmed likväl velat antyda att det äfven gifvits fångar, hos hvilka 

cellen icke förmått åstadkomma någon serdeles märkbar religiös och moralisk förbättring. Att så varit för

hållandet är väl ock lika litet öfverraskande som det är någon ny erfarenhet. Ty fångar, hvilka vare sig 

att de genom att gång efter annan hafva begått brott, bringat på skam sitt flera gånger tillförne fattade 

uppsåt om förbättring och genom att vänja sig vid ett sålunda ständigt påkommande celltvång, börjat finna 

detsamma mindre tryckande, eller att de genom en mycket vanvårdad uppfostran från barndomen vuxit in 

uti ett lastbart lefverne och stelnat i ett ondskefullt sinnelag; tid efter annan uppsåtligt och trotsigt nedty

stat sanningens röst i sina samveten och våldsamt qväft de Gudomliga nåderörelser som genom Guds ord 

trängt sig inpå deras hjertan; hafva härigenom så bundit sig i ett vrångt sinne, att ingen menniska, äfven 

med bästa vilja, lärer förmå upptänka det medel, som vore nog kraftigt att lossa det i ondskans fjettrar så 

hårdt slagna hjertat, och göra det så fritt, att det kunde öppna sig för det Gudomliga ordets pånyttfö-

dandé kraft.» 

Uti sina afgifna berättelser för år 1804 hafva många bland Fång-Predikanterna fästat Fångvårds-Sty

relsens uppmärksamhet på en omständighet, som flere gånger tillförne blifvit uti berättelserna om fångvården 

i Riket hos Eders Kongl. Maj:t i underdånighet omförmäld, nemligen den motvilja eller fruktan, som hos 

allmänheten möter fången vid hans utträdande ur fängelset samt sålunda för honom försvårar tillfället till 

utkomst och ofta tvingar honom till afsteg från de föresatser om ett förbättradt uppförande, han i fängelset 

kan hafva fattat. Detta förhållande gäller ganska allmänt icke allenast dem, som från gemensamhetsfängel-

serna eller Krono-arbets-corpsen afgå, hvilket tillräckligen vitsordas af det stora antal personer, som vid 

dessa fångvårds-inrättningar åter ingå såsom frivillige, utan äfven ofta den frigifne cellfången, önskligt vore 

derföre att åtgärder till denna olägenhets afhjelpande kunde genom kommuner eller enskilda föreningar 

åstadkommas. För beredande af försörjning åt frigifne cellfångar har det i Göteborg år 18G3 inrättade s. k. 

Fångvårds-Sällskap äfven under år 1864 varit verksamt, likasom, på sätt förut är nämndt, Fruntimmers-Säll

skapen vid gemensamhetsfängelserna å Norrmalm och i Norrköping gjort sig i sådant hänseende förtjenta af 

Samhällets tacksamhet, men i öfrigt hafva blott enskildas bemödanden att i enstaka fall förmildra dessa svå

righeter försports. 
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AFDELNINGEN IV. 

Helsovården. 

I detta ämne meddelas följande berättelse af den till Fångvårds-Styrelsens biträde anställde Läkare: 

»Helsotillståndet inom Rikets Fängelser har under året 1864 varit särdeles godt och dödligheten ringa. 
o 

Skilnaden i antalet af sjuke och aflidne mellan detta och föregående år har varit obetydlig. Ar 1863 ut
gjordes antalet vårdade af 4,310 med 93 döde, då året 1864 har 4,462 vårdade och 94 döde, hvarvid an
märkas bör, att 2 kronohäkten under sistnämnda år för första gången blifvit i redovisningen upptagne. Af 
de vårdade voro 200 qvarliggande sedan 1863, 4,262 under året tillkomne, af hvilka sedermera 4,204 utskref-
vos såsom friska eller förbättrade eller i några fall för sinnessjukdom intogos å Dårhus, 94 afledo och 164 
qvarlågo till 1865. 

Liksom 1863 har endast en sjukdom, nemligen Skörbjugg, förekommit epidemiskt, äfven nu vid Lång
holmen. Epidemiens intensitet var så ringa, att endast 47 personer blefvo å sjukhuset intagne och vårdade, 
hvilka äro upptagne i det allmänna sammandraget öfver inkomne sjukrapporter Tab. Litt. L. Derernot an-
grepos ett långt större antal personer i lindrigare grad, så att de utan att afbryta sina vanliga sysselsätt
ningar kunde behandlas. För fullständighetens skull meddelas här nedan en öfversigt af samtliga vid Lång
holmen inträffade fall af skörbjugg: 

Epidemien inträffade under Juli—Augusti månader och upphörde i September. Spridda fall af samma 
sjukdom inträffade derjemte under 2:dra qvartalet i Malmö straff-fängelse och Norrmalms qvinnofängelse samt 
inom Cellfängelserna särdeles i Göteborg, Uddevalla och Malmö. 

Freqvensen af öfriga sjukdomar inhemtas af ofvannämnda Tab. Litt. L. Måhända torde likväl förhål
landet med några få sjukdomar böra närmare vidröras. 

Frossorna fortfara att inom fängelserna minskas, så att deras sammanräknade antal under året endast 
uppgått till 325, det lägsta hittills uppgifna antal. 

