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STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

T ill följd af Instruktionens föreskrift får Fångvårds-Styrelsen härmedelst i underdånighet afgifva be
rättelse för är 1865 angående fångvårdenå alla förvaltningsgrenar, med iakttagande af förut begagnad 
uppställning i åtta afdelningar, nemligeh: 

l:o. Om fångantalet; 
2:o. v Om ordningen och disciplinen; 
3:o. Om religionsvården; 
4:o. Om helsovården; 
5:o. Om fängelsebyggnaderna; 
6:0. Om fångpersonalens underhåll och beklädnad; 
7:o. Om fångpersonalens sysselsättning; 
8:0. Om fångvårdens inkomster och utgifter. 
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AFDELNINGEN I. 

Fångantalet. 

Uti denna afdelning lemnas redovisning både för antalet af fångar, som varit intagne i Läns-, 

Krono- och Polishäkten dels under loppet af år 1865 och dels vid samma års slut, samt för fångantalet 

vid 1865 års slut i Straff- och Arbetsfängelserna och vid Kronoarbetscorpsen; äfvensom, för anställande 

af jemförelse i afseende å tillvext eller minskning under en längre tid, enahanda redovisning meddelas för 

åren 1860, 1855, 1845 och 1835, hvarförinnan någon utförlig fångstatistik icke blifvit uppgjord. 

Särskildt för år 1865 lemnas ock redovisning för förändringarne i antalet af Straff- och Arbets

fångar, Bekännelsefångar och Kronoarbetskarlar, äfvensom för deras ålder, födelseorter och föregående 

samhällsställning samt för de myndigheter, som dömt dem till allmänt arbete eller fängelse och brotten 

för hvilka de blifvit dömde. 

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

1865 varit i Stockholms Stads samt i Läns- och Kronofängelserne äfvensom i Polishäktena i Göteborg 

och Norrköping, förvarade, sammanställd med uppgifter å folkmängden vid dessa års slut. 

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



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

) Antalet vid början af år 1835 kan ej uppgifvas. 
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Totalsumman af de särskilda slags fångar samt barn, som under loppet af åren 1835, 1845, 1855, 1860 och 1865 förvarats i 
Stockholms Stads- samt i Läns- och Kronohäktena, äfvensom uti Polishäktena i Göteborg och Norrköping, har, på sätt förestående 
tabell visar, utgjort: 
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Nästföljande tabell utvisar, jemte tillökningen i Rikets folkmängd, tillvexten eller minskningen i 

arresteringarnes antal uti Läns-, Krono- och Polishäktena under loppet af åren 1835, 1845, 1855, 1860 

och 1865. 

Likasom uti föregående årsberättelsen anmärkes här att Fångvårds-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 dereftcr insättas uti något Läns-, Krono- eller 

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

eller Polishäkte förflyttade, jemväl af brist på nödiga uppgifter, ej kunnat göras för längre tid än från 

och med år 1845. 

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

Polishäktena, utan äfven för dem, som under årets lopp blifvit från ett till annat häkte förflyttade, be-

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

I öfrigt tillåter sig Fångvårds-Styrelsen i underdånighet hänvisa till den uti Afdelningen VIII uti 

texten intagna tabell, utvisande medeltalet af fångar för dag vid samtlige fångvårdsinrättningarne. 

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

arets lopp uti Läns-, Krono- och Polishäktena, meddelas uti nästföljande tabell uppgift, på de särskilda 

slags fångar, äfvensom barn, hvilka pä en gång, nemligcn sista dagen af åren 1835, 1845, 1855, 1860 och 

1865, hållits i nämnde häkten förvarade: 



6 

Mom. 2. Uppgift på Straff- och Arbetsfångar, Bekännelsefångar och Kronoarbetskarlar vid 1835, 
1845, 1855, 1860 och 1865 års slut. 



För att lätta öfversigten af tillväxt eller minskning i antalet af ofvannämnda särskilda slags fångar 

under en längre följd af år, har dels uti berättelsen för år 1851 förhållandet i detta afseende fråtf och 

med år 1835 till och med år 1851 blifvit framstäldt i två tabeller, af hvilka den ena upptagit förändrin

gen i fångarnes antal vid slutet af hvarje år inom nämnde tidsperiod, och den andra innehållit uppgift på 

olikheten i de nykomnes antal, dels ock uti de följande årsberättelserna redogörelse lemnats för olikheten 

i detta hänseende emellan det år berättelsen omfattat samt det nästförutgångna; blifvande en dylik jemförelse 

emellan åren 1864 och 1865 här nedan meddelad: 

7 

De i föregående tabell upptagne fångar hafva utgjorts af följande slag, nemligen: 
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Hvad lifstidsfängarne beträffar, så utvisar förestående tabell att dessa fångars antal af båda könen 

från 1864 till 1865 års slut fortfarande förminskats och att, hvad särskildt nykomne angår, dessas antal 

varit vida lägre under det sednare, än det förra året; en följd af den förändrade brottmåls-lagstiftningen, 

enligt hvilken lifstidsfängelse nu mindre än förr ådömes. 

Vidkommande åter straff-fängarne pä viss tid, så befinnes deras antal vara under år 1865 fortfarande 

ökadt, hvilket jemväl är föranledt af en förändrad lagstiftning, ty, förutom det att straffarbete på viss tid 

numera ofta ådömes, der lifstidsarbete förut ålades, hafva sedan Kongl. Förordningen den 29 Januari 

1861 angående mord, dråp och annan misshandel utfärdades, dels flere personer blifvit till straffarbete på 

viss tid för nämnde slags brott dömde och dels vissa bland dessa brott blifvit belagde med dylikt straff 

för längre tid, än tillförne. Detta förhållande bör emedlertid desto mindre kunna antagas utvisa något 

ökadt antal brottslingar, som antalet nykomne straff-fångar på viss tid är för år 1865 betydligt lägre, än 

för år 1864, enär det år 1865 med 161 män och 6? qvinnor eller tillsammans 224 personer understigit 

antalet för 1864. 

Under år 1865 hafva fyra bekännelse-fångar afgått, men icke någon sådan fånge tillkommit. 

De för försvarslöshet till allmänt arbete dömdes antal har tmder år 1865 något ökats bland männen, 

men minskats bland qvinnopersonalen, och befinnas de nykomne af detta slags fångar vara för år 1865 

bland männen 82 flere, men bland qvinnorna 23 färre, än för år 1864. Denna tillökning i antalet af 

nykomne män gäller nästan uteslutande Pionnierklasscn, der 66 flere dömde personer tillkommit under år 

1865, än under år 1864, och hvarest nnmeräreh under flera års lopp visat sig vara i ständigt tilltagande 

både bland de dömde och bland do frivillige, så att Pionnierklassen, som, bildad år 1853, uppgått t. ex. 

vid 1855 års slut till 19 dömde och 2 frivillige, eller 21 man, samt vid 1860 års slut till 50 dömde och 

21 frivillige eller tillhopa 71, utgjordes vid slutet af år 1865 af 80 dömde och 64 frivillige eller till

sammans 144 man. 

I fråga om frivillige försvarslöse har bland männen förhållandet på det hela under år 1865 förblifvit 

nära nog oförändradt, men bland qvinnopersonalen befanns antalet frivillige hafva blifvit under året ökadt 

med 36, och 47 flere sådane frivillige hade under året tillkommit än under år 1864. 

Vid Disciplin-compagniet har icke någon anmärkningsvärd förändring under år 1865 egt rum. 

För jemförelses skull meddelas här nedan irppgift på sammanlagda antalet af dem, som sista dagarne 

af åren 1835, 1845, 1855, 1860 och 1865 varit inom Riket friheten förlustige såsom i något Läns-, Krono-

eller Polishäkte eller uti Straff- och Arbetsfängelse intagne eller ock vid Pionnier- och Kronoarbets-

corpsen anställde: 

Om dessa summor jemföras med Rikets folkmängd för ofvan upptagne år, utgörande 
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så visar det sig att 
vid slutet af år 1835 hvarje 701:ste 

» » » » 1845 » 514:de 

» » » » 1855 » 623:dje 

» » » » 1860 » 782:dre 

» » » » 1865 » 817:de person varit i förlust af friheten; 

men, om antalet af frivillige härvid ej tages i beräkning, utfaller jemförelsen så att 

vid slutet af år 1845 hvarje 521:ste 

» » » » 1855 » 664:de 

» » » » 1860 » 845:te 

» » » » 1865 » 907:de person i landet varit mot sin vilja 

friheten förlustig. Härvid förnyas den förut gjorda erinran att de sannolikt få personer, som förvarats 

i de mindre städernas häkten ej kunnat tagas i beräkning. 

Mom. 3. Bland samtlige allmänna Straff- och. Arbets-f ångar, Bekännelse-fångar och Krono-arbets-

karlar hafva, enligt hvad Bilagan Litt. B 1 närmare utvisar, följande förändringar under år 1865 egt rum: 
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I likhet med livad förut egt rum äro vid denna berättelse fogade särskilda bilagor, Litt. B 2 och 

B 3, redogörande dels för de fångar, som i Läns- och Kronohäktena undergått dem ådömdt fängelsestraff 

och dels för de personer, hvilka i sådane häkten på grund af Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 1853 för 

försvarslöshet hållits till allmänt arbete. 

Enligt bilagan Litt. B 2 utgjorde Straff-fångarnes antal i Läns- och Kxonohäktena vid 1864 års slut 

746 män och 145 qvinnor, eller tillsammans 891, samt vid 1865 års slut 735 män och 118 qvinnor eller 

tillhopa 853. Under hela året hade sammanlagdt 2,330 dylika fångar varit i dessa häkten intagne, af 

hvilka 1,439 under året ankommit. Bland dessa hade de flesta eller 227'haft tre månaders strafftid; och 

i öfrigt hade strafftiden varit bestämd för 218 till två månader, för 215 till sex månader, för 146 till fyra 

månader, för 137 till tolf månader, för 132 till I i å 2 år, för 95 till femton å aderton månader, för 77 

till åtta månader, för 44 till en månad, för 30 till fem månader, för 30 till nio månader, för 21 till 

fjorton månader, för 19 till tio månader, för 16 till sju månader, för 12 till femton månader, för 9 till 

tretton månader, för 1 till elfva månader och för 10 till mera än två år. 

Af bilag-an Litt. B 3 inhemtas i fråga om de försvarslöse som i Läns- och Kronohäktena hållits till 

ådömdt arbete att de vid 1864 års slut utgjorts af 2 män och 4 qvinnor; att under år 1865 20 män och 

9 qvinnor tillkommit; att under hela året sammanlagdt 33 personer varit i sådane häkten hållne till 

arbete för försvarslöshet; att de qvarvarande vid årets slut varit 5 män och 2 qvinnor samt att arbets

tiden utgjort för 9 af de nykomne tre, månader, för 8 två månader, för 6 sex månader, för 5 fyra må

nader och för 1 tolf månader; och hade den sistnämnde personen med afseende å särskilda förhållanden 

fått för det allmänna arbetets fullgörande i Länsfängelse qvarstadna. 

Mom. 4. Rörande samtlige Straff- och Arbetsfångar, Bekännelsefångar och Kronö-arbetskarlar med

delas uti särskilda bilagor uppgifter: 

l:o under Litt. C angående åldern, utvisande att de flesta varit bland nykomne lifstidsfångar 

emellan 30 och 35 år, bland nykomne straff-fångar på viss tid emellan 20 och 25 år samt bland ny

komne försvarslöse emellan 30 och 35 år; 

2:o under Litt. D angående födelseorterna, äfvensom angående proportionsförhållandet emellan total

summorna och antalen af de inom Stockholms Stad och inom hvarje Län födde, samt 

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, af hvilka två tabeller inhemtas: 

dels att, i förhållande till hela den under årets lopp nykomna personalen, de fleste varit födde i Stock

holms Stad och i Elfsborgs Län samt vidare inom Östergötlands, Calmar, Malmöhus, Göteborgs, Skara

borgs, Blekinge, Gefieborgs, Jönköpings, Kopparbergs, Christianstads, Kronobergs, Wermlands, Upsala, 

Södermanlands, Nerikes, Hallands, Stockholms, Wester-Norrlands, Westmanlands, Westerbottens, Norr

bottens, Gottlands och Jemtlands Län, dels ock att, i förhållande till folkmängden, de fleste varit födde i 

Stockholms Stad och derefter i Gefieborgs, Blekinge, Calmar, Södermanlands, Östergötlands, Elfsborgs, 

Göteborgs, Jönköpings, Skaraborgs, Kopparbergs, Södermanlands, Kronobergs, Malmöhus, Hallands, Stock

holms, Westmanlands, Wester-Norrlands, Gottlands, Christianstads, Nerikes, Norrbottens, Westerbottens, 

Wermlands och Jemtlads Län; 

4:o under Litt. F angående de samhällsklasser, hvilka de ifrågavarande personerna före deras häk

tande tillhört samt till hvilket antal de varit gifta eller ogifta, hvaraf befmnes att största delen eller mer 

än tretton tjugoåttondedelar af den nykomna personalen tillhört den jordbrukande klassen, mer än en 

femtedel handtverksklassen och omkring en sjundedel militärklassen, äfvensom att bland männen närmare 

tre fjerdedelar och bland qvinnorna jemnt tre fjerdedelar icke före häktandet ingått .äktenskap; 
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5:o under Litt. G dels angående de Domstolar och Auktoriteter af hvilka straff- och arbets-fångar 

och kronoarbetskarlar blifvit dömde, dels ock angående de Regementen, från hvilka de vid Krono-arbets-

corpsens Soldatklass eller Disciplin-compagniet anställde karlar blifvit ditsände för uttjenande af ingången 

kapitulation, samt 

6:0 under Litt. H angående proportionsförhållandet emellan folkmängden i Stockholms stad och i 

hvarje län samt antalet af de personer, som af Domstolar eller Auktoriteter derstädes blifvit dömde; Och 

inhemtas' af dessa tabeller Litt. G och H att, i förhållande till hela den under året nykomna personalen, 

de flesta blifvit dömde till straff-fängelse eller allmänt arbete af Domstolar eller Auktoriteter inom Stock

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

borgs, Elfsborgs, Wester-Norrlands, Christianstads, Kopparbergs, Stockholms, Jönköpings, Wermlands, Krono

bergs, Södermanlands, Upsala, Hallands, Nerikes, Westrnanlands, Norrbottens, Jemtlands, Westerbottens och 

Gottlands _ län; samt att åter, i förhållande till folkmängden, de flesta af de nykomne blifvit dömde i 

Stockholms Stad och dernäst i Gefleborgs, Göteborgs, Blekinge, Wester-Norrlands, Calmar, Östergötlands, 

Stockholms, Malmöhus, Upsala, Norrbottens, Gottlands, Skaraborgs, Jemtlands, Kopparbergs, Södermanlands, 

Hallands, Jönköpings, Westrnanlands, Christianstads, Elfsborgs, Kronobergs, Westerbottens, Nerikes och 

Wermlands län, och får Fångvårds-Styrelsen, i afseende å proportionen i detta hänseende emellan Stock

holms Stad och hvarje län äfvensom de särskilda länen emellan, underdånigst hänvisa till 3:dje kolumnen 

i tabellen Litt. H. 

För öfrigt utvisar tabellen Litt. G bland annat, att icke någon lifstidsfånge af någotdera könet 

under året ankommit från Jemtlands, Norrbottens, Stockholms, Wermlands, Westerbottens eller Östergöt

lands län samt a t t lifstidsfångar af qvinnokön ankommit endast från Stockholms Stad samt Christianstads, 

Gottlands, Göteborgs, Jönköpings, Skaraborgs och Wester-Norrlands län, att få försvarslöse ankommit från 

andre orter än Stockholms Stad samt Göteborgs, Östergötlands, Blekinge och Calmar län samt att icke 

någre utstrukne Soldater under året ankommit från Göta och Wendes Artilleri-Regementen eller från 

Wermlands Fält-Jägare-Regemente. 

7:o under Litt. I angående de af fångpersonalen begångna brott, med uppgifter särskildt under 

N:o 1 på de brott, för hvilka straff-fångarne blifvit till fängelsestraff dömde och bekännelsefångarne varit 

under tilltal samt särskildt under N:o 2 på de brott eller förseelser de försvarslöse eller kapitulanterne 

före ankomsten till fängelset eller krono-arbets-corpsen undergått bestraffning. 