Tuberkel-lungsot har förekommit i 93 fall, af hvilka 13 slutats med döden. 
Lunginflammationer uti 164 fall med 28 dödsfall. Af dessa hafva 60 sjukdoms- och 18 dödsfall in

träffat inomlStraff- och Arbetsfängelserna och endast 25 sjukdoms- och 2 dödsfall inom samtlige Cellfängelser. 
Fylleri-galenskap har inträffat i 24 fall, af hvilka 23 tillhöra Cellfängelserna och 1 Krono-arbets-kom-

panierna. 
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Sinnessjukdomar hafva under året endast förekommit hos 24 personer. Af dessa hafva 12 längre eller 
kortare tid blifvit inom fängelserna behandlade och till helsan mer eller mindre fullständigt återställde, 3 
efter slutad strafftid obotade återsände till hemorten och 9 å Dårhus intagne. Af det uppgifna antalet hafva 
8 tillhört Straff- och Arbetsfängelserna (Långholmen 5, Malmö 2, Landskrona 1), dock alla med så lindriga 
sjukdomsformer, egentligen tungsinthet (melancholia), att de alla blifvit inom fängelserna återställda. Lika lin
drigt och snart botadt var det enda fall, som förekommit inom Krono-arbets-corpsen, nemligen å Waxholm. 
Inom Cellfängelserna hafva 15 fall af sinnessjukdom förekommit, hvilka i allmänhet uppträdt under form af 
raseri (mania), och som i 9 fall erfordrat den sjukes afsändande till Dårhus. 

I afseende på de kända orsakerna till sinnessjukdomens utbrott inhemtas af de insända rapporterna: 
att 6 personer längre eller kortare tid före ankomsten till fängelset lidit af sinnessjukdom, af hvilka 3 

redan varit å Hospital behandlade och sedermera under vistandet i fängelse ånyo angripits af denna sjukdom, 
samt dels blifvit inom fängelserna förbättrade, dels måst till Dårhus försändas; 

att endast 2, utan förut känd sinnesrubbning inom fängelset deraf angripits, hvilka båda likväl inom 
kort tid blifvit genom lämplig behandling återställde; 

att 3 personer i följd af föregående sjukdomsorsaker (Fallandesot och Bränvinsmissbruk) angripits af 
öfvergående sinnesrubbning, en följd, som äfven innan häktandet inträffat hos 2:ne af dessa; 

att 4 personer inkommit sinnesrubbade till fängelset, 1 såsom transportfånge och en annan för att på 
fängelset afvakta tillfälle att emottagas på Hospital. Denne sednare var en kringstrykande och sinnessjuk 
person. 

Tvenne fall af simulerad sinnessjukdom uppgifvas, det ena från Calmar Cellfängelse och det andra från 
Wenersborgs, för hvilket sistnämnda profkur måste användas. 

Om sjelfmorden saknas i Läkarerapporterna numera fullständiga upplysningar, men dessa inhemtas af 
Kongl. Styrelsens underdåniga rapport. 

Elfva häktade qvinnor hafva under året inom fängelserna blifvit förlösta. 
Mortalitets-procenten, som i allmänhet varit särdeles låg, har undantagsvis vid Ny-Elfsborgs Straff- och 

Arbetsfängelse uppgått till 12,24, hvilket varit föranledt af ett ovanligt stort antal lunginflammationer, som 
derstädes under våren inträffat. 

Vincent Lundberg.» 
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AFDELNINGEN V. 

Fängelse-byggnaderna. 

De fängelse-byggnadsarbeten, som under året förekommit, hafva hufvudsakligen varit följande: 

l:o) Anläggandet af nytt straffarlelsfängelse i Carhhrona. 

Uti särskilda underdåniga memorial hade Fångvårds-Styrelsen fästat Eders Kongl. Maj:ts nådiga upp

märksamhet på olägenheterna af lifstidsfängelsernas i Christianstad, Carlskrona och å Ny-Elfsborg fortfarande 

begagnande, enär de vore högst olämpliga i sanitärt hänseende samt dessutom icke lemnade tillfälle för be

vakningen att å fångarne, äfven utom arbetet, utöfva den ständiga tillsyn, som för ordningens och discipli

nens upprätthållande' vore af synnerlig vigt; och hade Styrelsen derföre uti underdånig skrifvelse den 16 Fe

bruari 1861, med tillkännagifvande att de i Christianstad förvarade fångar kunde å lifstidsfängelserna i Lands

krona ock Warberg fördelas, men att, för beredande af tillfälle att kunna jemväl utrymma de nu varande 

lifstidsfängelserna i Carlskrona och å Ny-Elfsborg, erfordrades ett nytt ändamålsenligt straff-fängelse, i un

derdånighet väckt förslag om uppförande af ett sådant, för 300 fångar beräknadt fängelse å uppgifven plats 

inom vestligaste delen af Flottans Skeppsvarf i Carlskrona. 

Efter det Befälhafvande Amiralen i Carlskrona och Förvaltningen af Sjöärendena blifvit i frågan hörde, 

samt Fångvårds-Styrelsen derefter fått tillfälle att med vidare underdånigt yttrande inkomma, hvarvid Sty

relsen öfverleinnat ritningar och kostnadsförslag för det ifrågaställda nya fängelsets uppförande, har Eders 

Kongl. Maj:t uti Dess vid sednaste Riksmöte aflåtna nådiga proposition angående Statsverkets tillstånd och 

behof, för detta byggnadsföretag äskat ett anslag af 300,000 R:dr, att utgå med 150,000 R:dr år 1864, med 

100,000 R:dr år 1865 och med 50,000 R:dr år 1866, hvilka medel ock blifvit af Rikets Ständer vid berörda 

Riksmöte anvisade; och har Eders Kongl. Maj:fc derefter uti nådig Skrifvelse den 10 November 1863 medde

lat Fångvårds-Styrelsen föreskrift om det nya straff-fängelsets uppförande i hufvudsaklig öfverensstämmelse 

med den af Styrelsen uppgjorda plan och å den derför föreslagna plats inom varfvet i Carlskrona, med 

iakttagande af en utaf Befälhafvande Amiralen och Förvaltningen af Sjöärenderna föreslagen mindre förändring 

i tomtområdet; hvarjemte dock, med afseende å det i följd af ifrågasatta förändringar i lagstiftningen möjli

gen uppkommande behof att till en del begagna det nya fängelset för fångar, dömde på viss tid, i hvilket 

fall förändrade anordningar blefve nödige, för att förekomma dylika fångars sammanföring med lifstidsfängar, 

Fångvårds-Styrelsen blifvit anbefalldt att till Eders Kongl. Maj:t inkomma med förslag till de för sådant än

damål nödiga ändringar och jemkningar i de uppgjorda ritningarne och kostnadsförslaget; varande sådant än

dringsförslag sedermera i underdånighet afgifvet och af Eders Kongl. Maj:t i nåder godkändt. 

Förberedande åtgärder för detta byggnadsföretag vidtogos emedlertid redan i början af år 1864; och 

hade arbetet vid årets slut så fortskridit: att grund- och stenfotsmurar för cellfängelsebyggnad, sjukhus och 

vaktknetsbostad blifvit fullbordade; att grundmurar för logementshus blifvit till två tredjedelar nedlagde och 

för tvätthus samt befälhafvarebostad fullbordade; att förrådshus blifvit uppmuradt under tak och försedt med 

provisionel brädbetäckning, för att begagnas till verkstad under arbetet; att gråstens-ringmuren blifvit å tre 

sidor uppförd till nära dess fulla höjd och å den fjerde sidan grundlagd; samt att planeringsarbetet å tomten 

blifvit till större delen eller till ungefärligen tvåtredjedelar af hela arealen utfördt. 

2:o) Uppförandet af nytt Krono-cellfängelse i Haparanda. 

Fråga om detta cellfängelses uppförande har för flera år sedan blifvit först väckt. Redan år 1851 täck

tes Eders Kongl. Maj:t i nåder anvisa medel för sådant ändamål under vilkor att de byggnadsskyldige i när-

Fångv&rdi-Btyrehtns Berättelse /är år 1864. « 
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belägna Tingslag skulle bekosta uppförande af Ekonomibyggnad vid ett sådant fängelse; men, ehuru Eders 
Kongl. Maj:t sedermera, under den 3 Februari 1852, täcktes på derom gjord framställning i nåder medgifva 
att äfven ekonomibyggnaden finge af Statens medel bekostas, förföll frågan om detta byggnadsföretag, eme
dan, oaktadt flere entreprenadauktioner anställdes, antagligt anbud å byggnadsarbetet icke erhölls. Fångvårds-
Styrelsen väckte sedermera uti underdånig skrifvelse den 25 Januari 1861 nytt förslag om uppförande af 
cellfängelse med dertill hörande ekonomibyggnad i Haparanda; i anledning hvaraf Eders Kongl. Maj:t under 
den 14 Maj sistnämnde år i nåder beviljat föreslaget anslag, men äfven nu mötte svårigheter för erhållande 
af entreprenör; och först sedan Eders Kongl. Maj:t täckts medgifva någon förhöjning i berörda anslag, har 
ifrågavarande byggnadsföretag år 1864 kommit till verkställighet. 

Detta cellfängelse, som är afsedt att blifva kronohäkte för norra delen af Norrbottens län och ransak-
ningshäkte för Haparanda stad samt Neder-Torneå och Carl Gustafs socknars Tingslag, äfvensom att framdeles 
kunna såsom ransakningshäkte användas jemväl för Öfver-Torneå, Pajala, Juckasjerfvi och Enontekis Tings
lag, har under år 1864 blifvit uppfördt under tak, hvarjemte dertill hörande ekonomibyggnad äfven blifvit 
uppförd och takbelagd. 

3:o) Krono-cellfängelsebyggnaden i Uddevalla, som, enligt hvad uti 1863 års berättelse anmälts, blifvit 
nämnde år så färdig, att fångar kunnat der intagas, har år 1864 blifvit till det yttre afrappad; hvarjemte 
andra mindre återstående arbeten fullbordats. Kostnaden för denna fängelsebyggnad, förslagsvis beräknad till 
80,000 R:dr, hade vid 1864 års slut uppgått till något öfver 78,000 R:dr Riksmynt, hvari inberäknats de af 
Uddevalla stad och kringliggande härader erlagda tillskott, utgörande omkring 7,800 R:dr. 