De om fångpersonalens föregående brott meddelade uppgifter, som förut i en tabell upptagits, hafva 

nu blifvit fördelade i två tabeller, för att kunna från straff-fångarne helt och hållet afskilja de försvarslöse, 

hvilkas föregående brott i många fall äro begångne en lång tid före det år, de sednast blifvit såsom för

svarslöse dömde till allmänt arbete, så att af antalet nykomne fångar af detta slag, som förut blifvit för 

ett visst slags brott dömde, icke kan hemtas något tillförlitligt omdöme huruvida brottsligheten af sådan 

art under året ökats eller minskats. För öfrigt har den förändring i dessa tabeller vidtagits, att brottens 

uppställning blifvit lämpad efter den nya straff-lagen, som med början af året trädde i verkställighet. I 

anseende till denna sistnämnda förändring försvåras jemförelsen uti ifrågavarande hänseende med förhål

landet under föregående år, hvaremot sådan jemförelse blifver för framtiden mera noggrann och tillförlitlig. 

Hvad som emedlertid synes af tabellerna med visshet kunna slutas är att de för tjufnadsbrott dömde 

nykomnes antal ej obetydligen minskats, att de för . snatteri dömdes antal deremot ökats samt de för 

barnamord dömda qvinnornas antal är mindre än föregående året. 
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Mom. 5. Med ledning af bilagan Litt. K lemnas här nedan en summarisk uppgift för år 1865 
ej allenast på fångpersonalen vid straff- och arbets-fängelserna och! knono-arbets-corpsen samt på an
talet af dem, som för undergående af ådömdt straff-fängelse, eller för att hållas till ådömdt arbete för 
försvarslöshet förvarats i Läns- och Kronohäktena, utan ock å proportionen emellan antalet af nykomne, 
afgångne och återkomne bland dessa slags fångar: 

De återfallnes antal år 1865 har bland männen med 20 och bland qvinnorna med 30, eller med 
tillhopa 50 personer, understigit antalet för år 1864, men jemföres förhållandet för år 1865 mellan antalet 
af återfall och de under året nykomnes antal med berör'de förhållande för år 1864, befinnes ingen an
märkningsvärd skillnad. 

Om deremot förhållandet emellan antalet af återfallen år 1865 och de under året frigifnes antal, 
sammanställes med enahanda förhållande år 1864, så befinnes äterfallens antal, som efter denna grund år 
1864 utgjorde bland männen 25 och bland qvinnorna 32 procent, hafva år 1865 utgjort bland männen 26 
och bland qvinnopersonalen 28 procent. Sammanräknas åter båda könen så blifver förhållandet emellan 
dessa två år nära nog lika. Härvid anmärkes att de åte,rfallne icke utgöras endast af dem, som under 
året afgått, utan troligen till största delen af sådane, som under föregående år blifvit ställde på fri fot. 

Hvad särskildt angår de fångar, hvilka för första resan stöld hållits till straff-arbete i cell, befinnes 
det att sammanlagda antalet af dem, som från och med tillämpningen af Kongl. Förordningen den 4 Maj 
1855 intill slutet af år 1865 i cellfängelse intagits, för att undergå dem för första resan stöld ådömdt 
straff, uppgår till 7,727; och då 425 bland dessa vid 1865 års slut funnits qvar i cellfängelserna, har, 
oberäknadt de få personer, hvilka tilläfventyrs i fängelset aflidit, antalet af dem, hvilka efter undergången 
bestraffning för första resan stöld från cellfängelserna afgått, utgjort 7,302. Af dessa hafva intill 1865 
års slut 1,133 återkommit, för att undergå straff för andra resan stöld, så att äterfallens antal bland dem, 
hvilka alltsedan år 1855 blifvit för första resan stöld straffade med fängelse i cell, uppgått till något mer 
än 14 procent. 

Bland nyssnämnde fångar hade 149, efter att hafva i cellfängelse undergått straff för första resan 
stöld, under år 1865 till cellfängelserna återkommit, för att hållas till straff för andra resan dylikt brott; 
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och inhemtas af de om dessa fångar infordrade uppgifter, att fängelsestraffet för första resan stöld blifvit 

fulländadt: för 15 bland dem samma år eller 1865, för 43 år 18Ö4, för 26 år 1863, för 14 år 1862, för 

12 år 1861, för 11 år 1860 och för 28 före år 1860. 

Hvad Krono-arbets-corpsen vidkommer lemnas här nedan dels för 1865, dels ock summariskt från 

och med år 1843, då corpsen bildades, till 1865 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, till fångvårdsanstalterna återkommit: 

Om hela antalet af dem, hvilka alltifrån Krono-arbets-corpsens organisation till slutet 'af år 1865 

blifvit derifrån frigifne, jemföres med hela antalet af dem, hvilka till Krono-arbets-corpsen samt till Straff-

och Arbets-fängelserna återkommit, befinnes de återkomnes antal motsvara något mer än 31 procent af de 

frigifnes, hvaraf ungefärligen 13 procent återkommit för begångna brott, samt 18 procent för bristande 

laga försvar. 

Jemföres åter antalet af de under år 1865 återkomne med de under samma år frigifnes antal, så 

visar det sig att af de sednare något mer än 29 procent återkommit, nemligen något mer än 22 procent 

för bristande laga försvar och omkring 7 procent för att undergå straffarbete. 

Såsom tilltalade för brott och lösdrifveri höllos 45 f. d. Krono-arbets-karlar vid 1865 års slut i Läns-, 
Krono- och Polishäkten förvarade. 

Antalet af försvarslöse karlar, hvilka under loppet af år 1866 antingen efter den bestämda arbets

tidens slut qvarstadnat såsom frivillige, eller i sådan egenskap återkommit, har uppgått till 494, hvaraf en 

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

1850 och den 14 December 1858 likväl egt 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 6,614, af hvilka 

438 vid 1865 års slut funnos qvar; varande dock i nämnda totalsumma åtskillige personer, hvilka flera 

gånger såsom frivillige ingått, af sådan anledning flera gånger beräknade. 



14 

AFDELNINGEN II. 

Ordningen o c h disc ipl inen. 

För lättare öfversigt af förhållandet i detta hänseende vid Straff- och Arbetsfängelserna och Krono-

arbets-corpsen, meddelas derom här nedan åtskilliga summariska redogörelser: 

l:o) Straff- och Arbetsfängelserna för Mankön. 
a) 

) Med anledning af förefallna förnyade trotsige öfverträdelser af det påbjudna tystnndssystemet inom tre fånglogement å Straff- och Ar-
betsfängelset på Långholmen och då personalen derstades icke kunnat förmås uppgifva de till öfverträdelserna skyldige, hafva, förutom 
de i tabellen upptagne bestrafFningarne, arrest å logementen med åtta dagars minskad kost blifvit ålagd samtlige å dessa logement 
förvarade fångar, 149 till antalet. 

Några rymningar från ofVannämnda fängelser hafva under året icke egt rum. För de i tabellen 

upptagna, af domstol ådömda bestraffningar meddelas närmare redogörelse här nedan, efter tabellernas in

förande. 

b) 
De extra judiciela bestraffningarne äro ålagde för följande förseelser: 
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2:o) Straff- och Arbetsfängelser för Qvinnor. 

Anmärkning. Den rymde fången blef efter en kort stund till fängelset återförd. Af personalen vid ofvannämnde fängelser har icke nå
gon under året varit under tilltal vid Domstol. 

') För öfverträdelse af den inom Straff-fängelset anbefallda tystnaden hafva dessutom 220 för nägra dagar erhållit minskning i kosten. 

d) 
Bestraffningarne äro för följande förseelser ålagde: 

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

Nedanstående tabell litt. f utvisar de förbrytelser, för hvilka de af domstol bestämda straffen blifvit 
ådömde och tabellen litt. g de förbrytelser, som föranledt de extra judiciela bestraffningarne. 

f) 

c) 
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9) 

Vid lifstidsfängelserna för mankön har fångarnes förhållande xmder året i allmänhet varit tillfreds

ställande, men vid Straff- och Arbetsfängelserna på Långholmen och Malmö hafva ovanligt många bestraff

ningar egt rum. På sätt tabellen närmare utvisar hafva dock förseelserna för det mesta varit af lindri-

gare art. Vid Straff- och Arbetsfängelset på Långholmen äro de flesta bestraffningarne föranledda af en 

vid årets början förefallen gäsning i sinnena, uppkommen af ovilja mot de till biträde vid bevakningen 

anställde s. k. portposterna, hvilka utses bland de pålitligaste af fångarne. Denna gäsning, som gaf sig 

tillkänna genom trotsigt och otillbörligt förhållande samt oloflige samtal, hotade att utbryta i öppet my

teri, men blef genom allvarsamma bestraffningar hejdad, så att fångpersonalens uppförande under den sed-

nare delen af året var ganska nöjaktigt. 