4:o) Uppförande af bageri-byggnad i förening med inrättande af kokhus och matrum m. ro. för gamisons-
inanskapet vid straff-fängelset i Warberg. 

Anslag för detta byggnadsföretag har vid fastställande af byggnadsstat för år 1864 blifvit af Eders 
Kongl. Maj:t beviljadt, sedan Fångvårds-Styrelsen derom gjort underdånig framställning, till stöd hvarföre huf-
vudsakligen blifvit anfördt, att erfarenheten under en lång följd af år lemnat fullkomlig visshet derom att 
genom de vid straff- och arbetsfängelserna å Långholmen och Norrmalm samt vid straff-fängelset i Norrkö
ping anlagda bagerier ett godt och närande bröd kunnat erhållas för en kostnad, vida understigande de van
liga upphandlingsprisen. Den beslutade byggnaden i Warberg har, med undantag af hvad angår den yttre 
afrappningen, blifvit under året fullbordad. 

5:o) Uppförande af ett plank å Carlsborg. 
Sedan anmäldt blifvit att den, på grund af Kongl. Brefvet den 7 Augusti 1843, till lättnad vid bevak

ningen af Krono-arbetsrnanskapet å Carlsborg derstädes uppförda palissadering numera befunnits bristfällig 
och för ändamålet otjenlig, har Eders Kongl. Maj:t, med anledning af tillika gjord underdånig framställning 
om ny stängsels uppförande, under den 1 Mars 1864 i nåder förordnat att ett nytt plank, beräknadt att kosta 
8,896 R:dr 95 öre, skulle i stället för nämnde palissadering, som borde nedtagas och försäljas, på bekostnad 
af fångvårdens förslagsanslag uppföras genom Fortifikationsbefälets försorg. 
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AFDELNINGEN VI. 

Om fångpersonalens underhåll och beklädnad. 

Den af Eders Kongl. Maj:t genom nådigt Bref den 9 November 1861 fastställde utspisningsstat för samt

lige fängelserne i Riket har under år 1864 fortfarande tillämpats. På grund af Eders Kongl. Maj:ts genom 

nämnde nådiga Bref Styrelsen meddelade föreskrift att efter förloppet af två år från den tid, tillämpningen 

af ifrågavarande utspisningsstat tagit sin början, till Eders Kongl. Maj:t inkomma med anmälan i ämnet, har 

Styrelsen i skrifvelse den 5 April 1864 i underdånighet afgifvit sådan anmälan af innehåll: att Styrelsen från 

samtlige Fängelseföreståndare och Fängelseläkare äfvensom, hvad läns- och kronofängelserne anginge, jemväl 

från Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande infordrat yttrande om den erfarenhet, som vunnits rörande lämp

ligheten af nämnde utspisningsstat; att dessa yttranden innefattade i allmänhet fördelaktiga omdömen om den

samma, hvilken, enligt hvad den vunna erfarenheten gifvit vid handen, hade befunnits ändamålsenlig och mot

svarande billiga fordringar; att likväl från ett och annat ställe åtskilliga erinringar och förslag till förbättrin

gar blifvit framställde, hvilka erinringar hufvudsakligen afsåge dels att staten icke upptoge tillräckliga födo

ämnen för alla fångar, hvaribland omförmälts sådana, som sysselsattes med tungt arbete, dels att i förpläg-

ningen under sommarmånaderne inginge för ringa qvantiteter färska och vegetabiliska födoämnen, hvilket för

hållande Läkarne vid Straff- och Arbetsfängelset på Långholmen och vid Länscellfängelset i Upsala ansett 

hafva, om icke föranledt, åtminstone befordrat Skörbjuggsjukdom bland fångarne; att Styrelsen häremot erin

rat, hvad anmärkningen rörande statens otillräcklighet anginge, att densamma vore i närande kraft i allmän

het starkare än de förut vid fängelserne tillämpade särskilda utspisningsstater, och att de fångar, som med 

arbete sysselsattes, vore i tillfälle att genom användande af sin arbetsförtjenst bereda sig förbättring i under

hållet, samt, beträffande frågan om tillökning under sommarmånaderne af färska och vegetabiliska födoämnen, 

att denna anmärkning väl i så måtto öfverensstämde med Styrelsens först till Eders Kongl. Maj:t afgifna för

slag till utspisningsstat, att deri upptogs färskt kött 2:ne dagar i veckan under sommaren och en gång i 

veckan under vintern, men att då Sundhets-Collegium, hvars yttrande i ämnet infordrades, just af skäl att 

förekomma skörbjuggsjukdom i fängelserne ansåg ett omvändt förhållande böra ega rum, Styrelsens under

dåniga förslag i öfverensstämmelse dermed blef ändradt, så att färskt kött komme att utspisas under vinter-

månaderne 2:ne gånger, men under sommarmånaderne endast en gång i veckan; att vid sådant förhållande 

och då såväl ofvanberörde som öfrige vid ifrågavarande utspisningsstat framställde anmärkningar icke syntes 

Styrelsen vara af så giltig eller väsentlig beskaffenhet, att någon ändring i samma stat på grund deraf borde 

i underdånighet föreslås, hemställde Styrelsen, i öfverensstämmelse jemväl med den åsigt Styrelsens biträdande 

Läkare uttalat, att oftanämnde stat måtte tillsvidare oförändradt få tillämpas, men att Styrelsen efter förlöp 

pet af ytterligare två år eller dessförinnan, om förhållanderne dertill föranledde, måtte hos Eders Kongl. Maj:t 

ånyo få anmäla, hvad då vunnen erfarenhet om statens lämplighet kunde hafva gifvit vid handen. Och be

hagade Eders Kongl. Maj:t, enligt nådigt Bref den 19 April 1864, bifalla hvad i omförmäldte hänseende blif

vit af Styrelsen i underdånighet hemstäldt. 

För Krono-arbets-corpsen har en sedan längre tid gällande utspisningsstat, upptagande något större 

qvantiteter födoämnen än den för fängelserne fastställde, jemväl under ifrågavarande år tillämpats. 

De för fångpersonalens förseende med beklädnad och sängkläder gällande grunder hafva under år 1864 

icke undergått någon förändring; dock har till följd deraf, att fångpersonalen vid de större Straff-och Arbets-

fängelserne kunnat beredas en mera vinstgifvande sysselsättning, tillverkningen af de för fångbeklädnaden er-
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forderlige linneväfnader blifvit vid nyssnämnde fångvårdsanstalter i väsentlig mån inskränkt och dessa väf-
nader genom upphandling anskaffade. 

Uti nedanstående tabell får Styrelsen underdånigst meddela uppgift å den kostnad, hvartill fånges och 
krono-arbetskarls underhåll samt beklädnad och sängkläder vid de särskilda fångvårdsanstalterne uppgått dels 
för året, dels för hvarje dag: 
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I afseende å förestående uppgifter får Styrelsen underdånigst anmärka dels att, enligt utspisningsstater-
ne, olika qvantiteter bröd bestås särskilda slags fångar, nemligen Krono-arbetskarl 2 % Straff- och Arbets
fånge af mankön på bestämd tid i gemensamhetsfängelse 1 & 75 ort, lifstidsfånge och i cell förvarad fånge 
af mankön 1 ffi 35 ort och fånge af qvinkön 1 "K 15 ort, allt per dag, dels att i förplägningskostnaden 
ingå utgifterne ej mindre för sjelfva proviantartiklarne, utan ock för desammas tillredning, ved och lyshåll-
ning i kök, mat- och dryckeskärl m. m., dels ock beträffande kostnaden för beklädnad och sängkläder, att 
densamma afser hvad under årets lopp blifvit för hvarje fångvårdsanstalt anordnadt, utan afdrag för hvad 
vid årets slut funnits oförbrukadt, hvilket förhållande jemte den mera eller mindre klädslitande sysselsättning, 
hvartill personalen å de särskilda fångvårdsanstalterne varit hållen, föranleder betydliga skiljaktigheter i den 
årliga kostnaden. 

Vid Warbergs Straff-fängelse har under året ett bageri blifvit inrättadt, så att bröd numera förbakas 
såväl vid nämnde fängelse som vid Straff- och Arbetsfängelserne å Långholmen och Norrmalm här i staden 
samt Straff-fängelset i Norrköping. 

o 

Ar 1863 uppgick förplägningskostnaden vid Rikets samtlige fångvårdsanstalter till 470,020 R:dr 35 öre, 
hvaremot denna kostnad år 1864, oaktadt fångantalet i medeltal under detta år öfverstigit 1863 års med 22, 
utgjort 441,537 R:dr 96 öre, eller 28,482 R:dr 39 öre lägre än 1863, hvilket fördelaktiga förhållande upp
kommit genom billigare pris å lifsförnödenheter. I afseende å kostnaden för beklädnad och sängkläder före
ter sig åter ett motsatt förhållande. Denna kostnad för Rikets alla fångvårdsinrättningar utgjorde år 1863 
120,264 R:dr 98 öre, men år 1864 136,478 R:dr 92 öre, eller 16,213 R:dr 14 öre högre än år 1863, hvar
till orsaken i väsentlig mån återfinnes i den prisstegring å beklädnadsmaterialier, hvarom i Styrelsens under
dåniga Berättelse för år 1863 förmäles. 

Uti nedanstående 2:ne tabeller upptages kostnaden för dagportionen och den årliga utgiften för bekläd
nad och sängkläder under sednaste tio år vid Straff- och Arbetsfängelserne samt Krono-arbets-Corpsen. 
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AFDELNINGEN VII. 

Om fångpersonalens sysselsättning. 