De stölder inom Straff- och Arbetsfängelset i Malmö, för hvilka bestraffningar blifvit af domstol 

ådömde, begingos af straff-fångarne, Wilhelm Andersson och Sven Håkansson Lustig eller Bergvall samt 

bestodo i tillgrepp af kläder, begånget i sammanhang med gjordt rymningsförsök. Då förloppet vid detta 

rymningsförsök är anmärkningsvärdt med afseénde både å fångarnes förmåga att för frihetens återfående 

uthärda försakelser och å bevakningens ådagalagda uppmärksamhet, anser Fångvårds-Styrelsen sig böra i 

korthet derför redogöra. Båda dessa fångar, som förut begått djerfva rymningar och derföre inom fän

gelset med uppmärksamhet följdes af bevakningen, saknades den 14 Juli 1865 vid middagstiden. Så väl 

inre, som yttre bevakningen förstärktes derefter och, enär skäl vår att antaga det fångarne icke utkommit 

från fängelset, anställdes inom fängelset noggranna visitationer och undersökningar medelst uppbrytande 

af golf och väggpanelningar m. m. Detta arbete fortsattes utan framgång under de följande dagarne till 

omkring kl. 6 e. m. den 18 Juli, då den på fånggården postande Vaktknekten varseblef att små bitar af 

murbruk nedföllo från taket å vestra delen af fängelsebyggnaden, hvilket ledde undersökningen åt detta 

ställe, der fångarne ock funnos dolda i en emellan vindsväggen och tegelpannorna å taket befintlig öpp

ning, der de såväl i anseende till bristande utrymme, som af farhåga att upptäckas af en på vinden po

stande Vaktknekt, nödgades förblifva i den ställning de en gång intagit och under den tid af mer än fyra 

dygn, som der tillbragtes, icke egde annat att förtära än ett par brödbullar samt något, i stenkrus förva-

radt -vatten, hvilket slutligen af värmen blef skämdt. 

Den i förra årets berättelse omförmälde i Straff- och Arbetsfängelset i Malmö förvarade straff-fån

gen Petter Stenberg, som inom fängelset blifvit beträdd med innehafvande af blanketter till falska sedlar 

m. m., dömdes slutligen genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga utslag den 25 April 1865 och ansågs skyldig 

till bestraffning efter 18 § i Förordningen om förfalskning m. m. af den 7 Sept. 1858, men, såsom förut 

för eftergörande af främmande Stats sedlar dömd till det högsta straff, som å så beskaffadt brott enligt lag 

kunde följa, och hvilket ännu icke vore utståndet, erhöll han icke någon tillökning i detta straff. 



17 

Hvad manskapets uppförande vid Krono-arbets-corpsen beträffar, får Fångvårds-Styrelsen i underdå
nighet åberopa förestående tabeller, af hvilka synes att personalens förhållande vid Disciplin-Kompaniet 
fortfarande vafit synnerligen tillfredsställande, men att vid Krono-arbets-Bataljonen på Carlsborg och vid 
Elfte Krono-arbets-Kompaniet bestraffningarnes antal något ökats. Hvad sistnämnda Kompani beträffar 
bör dervid likväl tagas i betraktande den tillökning i numerär, Kompaniet under året erhållit. 

Sedan nytt Kronohäkte i Haparanda blifvit under September månad 1865 till begagnande upplåtet, 
äro Cellfängelserna i Riket numera följande: 

Vid sju af Cellfängelserna hafva icke några extra judiciela bestraffningar förefallit och vid tolf an
dra af dessa fängelser har bestraffningarnes antal uppgått blott till 1 å 2 på hvarje ställe. Så väl dessa 

Fångvårdt-Styrehens Berättelse får år 1865. 3 
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bestraffningar, som de, hvilka vid öfrige Cellfängelserna egt rum, hafva till största delen varit föranledda 

af okynne, osnygghet eller andra lindrigare förseelser. Undantag härifrån äro följande, nemligen: att vid 

Länsfängelset i Luleå den för andra resan stöld häktade Finnen Wittaniemi bemäktigat sig Vaktknektens 

för tillfället aflagde huggare och med denna sårat Vaktknekten å armen, för hvilket våld ansvar af dom

stol ådömdes Wittaniemi, som derefter inom fängelset gjort sig för trotsigt uppförande och andre förseel

ser till extra judiciela bestraffningar förfallen; att inom länsfängelset i Jönköping en straff-fånge ådragit 

sig bestraffning med mörk cell för sturskhet och ohöflighet mot Fångpredikanten; att i Länsfängelset uti 

Östersund två fångar blifvit straffade med mörk cell, den ene för svordom och hot mot Direktören och 

bevakningen, jemte våldsamt uppförande, samt den andre för- svordom och sturskhet mot Direktören; att 

en fånge- uti Kronohäktet i Eskilstuna för hot och trots mot bevakningen blifvit med mörk cell straffad; 

samt att en fånge i Kronohäktet i Kongsbacka, en fånge uti Länsfängelset i Upsala, två fångar i Länsfän

gelset i Carlstad, en fånge i Kronohäktet i Warberg och en inom Kronohäktet i Haparanda dels för våld

samt förhållande och dels för sturskhet eller oljud i cellen ådragit sig bestraffningar. 

Från Länsfängelserna hafva 6 fångar under året rymt, nemligen 4 vid två särskilda tillfällen från 

Länsfängelset i Östersund, en från Länsfängelset i Malmö och en från Länsfängelset i Carlstad. Den ena 

rymningen från förstnämnda fängelse, vid hvilket tillfälle tre fångar undkommo, samt rymningen från 

Länsfängelset i Malmö härrörde af felaktigt anordnande af bevakningen, med anledning hvaraf vederbö

rande Direktörer, efter anställde åtal vid Domstol, blifvit till bötesansvar dömde. De öfriga två rymnin

garne underlättades genom försummelse i bevakningen, på grund hvaraf Vaktbetjeningen ställdes under 

åtal och i båda fallen dömdes till böter. 

Et t rymningsförsök gjordes under året vid Kronohäktet i Kongsbacka, der en ransakningsfånge, som 

användes i arbete utom fängelset, sökte undkomma bevakningen, men blef genast gripen och återförd. 

Två sjelfmord hafva under året blifvit begångna inom Cellfängelserna. Det ena egde rum uti Läns

fängelset i Carlstad, hvarest Kyrkoherden Anders Lindbäck, tilltalad för mord medelst förgiftning, genom 

hängning tog sig afdaga. Denne fånge, som, i anseende till de ovanliga omständigheterna vid ifrågava

rande brottmål, under hela fängelsetiden . blifvit följd med en synnerlig vaksamhet och uppmärksamhet, 

hade, efter sin återkomst från sista ransakningen vid Härads-Rätten den 14 November 1865, vid Fängelse-

Direktörens dagliga besök visat mycket lugn i motsats till den föregående fängelsetiden, och tillkännagif-

vit att han tyckte sig finna samvetet lättadt genom den bekännelse, lian vid nämnda ransakningstillfälle 

afiagt. Jemväl fängelsets Predikant hade ansett Lindbäck efter återkomsten från denna ransakning hafva 

fallit i djupare "begrundning", hvarigenom, enligt Predikantens yttrande, "hans sinnesfasthet veknat till 

"känslor, i hvilka han skulle kunnat bekänna äfven andra under hans föregående lefnad föröfvade, af den 

"allmänna opinionen misstänkta, men af hemlighetens slöja betäckta brott." För Direktören hade Lind

bäck vid berörde tid äfven uppgifvit, att han börjat finna tröst i läsandet af den heliga Skrift, ehuru han 

ej funnits dermed sysselsatt då han oförmärkt observerades genom det på celldörren befintliga synhålet, 

men deremot synts läsande i Bibeln, när han funnit att någon skulle i cellen inträda. Vid Direktörens 

visitation kl. 8 på aftonen den 24 November fick Lindbäck, på begäran, tillåtelse att behålla kläderna på 

sig under natten, hvilket ofta förut, med afseende å hans sömnlöshet, beviljats honom. När derefter kl. 1 

på natten till den 25 November förnyad visitation af tjenstgörande Vaktknekten verkställdes, genom knack

ning på celldörren, hvarvid fången skulle uppgifva cellens nummer, hade Lindbäck, enligt Vaktknektens 

uppgift, lemnat tydligt svar. Klockan 8 morgonen derefter, då Vaktmästaren inkom i. cellen^ för att gifva 

fången vatten och mat, befanns Lindbäck hängande i ett lakan, hvilket han, med begagnande af en hår-

borste, fästat i öfra öppningen till luftvexlingsröret och kunde ej, oaktadt gjorda försök, till lif återkallas. 
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Det andra sjelfmordet begicks i Kronohäktet i Norrköping af förre Kronoarbetskarlen Olaus Nilsson, hvil-

ken den 10 Januari 1865 blifvit såsom försvarslös till häktet förpassad. Olaus Nilsson, som sedermera 

skulle badas och klädas i fångdrägt, blef i afvaktan härå vid ankomsten insatt i fångtransportrummet, der 

han efter två timmars förlopp befanns hafva hängt sig med begagnande af en yllehalsduk, som han fästat 

i fönstergallren. 