På sätt i Styrelsens underdåniga Berättelse för år 1860 finnes utförligare omförmäldt sysselsättas de i 
Läns- och Kronohäktena intagne straff-arbetsfångar endast med sådana arbeten, hvarigenom det i dessa fän
gelser rådande ensamhets- och tystnadssystem icke stores. I den mån sådana arbeten för fängelsets egen 
räkning icke äro att tillgå, böra de genom vederbörande fängelseföreståndares försorg, såvidt sig göra låter, 
anskaffas och på hans eller annan enskild persons förlagskostnad utföras; och fördelas arbetsinkomsten så
lunda, att en tredjedel deraf tillfaller fängelseföreståndaren, en tredjedel fången, som utfört arbetet, hvarefter 
återstående tredjedelen fördelas lika mellan fängelsets bevakningspersonal och besparingskassa. Ehuru svå
righeter å flere orter möta att, med de inskränkningar i arbetsslag, som af ensamhetsfängelsets natur be
tingas, förse fångarne med lämplig sysselsättning, synes dock den stigande arbetsinkomsten utvisa, att dessa 
svårigheter mer och mer undanrödjas. Af inkomne redogörelser inhemtas nemligen, att arbetsinkomsten vid 
samtlige Läns- och Krono-cellfängelserne år 1860 utgjorde 16,710 R:dr 66 öre, år 1861 19,702 R:dr 75 öre, 
år 1862 19,701 R:dr 82 öre, år 1863 24,663 R:dr 38 öre och år 1864 30,650 R:dr 81 öre; hvarvid dock 
bör anmärkas, att cellfängelsernes antal i Riket ökades med tre i slutet af år 1861 nemligen de i Umeå, 
Östersund och Hernösand, och med likaledes tre i slutet af år 1862 nemligen de i Norrköping, Nyköping 
och Upsala, samt med det i Uddevalla i slutet af år 1863. — Besparingskassornas behållning vid samtlige 
Läns- och Krono-cellfängelserne utgjorde vid slutet af år 1864 20,720 R:dr 90 öre. 

Af Krono-arbets-corpsen har, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 21 April 1863, Disciplin-
Kompaniet, mot viss bestämd ersättning, varit sysselsatt vid Borghamns kalkstensbrott, andra, tredje och ti
onde Kompanierne, utan afgift, vid Carlsborgs fästningsbyggnad, femte Kompaniet, mot ersättning, vid Eders 
Kongl. Maj:ts Flottas varf i Carlskrona, med undantag dock af en mindre del af Kompaniet, som, enligt 
Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 26 Januari 1864, blifvit i arbete använd vid den under nämnde år på
började nya Straff-fängelsebyggnaden i Carlskrona, samt elfte Kompaniet, utan afgift, vid Waxholms fästning. 

Vid Straff- och Arbetsfängelserne å Långholmen, i Norrköping, Landskrona och Warberg hafva samt
lige fångar, med undantag af dem som för fängelsernas egna behof erfordrats, varit, jemlikt uppgjorde kon-
trakter, för enskilda personers räkning sysselsatte mot bestämd dagsverksafgift. Vid Straff- och Arbetsfän
gelset på Norrmalm här i staden har en del af fångpersonalen på enahanda sätt erhållit sysselsättning, samt 
den öfriga delen likasom fångarne vid Arbetsfängelset i Göteborg samt Straff- och Arbetsfängelset i Malmö 
varit sysselsatte dels med förfärdigande af beklädnads- och sängklädespersedlar samt en del af de dertill er-
forderlige materialier såsom linne- och ylleväfnader, för fångvårdens eget beliof, dels med arbeten efter be
ställning af enskilde personer eller myndigheter. Vid Straff-fängelserne i Carlskrona och å Ny-Elfsborg, der, 
på sätt Styrelsen i flere föregående årsberättelser underdånigst anmält, till följd af lokala hinder någon ord
nad sysselsättning för fångpersonalen icke kunnat beredas, hafva fångarne i mån som arbetstillfälle förefun
nits, dels användts för försvarsverkets räkning dels ock fått sysselsätta sig med tillverkning af åtskillige 
mindre handtverks- och slöjdartiklar, vid hvilkas försäljning en viss andel af arbetsvinsten under benämning 
stämpelafgift tillgodokommit fångvården. 

För en generel öfversigt af personalens användande vid nedannämnde fångvårds-anstalter får Styrelsen 

underdånigst meddela följande: 
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Sammandrag af Dagsverks-rapporterna från Straff- och Arbetsfängelserna samt Krono-arbets-corpsen år 1864. 

Enligt förestående uppgifter har af hela personalen 8 procent varit sysslolös till följd af sjukdom och 
bristande arbetsförmåga, 1 procent af brist på arbetstillfälle och af anledning att arbete ej varit ådörndt, 17 
procent för sön- och helgdagar m. in. samt 10,1 procent utgjort dagsverken för försvarsverkets räkning, 13,5 
procent för fångvårdsanstalterne, allt utan någon inkomst för fångvården, och 50,4 procent för fångvårdens, 
försvarsverkets samt enskildes räkning med inkomst. 

De för fångvårdens räkning utan inkomst upptagne dagsverken hafva blifvit utgjorde för utförande af 
byggnads- och reparationsarbeten vid fångvårdsanstalterne samt andre vid ekonomien och förvaltningen före
kommande handräckningsarbeten. 

Uti nedanstående tabell meddelas uppgift å arbetsinkomsten vid fångvårdsanstalterne, ej allenast för år 
1864, utan ock för föregående nio år, dervid jemväl upptagits hvad af denna inkomst för hvarje till dess 
erhållande användt dagsverke belöper. Och visar sig deraf att arbetsinkomsten för år 1864, utgörande 
171,158 R:dr 91 öre samt för dagsverke 27 öre, varit större än för något föregående år hvad angår såväl 
hela årsinkomsten som dagsverksbeloppet. 
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AFDELNINGEN VIII. 