Inom Länsfängelserna i Carlskrona och Upsala samt Kronohäktet i, Carlshamn hafva blifvit gjorda 

fyra försök till sjelfmord, hvilka genom bevakningens uppmärksamhet förekommits. 

På grund af Kongl. Brefvet den 13 November 1849 hafva 7 fångar, för hvilka ådömdt straff blifvit 

genom Eders Kongl. Maj:ts nåd till fängelse i cell förvandladt, varit under året i Läns- och Krono-cell-

fängelser intagne; och voro af dessa fångar 2 qvar vid årets slut. 

Den i flera föregående berättelser omnämnda fången Greta Nilsdotter, dömd till lifstidsarbete för 

dråp å sin dotter, har under året på grund af sin önskan fortfarande förvarats i cell. Hon är nu mera, 

på grund af Eders Kongl. Maj:ts nådiga utslag den 23 October 1866 från Straff-fängelset frigifven. 

Af de vid 1864 års slut befintlige 6 bekännelsefångarne, 5 män och 1 qvinna, bland hvilka likväl 

en man, Nils Johan Skog, såsom sinnessjuk, var vid årets slut intagen å Lasarett, fanns blott en, förre 

Gästgifvaren Lars Eriksson från Täng, tilltalad för mordbrand, qvar vid 1865 års slut. Per Wilhelm 

Lundgren och August Carlsson samt nyssbemälde Skog hade under årets lopp blifvit för mord å Bevak

ningssoldaten Nordell dömde, Lundgren och Carlsson genom utslag den 28 Mars 1865 till lifstidsarbete, 

för undergående hvaraf de den 20 April blifvit till Straff-fängelset i Warberg afsände samt Skog genom 

utslag den 17 October 1865 till tolf års straff-arbete, hvilket han å Straff-fängelset på Långholmen un

dergår. Förre lifstidsfången Nils Andersson från Toarp, tilltalad för mord, har, såsom Fångvårds-Styrelsen 

hos Eders Kongl. Maj:t förut i underdånigket anmält, aflidit å fängelset på Långholmen den 13 Maj 1865, 

utan att hafva bekännelse aflagt, och hustru Anna Brita Persson, äfvenledes för mord tilltalad, blef, med 

anledning af sin i förra berättelsen omförmälde bekännelse, enligt Göta Hof-Rätts förordnande i Februari 

månad 1865, afsänd till Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Göteborg för att ny ransakning undergå. 

På grund af Kongl. Brefvet den 14 December 1858 hafva under år 1865 såsom frivillige ingått, vid 

Arbetsfängelset på Långholmen 128 personer, vid Arbetsfängelset i Malmö 61, vid Arbetsfängelset å Norr

malm 72, och vid Arbetsfängelset i Göteborg 9; samt vid Krono-arbets-corpsen, vid Fästningsklassen 215 

man, vid Pionnierklassen 54 och vid Disciplin-Kompaniet 12 man; så att sammanlagda antalet af de per

soner, hvilka vid fångvårdsanstalterna blifvit såsom frivillige anställde, för år 1864 uppgående till 508, ut

gjort, under år 1865, 470 män och 81 qvinnor eller tillhopa 551 personer. 

Sedan det blifvit föreskrifvet att tiden för frivilliges antagande vid Arbetsfängelserna borde bestäm

mas till minst sex och högst tolf månader, men hos Fångvårds-Styrelsen blifvit af Direktören vid Straff-

och Arbetsfängelset i Malmö anmäldt, att det ofta inträffade att tiden för så väl straff-fångars som för

svarslöse dömdes och frivilliges frigifvande inföll under en årstid, då de svårligen kunde erhålla arbets-

förtjenst, har Styrelsen, på bemälde Direktörs hemställan, uti skrifvelse den 23 Juni 1865 bifallit att fånge 

må, om han omedelbart efter den bestämda straff- eller arbetstidens slut sin begäran derom framställer, 

erhålla anställning såsom frivillig äfven för kortare tid, än sex månader; och har detta medgifvande, på 

grund af gjordt förslag, sedermera blifvit utsträckt att gälla jemväl vid Straff- och Arbets-fängelset på 

Långholmen. 
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Inom de för pålitliga äldre, eller i öfrigt mindre arbetsföre lifstidsfångar bildade, i Fångvårds-

Styrelsens berättelser för åren 1859 och 1861 mera utförligt omförmälde särskilda klasser, för män å Ny-

Elfsborgs fästning och för qvinnor å straff-fängelset i Norrköping, hafva under år 1865 varit intagne 38 

män och 12 qvinnor. Under året har den förändring inträffat att 4 män blifvit i klassen intagne, men 4 

deremot aflidit, samt att två qvinnor tillkommit och en aflidit. Personalen utgjordes vid årets slut af 34 

män och 11 qvinnor. 

Uti de för opålitliga lifstidsfångar vid straff-fängelserna i Warberg och Landskrona inrättade, af-

stängda extra fångklasser förvarades vid årets slut, på det förra stället 13 och på det scdnare 16 fångar. 

Lifstidsfången, Joniske undersåten Nicola Antonellos, som vissa tider hållits inom extra fångklassen å 

straff-fängelset i Warberg och för hvars uppförande Fångvårds-Styrelsen uti föregående berättelser redo

gjort, har under året icke lemnat skäl till någon särskild anmärkning mot sitt förhållande. Han är 

numera på grund af Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Utslag den 7 Augusti 1866 frigifven och till sin födelseort 

hemsänd. 

I afseende å fångtransporterna å jernväg har någon annan förändring ej under året egt rum, än att 

sådan blifvit anordnad jemväl å bibanorna mellan Wexiö och Alfvestad samt emellan Christianstad och 

Hessleholm. 

Sedan, i anledning af uppkommen fråga om förändring i beväpningen och utredningen för inre be

vakningspersonalen vid straff- och arbets-fängelserna för mankön, Fångvårds-Styrelsen uti memorial den 

20 Juni 1865 i underdånighet hemställt att den af Eders Kongl. Maj:t den 13 Mars 1860 meddelade 

bestämmelse rörande uniform och sidogevär för Underofficerare vid den inre bevakningen inom straff- och 

arbetsfängelserna på Långholmen och i Malmö samt inom straff-fängelset i Warberg måtte lemnas oför

ändrad, men i Nåder förklaras gällande äfven för Underbefälet vid andra straff- och arbets-fängelser för 

mankön, dels till godkännande i underdånighet öfverlemnat ny modell till huggare för Vaktknektarne vid 

dessa fängelser, dels ock i öfrigt anfört, att fall emedlertid understundom kunde inträffa då det vore af 

stor vigt att de ifrågavarande fängelsernas inre bevakningspersonal vore försedd med kraftigare försvars-

och anfalls-vapen, än de ofvannämnda för den vanliga tjenstgöringen afsedda, hvilka fall Vore, då någon 

af denna personal, tjenstgjorde såsom post eller hade bevakning af fångar vid dessas sysselsättande utom 

fängelset, samt synnerligast i händelse fångar satte sig upp mot befälet och våld måste med våld mötas, 

hvadan Fångvårds-Styrelsen ansett ett lämpligt eldvapen böra vara att tillgå för inre bevakningen vid nämnda 

fängelser och att det skulle blifva särdeles lämpligt, om detsamma vore så beskaffadt, att det uteslöte 

behofvet af det vanliga sidogevärets samtidiga bärande samt tillika tjenligt till både försvar och anfall, 

kunde med större lätthet än det vanliga infanteri-geväret handteras och utan behof af särdeles lång öfning 

med någon färdighet begagnas, samt Fångvårds-Styrelsen derföre till nådig faststlillelse jemväl insändt en 

efter ett vid straff-fängelset å Aggerhuus fästning i Norrige begagnadt vapen förfärdigad, men enligt sak

kunnig persons förslag i vissa hänseenden förändrad modell till ett eldvapen, som tillika kunde såsom 

hugg- och stötvapen begagnas; så har Eders Kongl. Maj:t, enligt Nådigt Bref den 14 Nov. 1865 bifallit 

hvad Fångvårds-Styrelsen sålunda föreslagit och de insända modellerna i Nåder fastställt, samt tillika i 

Nåder erinrat Styrelsen derom att de bestämmelser, som Styrelsen förmält sig ämna om nämnda skjut-

och huggvapens användande meddela, borde, jemte det de afsåge inre bevakningens förseende med vapnet 

vid tjenstgöring såsom post eller betäckning, innefatta att detsammas användande i -öfrigt icke finge med-

gifvas för andre tillfällen än dem, då sådant af förekomne synnerliga förhållanden särskildt påkallades; 

Och har Fångvårds-Styrelsen sedermera, efter det nödigt antal af meranämnda skjut- och huggvapen 

hunnit förfärdigas, vid vapnens öfverlemnande till vederbörande föreskrifvit: att Fängelse-Direktörerna 

borde föranstalta det bevakningspersonalen erhölle nödig öfning i skjutvapnets begagnande; att detta vapen 
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endast vid tjenstgöring såsom post eller betäckning, eller eljest då sådant af förekomne synnerliga förhål

landen särskildt påkallas samt, efter det Direktören i hvarje fall derom meddelat föreskrift, finge begagnas, 

vid hvilka tillfällen den anbefallde sabeln eller huggaren skulle afläggas; att vapnet borde i öfrigt på 

Direktörens ansvar säkert förvaras samt, när det blifvit till begagnande uttaget, genast efter det anled

ningen till dess bruk upphört, till Direktören åter inlemnas; att, när fånge rymmer och rymningen ej kan 

förekommas, utan att eldvapnet användes, fången borde tillropas att stadna innan skott mot honom 

aflossas, samt att, då sådant sker, skottet borde rigtas mot nedra delen af rymmarens kropp; äfvesom att 

ett tillkännagifvande derom, att ifrågavarande vapen finnes att för inre bevakningspersonalen tillgå och, i 

händelse af behof, komme att mot fångarne användas, borde genom Direktörens försorg fångarne 

meddelas. 

Jemte underdånigt memorial den 10 Oktober 1862 hade Fångvårds-Styrelsen till Eders Kongl. 

Maj:t öfverlemnat dels förslag till ny Instruktion för Fånggevajdiger dels ock särskilde, i hufvudsakligaste 

öfverensstämmelse med de sedan år 1839 uti Riket i allmänhet begagnade transportfängsel för fångar, 

förfärdigade nya modeller till dylika fängsel, bestående af läderfodrade handbojor med lås och läderfodrade 

fotbojor med tillhörande kettingar och lås samt tillika i underdånighet hemställt att så beskaffade 

fängsel af olika storlek måtte, i den mån sådane, med afseende. å fånges brott eller annat förhållande, 

borde vid hans transporterande honom påläggas, fortfarande få i nämnda hänseende begagnas, äfvensom 

att ofodrade handbojor med skruf af Engelsk modell finge vid fångforsling användas, dock endast under 

den varmare ' årstiden, eller, under den kallare, för så kort tid, att olägenhet af kylan för fången dervid 

ej kunde uppkomma; hvarjemte, beträffande frågan om fängsels användande vid fångvårdsinrättningarne, 

Fångvårds-Styrelsen tillstyrkt att fängsels begagnande såsom straffmedel måtte afskaffas, men, enär erfaren

heten visat att fånges beläggande med fängsel någon gång, om ock högst sällan, varit till förekommande 

af rymning behöfligt och sådant äfven vore i gällande Reglemente för de nya länsfängelserna medgifvet 

för den händelse, då fånge genom ådagalagd våldsamhet visat det vara nödigt, i underdånighet föreslagit 

att för sådane undantagsfall finge begagnas enahanda slags fängsel som de till användande vid fångtrans

porter föreslagna; och har Eders Kongl. Maj:t sedermera under den 21 December 1865 dels i Nåder 

fastställt ny Instruktion för Fånggevaldiger och dels Nådigst bifallit livad af Fångvårds-Styrelsen i om-

förmälda hänseenden hemstäldt blifvit. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t den 22 November 1864 i Nåder förordnat, att det i Carlskrona för

lagda Femte Krono-arbets-compagniets begagnande i arbete för flottans räkning skulle den 1 Juli 1865 

upphöra; så och efter det Fångvårds-Styrelsen afgifvit infordradt underdånigt förslag till compagniets 

användande i arbete efter nämnde tid, har Eders Kongl. Maj:t under den 4 April 1865, med bifall till 

samma förslag i. Nåder förordnat: att en styrka af omkring 120 man skulle efter den 1 Juli samma år 

inqvarteras i de, nya straff-fängelsebyggnaden i Carlskrona tillhörande lägenheter för att vid byggnads

arbetet sysselsättas; att återstående delen af compagniet skulle vid Juli månads början förflyttas till Krono-

arbets-bataljonen på Carlsborg och å dess compagnier fördelas; samt att den del af förstnämnda styrka, 

som under höst- och vintermånaderna icke erfordrades vid byggnadsarbetet, skulle under sednare hälften 

af September eller början af Oktober ytterligare till Carlsborg förflyttas. 

I enlighet med Eders Kongl. Maj:ts uti Nådigt Bref den 13 September 1865 lemnade medgifvande, 

har öfversta våningen af länsfängelset i Carlstad varit under vissa stadgade vilkor, tills under sommaren 

innevarande år upplåten till bostäder åt personer, tillhörande dem bland Carlstads, i följd af branden 

derstädes nödställde invånare, som deraf funnits i behof och efter Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes 

-bepröfvande ansetts lämpligen kunna der inrymmas. 
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I anseende till den uti afdelningen om fångantalet omförmälda tillökning i antalet af straff-fångar 

på viss tid, har inom det för dylika fångar af qvinnokön, äfvensom för försvarslöse af samma kön, afsedda 

straff- och arbetsfängelset på Norrmalm här i staden, svårighet yppats för samtlige dit förpassade fångars 

behöriga inrymmande; hvadan Fångvårds-Styrelsen varit föranlåten dels vid början af år 1865 förordna 

att alla qvinnor, som dérefter för. fjerde resan stöld dömdes till straff-arbete på viss tid, skulle försändas 

till det förut endast för lifstidslångar af nämnda kön afsedda straff-fängelset i Norrköping och dels i 

början af Oktober månad samma år, att 40 straff-fångar, dömde för tredje resan stöld och företrädesvis 

de, som hade längsta straff-tid, skulle från straff-fängelset å Norrmalm till straff-fängelset i Norr

köping förflyttas. 
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AFDELNINGEN III. 

Religionsvården. 

I likhet med hvad i föregående berättelser egt rum, meddelas till en början tabellariska redogörelser 

med åtskilliga upplysningar i detta ämne. 

) Kronohäktet i Haparanda öppnades först i September månad. 
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) I anseende till brist på utrymme uti straff-fängelsets i Landskrona kyrka hållas två gudstjenster hvarje sön- och helgedag. 

Upplysning om antalet personer, som varit under beredelse till döden, och huru många bland dem un
dergått dödsstraff, inherntas för de sednaste tio åren af följande tabell: 

Enligt ofvanstående två första tabeller skulle antalet af de fångar, som egt god eller försvarlig Chri-
stendomskunskap, förhålla sig till antalet af dem, som saknat eller haft ringa kunskap i Christendomen, un
gefärligen såsom 5 till 2; men uppskattningen i detta fall blifver naturligtvis mycket olika efter Fångpredi-
kanternas olika omdömen och anspråk. I afseende å Straff-fängelset i Norrköping, der 24 fångar såsom okun
nige upptagas, har Fångpredikanten uti sin årsberättelse anmärkt att den uppgifna okunnigheten blott afser 
personernas förmåga att ur minnet uppläsa Katechesen och dess förklaring, samt att "dessa fångar uti innan
läsning haft någon, om ock ringa kunskap." Hos Fångvårds-Styrelsen hafva under året endast 11 fångar 
blifvit på grund af Kongl. Circulär-Brefvet den 30 December 1835 anmälde såsom i Christendomen okun
nige; och blott i två af dessa fall har Styrelsen ansett sig hafva anledning att tillkännagifva förhållandet för 
Domkapitlen, hvilka dock, efter inhemtande af vederbörande Kyrkoherdars förklaringar, funnit någon försum-
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melse icke kunna läggas dem till last. Dylika anmälningar haiva ock för det mesta gällt sådane personer, 

som, utan varaktiga bostäder, fört ett kringstrykande lefnadssätt. 