Om fångvårdens inkomster och utgifter. 

Med år 1864 har Rikets Ständers vid förra Riksdagen fattade beslut om uppförande å ordinarie stat 
af aflöningen för såväl Fångvårds-Styrelsens Embets- och tjenstemän samt betjente, som ock en del af de 
vid fangvårds-anstalterne anställde tjenstemän trädt i verkställighet. Beloppet af denna aflöning uppgår till 
183,627 R:dr 50 öre, som jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 29 September 1863 blifvit stäldt till 
Styrelsens disposition, med nådig föreskrift derjemte, att hvad deraf kunde blifva besparadt skulle efter afslu-
tande af Styrelsens hufvudbok till Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Statskontor återlevereras. 

Genom nådigt Bref den 15 December 1863 har Eders Kongl. Maj:t fastställt stat för fångvårds-utgif-
terne i öfrigt under år 1864, enligt hvilken dessa utgifter blifvit beräknade till 1,280,000 R:dr, hvilket belopp 
Eders Kongl. Maj:t å förslagsanslaget för fångvården jemväl anvisat till Styrelsens disposition. 

Uti härhos fogade bilagor under Litt. M och N meddelas 2:ne i Styrelsens Kammar-Kontor upprättade 
sammandrag öfver fångvårdens inkomster och utgifter under Sr 1864, enligt Styrelsens hufvudbok; innefat
tande dessa sammandrag såväl ordinarie aflöningsanslaget som förslagsanslaget för fångvården. Deraf inhem-
tas, bland annat, att, efter afdrag af omkostnaderna för arbetena, hvilka kostnader i första rummet blifvit er
satte af arbets-inkomsten, utgifterne under ifrågavarande år utgjort för: 

Då ifrån ofvannämnde utgiftssumma 1,491,137: 89. 
afräknas dels arbetsinkomsten, efter afdrag af utgifterne för arbetena 171,158: 91. 
dels diverse andra inkomster 16,450: 78. 187 609: 69. 

återstår det belopp, som af förenämnde 2:ne anslag under år 1864 utgått för fångvården, eller... 1,303,528: 20. 
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deraf å ordinarie aflöningsanslaget belöper 181,685 R:dr 19 öre och å förslagsanslaget återstoden 1,121,843 

R:dr 1 öre; hvadan sålunda på förstnämnde anslag uppkommit en besparing af 1,942 R:dr 31 öre, samt ut

gifterne å förslagsanslaget understigit hvad i stat blifvit beräknadt med 158,156 R:dr 99 öre. 

Vid jemförelse med förhållandet år 1863 visar sig, att oaktadt fångantalet 1864 i medeltal öfverstigit 

1863 års med 22, likväl 1864 års utgifter för fångvården med 31,012 R:dr 17 öre understigit och inkom-

sterne med 8,918 R:dr 72 öre öfverstigit dem för år 1863, så att på det hela omkostnaderne för fångvården 

år 1864 uppgått till 39,930 R:dr 89 öre mindre än näst föregående år. — Denna minskning i utgifter har 

hufvudsakligen uppkommit till följd dels af billigare priser å lifsförnödenheter dels af 10:de Krono-arbets-kom-

paniets år 1863 verkställde förflyttning från Waxholm till Carlsborg, hvarigenom kostnaden för särskild be-

vaknings-kommendering för nämnde kompani kunde indragas. 

A det särskilda på Riks-Statens andra hufvudtitel uppförda reservationsanslag för underhåll af läns-

och kronohäktena förefanns vid 1863 års slut, enligt den särskilda öfver detta anslag upprättade redogörelse, 

en behållning af 6,034 R:dr 78 öre. Utgifterne å samma anslag under år 1864 hafva uppgått till 14,280 

R:dr 11 öre, hvadan den till 1865 reserverade behållningen å detta anslag utgjort 5,254 R:dr 67 öre. 

A det af Rikets Ständer till uppförande af ett nytt Straff-fängelse i Carlskrona anvisade extra stats

anslag af 300,000 R:dr, har under år 1864 blifvit användt ett belopp af 82,929 R:dr 11 öre. 

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 1,247,397 R:dr 47 öre. 

Beträffande de af Rikets Ständer tid efter annan beviljade extra statsanslag för uppförande af läns-, 

härads- och stadsfängelser efter cellsystemet, har Styrelsen ansett sig böra underdånigst meddela nedanstå

ende, i enlighet med Styrelsens räkenskaper, upprättade redogörelse. 
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För uppförandet af länsfängelser efter cellsystemet liafva Rikets Ständer beviljat följande anslag, nemligen: 
Vid 1840—1841 årens riksdag R : mt R:dr 1,350,000: -

Häraf hafva intill 1864 års slut disponerats: 
l:o för uppförandet af cellfängelser i samtlige läns-residensstäder följande belopp: 

2:o För uppförandet af 
kronocellfängelset å Långholmen innehållande 60 celler 

» å Norrmalm » 24 » 
» i Warberg » 24 » 

3:o Till gemensamma omkostnader vid byggnadsarbetenas utförande, bestående uti aflöningar, 
rese- och traktaments-ersättningar ra. m. 