I anledning af de i tabellerna förekommande uppgifter om antalet af fångar eller Kronoarbetskarlar, 

som vid fåno-vårdsinrättningarne erhållit undervisning i läsning, får Styrelsen upplysa att sådan undervisning 

vid fånfvårdsinrättningarne meddelas åt alla fångar, som deraf finnas i behof, så vida deras qvarblifvande i 

fängelse dertill lemnar tillfälle. 

De vid Krono-arbets-corpsens särskilda stationer inrättade skolor för manskapets undervisande i läs

ning, skrifning och räkning, hafva under år 1865 fortgått under inseende och ledning af Befäl och Underbe

fäl vid Corpsen samt ined användande af mera kunnige Kronoarbetskarlar såsom biträden vid undervisningen. 

Efter erhållen undervisning i Religionen hafva under året 22 fångar blifvit för första gången till den 

heliga Nattvarden admitterade, nemligen 4 vid Straff- och Arbetsfängelset på Norrmalm, 1 vid Pionnier-

corpsen, 4 vid Kronohäktet i Uddevalla, 3 vid Länsfängelset i Örebro, 2 vid Länsfängelset i Jönköping, .2 

vid Länsfängelset i Wexiö, 2 vid Länsfängelset i Linköping, 2 vid Länsfängelset i Wenersborg, 1 vid Läns

fängelset i Carlstad och 1 vid Länsfängelset i Hernösand; hvarförutom flere fångar varit under beredelse till 

Nattvarden, såsom 4 vid Straff- och Arbetsfängelset i Malmö, 2 vid Pionnier-compaiiiet o. s. v. men ej hunnit 

under året admitteras. 

De för gemensam Religionsundervisnings meddelande vid en del Cellfängelser begagnade cellskåp hafva 

ytterligare vid ett par fängelser blifvit under året införde och anses fortfarande vara mycket gagneliga. 

Bokförråden vid fångvårdsinrättningarne hafva i den mån, behof deraf ansetts vara för handen samt 

besparingskassorna lemnat tillgång, blifvit under året på flera ställen betydligen tillökade. I afseende på den 

nytta det sålunda beredda tillfället till nyttig sysselsättning på lediga stunder synes medföra, är anmärk-

ningsvärdt att, enligt livad Predikanten vid Straff-fängelset i Landskrona anmält, han under året funnit be

kräftelse på sin förut gjorda erfarenhet, att icke någon fånge, som flitigt sysselsatt sig med läsning, tillhört 

de straffades antal. 

Fruntimmers-Sällskapen vid Straff- och Arbetsfängelset på Norrmalm och vid Straff-fängelset i Norr

köping hafva äfven under år 1865 välvilligt egnat sig åt beredande af undervisning och uppbyggelse åt fån-

gurne samt, likasom tillförne, förskaffat flera afgående fångar tillfälle till försörjning efter frigifvandet. 

Äfven för år 1865 hafva de yttranden, Predikanterna vid Cellfängelserna afgifvit i fråga om cellsyste

met, bekräftat de förut framställda åsigterna om cellens fördelaktiga inverkan på brottslingen; men då dylika 

Tjenstemäns anföranden i detta ämne blifvit i berättelserna för många föregående år intagna, torde några 

utdrag rörande denna fråga nu icke böra här införas; hvaremot Fångvårds-Styrelsen får här nedan meddela 

några få utdrag ur Fångpredikanternas berättelser rörande ett annat vigtigt ämne, nemligen oin de svårig

heter, som möta cellfången efter frigifvandet, helst dessa utdrag till en del innefatta åsigter rörande medlen 

att undanrödja eller minska dessa svårigheter. 

Sedan Predikanten vid Länsfängehet i Malmö uti berättelsen omförmält, hurusom han "under det för-

"flutna året dels genom personligt sammanträffande, dels genom brefvexling med från detta Cellfängelse af-

"gånge fångar, eller med husbönder, som tagit sådane i sin tjenst, till sin stora hugnad erhållit flerfaldiga 

"bevis på, att den förbättring, som dessa fångar under fängelsetiden gåfvo honom anledning att hoppas, icke 

"varit blott en öfvergående rörelse, frammanad i cellens enslighet, utan blifvit en fruktbärande verklighet i 

"deras lif," anför han följande: "Till slut kan jag icke underlåta att vidröra en fråga, till hvilken jag har för-

"nyad anledning att återkomma. Frågan gäller nemligen livad som möjligen kunde och borde åtgöras för att 

"skydda frigifna fångar från frestelsen till återfall. Jag inser fullväl att en nöjaktig lösning af denna ömtå

l i ga fråga möter stora svårigheter. Så stora torde dock dessa icke beflnnas att något försök till undanröd-

Fungvårds-Styrelsens Berättelse för år 1865. 4 
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"jande icke bör vågas. Jag tänker nu på att många frigifna fångar, hufvudsakligast de som tillhöra lands-

"församlingarne, uppgifvit, att de särskildt vändt sig till Kommunalnämnderna för att söka skydd och genom 

"desammas åtgärd vinna nyttig sysselsättning, men att de blifvit med likgiltighet och köld bortvisade. Kunde 

"tvärtom Kommunalnämnderna i allmänhet bringas till den insigt, att allt hvad samhället åtgör för sina olycks

b a r n s moraliska förbättring inom fängelset icke är eller kan blifva mer än halfgjordt arbete, så länge föga 

"eller intet vidtages, för att, efter utståndet straff, skydda och underlätta fortgången af deras förbättring och 

''tillika förmås att taga hand om dem, hvilket torde vara så mycket lättare, som i hvar och en enskild lands

församling det väl icke så ofta kan komina i fråga; så tror jag att just genom Kommunalnämnderna mycket 

"skulle kunna uträttas i här angifna syftemål." 

Vidare anföres: 

Af Predikanten vid Länsfängelset i Christianstad: 

"Mycket sällsynt är att någon under fängelsetiden till sådan sinnesförändring (som lemnat fängelset 

"med allvarlig föresats att aldrig mer beträda lastens och -brottets vägar) kommen brottsling återfaller i brot

t e t . Om det likväl hände, så hände det derföre, att han, så snart han trädde utom fängelsedörren, ensam 

"med de späda andeliga krafter, han i fängelset vunnit, måste kämpa emot nödens och lifvets frestelser; der-

"före att hans kommun genom sin kallsinniga vägran att lemna honom arbete och laga försvar till och med 

"förnekade honom möjligheten att realisera sina fattade goda föresatser. Den, som erfarit den verkliga till-

"varelsen af så sorgliga förhållanden, kan ej annat än hjertligen önska, det samhället måtte uppfinna ett sä-

"kert medel, genom hvilket det blir brottslingen möjligt att åter blifva en samhällsnyttig medlem, då han 

"sådant redeligen åsyftar." 

Af Predikanten vid Länsfängelset i Wenersborg: 

"Det finnes för fången ingen lämplig öfvergång ifrån detta jemna och stilla lif, som han vant sig att 

"under månader och år tillbringa i cellen, till det oftast oregelbundna och oroliga lif, hvartill han vid frigif-

"ningen återvänder, ingen förmedling mellan den mildare behandling, han får röna inom fängelset, till den 

"hårda och kärlekslösa medfart, som han får vidkännas i lifvet. Derföre är ock den förhoppning, hvarpå en 

"Fångpredikant arbetar, ofta ganska ringa — dock hans är att planta och vattna, det är Gud allena som 

"växten gifver." 

"Väl vore dock, om ett allmännare deltagande komme att visas emot samhällets olycksbarn, om någon 

"tillflykt kunde öppnas för den ur straffanstalten utträdande fången. Jag vågar påstå, att han har rätt till 

"ett sådant deltagande, ty i de allra flesta fall kan man spåra upphofvet till fångens förvillelser, större eller 

"mindre, i en vårdslösad uppfostran, för hvilken numera icke blott den enskilte, utan hela kommunen bär 

"lagligt ansvar." 