4:o Till inköp af en byggnadstomt i Wimraerby. 

och förefinnes alltså å nämnde anslag en odisponerad behållning af 
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Vid 1840—1841 årens riksdag anvisades af Rikets Ständer dels 450,000 R:dr till uppförande af fän
gelsebyggnader i Stockholm och Rikets öfrige städer och dels 150,000 R:dr till häradshäktenas ombyggande 
och förseende med celler. 

Utaf det förstnämnda af dessa anslag hafva 255,000 R:dr utgått såsom bidrag till uppförandet af ett 
cellfängelse för Stockholms stad, och af återstoden R:mt R:dr 195,000: — 
jemte anslaget till häradshäktenas ombyggande » » 150,000: — 

utgörande tillhopa R:mt R:dr 345,000: -
hafva disponerats: 

Såsom bidrag till uppförande af ett häradshäkte med celler vid Södra Möre tingsställe i Cal-
mar län R:mt R:dr 2,250: -

Till uppförande af nytt ransakningshäkte, innehållande 22 celler, jemte råd
husbyggnad i Eskilstuna stad till gemensamt förvarande af fångar från 
staden och de derintill angränsande öster- och Wester-Rekarnes härader » » 28,348: -

Till uppförande af ett ransakningshäkte i Kongsbacka, gemensamt för nämnde 
stad och Fjäre härad, innehållande 12 celler » » 17,626: 86. 

Till uppförande af ett fängelse i Carlshamn med 32 celler, afsedt att utgöra 
ransakningshäkte för nämnde stad och Bräkne härad samt kronohäkte 
jemväl för Listers härad och staden Sölvesborg » » 34,633: vt. 

Såsom bidrag till inrättande i staden Sköfde af ett stadsfängelse efter cell
systemet » » 1,800: -

D:o d:o i staden Arboga d:o d:o » » 3,150: — 
Till uppförande i staden Norrtelje af ett fängelse med 16 celler, gemensamt 

för staden samt Lyhundra och Sjuhundra härader, äfvensom Bro och 
Wätö samt Frötuna och Länna Skeppslag » » 43,100: -

Till uppförande i Norrköping af ett fängelse med 36 celler, gemensamt för 
nämnde stad samt Björkekinds, östkinds, Lösings, Bråbo och Memmings 
härader » '» 66,900: oi. 

Till uppförande af ett fängelse i Uddevalla med 34 celler, afsedt att utgöra 
kronohäkte för norra delen af Göteborgs och Bohus län samt ransak
ningshäkte för Uddevalla stad, Sunnervikens domsaga, samt Orousts 
och Tjörns, Inlands-Nordre, Fräkne och Torpe härader » » 70,249: 54. 

Till uppförande af ett fängelse i Haparanda med 16 celler, afsedt att ut
göra kronohäkte för Norra delen af Norrbottens län samt ransaknings
häkte för Haparanda stad jemte Neder- och Öfver-Torneå, Carl Gustafs, 
Pajala, Juckasjärfvi och Enontekis tingslag, hvilket fängelse vid 1864 
års slut icke var fullbordadt, har blifvit anvisadt » » 38,000: - 306,057: 58. 

utgörande alltså de å dessa anslag odisponerade behållningar tillhopa ~ R:mt R:dr 38,942: 42. 
Uti samtlige här ofvan utförde utgifts-summor äro icke inberäknade de kontanta bidrag, som af kom

muner tillskjutits, eller värdet af byggnads-tomter, som af städer eller menigheter omkostnadsfritt upplåtits. 

Fångvårdens skulder vid 1864 års slut uppgingo till 515,301 R:dr 32 öre, hvaraf till Eders Kongl. 
Maj:ts och Rikets Statskontor 292,157 R:dr 18 öre, hvilket belopp med 82,842 R:dr 82 öre understiger den 

7 Fångvårds-Slyvelsens Berättelse för år 1864. 
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summa af 375,000 R:dr, som Styrelsen, enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 9 Februari 1858, eger att 

såsom förlagskapital af statsmedlen innehafva. 

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

Kontanta kassabehållningar hos Styrelsen och de särskilda fångvårds-anstalterne R:mt R:dr 150,531: 45. 

Fordringar » » 140,418: 27. 

Förskotter » » 23,485: 20. 

Behållning af materialier m. m » » 193,352: 40. 

Anmärkte poster » » 6,751: 93. 

Proprie balans » » 762: 07. 

Summa R:mt R:dr 515,301: 32. 

Genom 31 af Styrelsen under året utfärdade resolutioner och beslut i anmärkningsmål har till betal

ning blifvit faststäldt ett belopp af 4,828 R:dr 67 öre. 

I enlighet med gällande föreskrifter hafva mönstringar med Krono-arbets-corpsen äfvensom inspektioner 

vid Straff- och Arbetsfängelserna samt Läns- och Kronohäktena i Riket blifvit under året förrättade. 

Styrelsen framhärdar med djupaste, vördnad, trohet och nit, 

Stormäktigste, Allernådigste Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

underdunigste och tropligtigstc 

tjenare och undersåter 

W. STRÅLE. 

VICTOR LJUNGSTEDT. E. A. F. LINDENCRONA. 

Stockholm den 29 December 1865. 

C. JR. Ulfsax. 
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