Af Predikanten vid Länsfängelset i Umeå: 

"Men nu måste jag bekänna, att jag icke kan undertrycka den smärtsamma föreställningen, att sådane 

"syndare, som undergått fängelsestraff, ofta mötas af misstroende och förakt från sina mednienniskors sida, 

"äfven om de funnit nåd och frid hos Gud. Det är icke svårt att inse, att de under sådane förhållanden 

"lättare åter skola hemfalla under inflytelsen af mörkrets magter, som verka genom verldens barn, än, om 

"de hade att påräkna en kärleksfull omvårdnad åtminstone under någon tid, sedan de blifvit befriade från 

"fängelset. Men huru en sådan omvårdnad lämpligast skall kunna beredas, dertill vågar jag icke, oerfaren 

"som jag är, framlägga något bestämdt förslag, utan ber blott att likasom i förbigående få antyda, att, om 

"församlingarnes kyrkoråd, som enligt Kongl. -Maj:ts nådiga Förordning af den 21 Mars 1862 hafva att vaka 

"öfver sådane saker, som stå i samband med kyrkan och religionen, kunde åläggas att egna en särskildt till-

"syn åt frigifna fångar, vore måhända något vunnet, för att uppnå det önskvärda målet af en ömsesidig, 

"verklig försoning emellan dem och de samhällen, till hvilka de höra." 
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I sammanhang med den här ofvan förebragta frågan ofri behofvet af åtgärder för beredande af skydd 

och omvårdnad åt cellfången vid dess frigifvande, får Fångvårds-Styrelsen underdånigst anmäla att Göteborgs 

Fångvårds-Sällskap under året fortsatt sin välgörande verksamhet och beredt tillflyktsort för flera unga brott

slingar, som i länets Cellfängelse varit intagne. 

Slutligen tillåter sig Fångvårds-Styrelsen att här nedan ur Predikantens vid Länsfängelset i Westerås be

rättelse införa ett yttrande om önskligheten deraf, att inom kommunerna måtte åt skyddslösa barn egnas 

noggrannare vård än hittills. 
D O 

Predikanten yttrar härom följande: 

"då man" "tager i betraktande att åtminstone ganska många bland fångarne i sin barndom 

"ej åtnjutit en uppfostrande vård, vore det, om fångpersonalen skall kunna till den minsta möjliga förmin

skas , af synnerlig vigt att inom hvarje kommun-alla åt sig sjelfva lemnade barn finge komma i åtnjutande 

"af en stadig vård i något ordentligt hem, att de i barndomen lärde sig lyda någon auktoritet, lärde sig 

"Guds ord och att derefter bedöma sina handlingar och vänjdes vid arbete. De sorgligaste exempel af för-

"derf, utom hos gamla fångar, har jag flera gånger under min tjenstetid funnit hos unga gossar, hvilka, efter 

"att hafva ända från den spädare barndomen, fört ett kringstrykande brottsligt lif, omsider, så snart deras 

"ålder det medgifver, hamna i fängelset." 
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AFDELNINGEN IV. 

Helsovården. 

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

"Liksom under de närmast föregående åren har helsotillståndet inom Rikets fängelser under året 1865 

varit godt och dödligheten proportionsvis ringa. Antalet sjuke under dessa år varierar föga, likasom antalet 

af de döde. Endast emellan de särskilta sjukdomarne, som varit förherrskande, finnes någon betydligare 

olikhet, Under år 1864 uppgingo de vårdades antal till 4,462 och de dödas till 94; 1865 de vårdades till 

4,451 och de dödas till 90; sålunda en särdeles obetydlig olikhet inom en så stor personal, som fångarne 

vid Rikets samtlige fängelser. Af de vårdade voro 164 qvarliggande sedan 1864, 4,287 under året. tillkomne, 

af hvilka 4,168 under året affördes såsom friska eller förbättrade, eller i några fall såsom sinnessjuka för

sändes till Dårhus, 90 afledo och 193 qvarlågo till 1866. 

Sedan de sanitära förhållandena blifvit på ett bättre sätt inom fängelserna ordnade och inverkan af 

den nyantagna utspisningen tydligare fram träd t, samt derjemte ingen genomgripande epidemi härjat landets 

befolkning i allmänhet, tyckes äfven fängelserna hafva blifvit befriade från epidemiskt uppträdande sjukdo

mar, snarare i högre grad än landets befolkning i öfrigt, hvilken under tiden i många trakter af landet de

cimerats af Koppor, Difteri, Typhoidfebrar m. fl. Endast den för fängelserna egendomliga Skörbjuggen har 

ännu icke kunnat inskränkas och har under år 1865 till och med visat en ökad utbredning. 

Skörbjugg har uteslutande uppträdt inom Straff- och Arbets- samt Cellfängelser, ej inom Krono-arbets-

Kompanierna, och. företrädesvis vid Långholmen och Malmö citadell. Emedan den allmänna rapporten endast 

upptager de skörbjuggspatienter, som å sjukhus blifvit intagne och vårdade, då det långt större antalet be

handlats utom sjukhuset och under fortfarande partiel arbetsförmåga, bifogas här en speciel redogörelse för 

alla vid Långholmen under året befintliga skörbjuggspatienter, såväl inom Straff- ocli Arbetsfängelset, som 

Kronohäktet. 

Sjukdomen uppträdde hufvudsakligen under sommarmånaderna, Juli—Augusti och ofta under Septem

ber, samt upphörde i Oktober månad. 

I Malmö hafva, utom de på Tab. Litt. L. upptagne, ytterligare under 3:dje qvartalet förekommit 213 

fångar, som i lindrigare grad och med bibehållen arbetsförmåga lidit af denna sjukdom. 

Vid Norrmalms qvinnofängelse inträffade 8 fall och i öfrigt spridda fall inom Läns- och Krono-cellfän

gelserna. 
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Freqvensen af öfrige sjukdomar inhemtas af Tab. Litt. L.; för att närmare påpeka hvad som åtmin

stone läkaren hos dessa siffror finner anmärkningsvärdt torde till denna Tabell få tilläggas: att 

Typhoid-feber i spridda fall förekommit med 46 sjuke och 6 aflidne, af hvilka dock 10 sjukdoms- och 

2 dödsfall inträffat inom Malmö Straff- ocli Arbetsfängelse, samtidigt med denna sjukdoms allmännare ut

bredning i staden och kringliggande landsbygd. 

Fross-febrarne fortfara att inom fängelserna aftaga och med hvarje gående år visar det sista det min

sta förekommande antalet. Under år 1865 hafva de uppgått till 239, af hvilka 3 med dödlig utgång. 

Tuberkel-lungsot har förekommit i 6!) fall; uti 13 bland dessa afledo patienterna under året. 

Kraft-sjukdom, hvilken i allmänhet varit sällsynt inom fängelsernc, har under året förekommit i 6 fall; 

4 fångar afiedo i denna sjukdom. 

Lunginflammationer hafva såsom vanligt angripit några personer på nästan hvarje fängelse; tillsammans 

98 sjuke och 13 döde, ett relativt ringa antal. 

. Ögonsjukdomar hafva deremot förekommit i något större antal än vanligt. De hafva i allmänhet ut

gjorts af lindriga katarrhala och traumatiska lidanden, med undantag för Malmö, der den smittsamma ögon-

" sjukdomen (Ophtalmia militaris l. sEgyptiaca) förekommit uti omkring 30 fall, hvilket utgör ett temligen be

tydligt antal. Läkaren upplyser, "att denna sjukdom, som kort efter Danska soldaternas hemkomst från kri

get spridde sig inom Köpenhamn, har småningom utbredt sig mer och mer öfver Skåne, särdeles i trakten 

omkring Malmö, der den nu mycket allmänt förekommer under form af en oftast godartad, men stundom 

särdeles svår och alltid mycket sinittosam conjunctival-blennorrhé." Redan i Maj och Juni uppträdde sjuk

domen i enstaka fall inom Malmö fängelse, i Juli blef den mera allmän och har sedan dess fortfarit. Sjuk

domen har i de flesta fall temligen lätt gifvit vika för behandling, men i några fall qvarlemnat fel på ögonen. 

Fyllerigalenskapen har uppträdt i 20 fall, af hvilka 19 tillkommo Cellfängelserna och 1 Krono-arbets-

Kompanierna. 

Sinnessjukdomar hafva under 1865 förekommit hos 31 personer. Af dessa hafva 9 tillhört Straff- och 

Arbetsfängelserna, 1 Krono-arbets-Kompanierna och 21 Cellfängelserna. 15 patienter hafva blifvit återställda 

eller förbättrade inom fängelserna, 13 afsände till 'Dårhus och 3 såsom oskadliga hafva återvändt till hemor

ten. Sjukdomsformerna hafva hufvudsakligen utgjorts af Tungsinthet (Melancholia) och Fånighet (Idiotisnius), 

samt af Raseri (Mania). Nästan alla af Mania angripne hafva blifvit försända till Dårhus och inånga af dem 

derstädes återställda. 

Inom Cellfängelserna hafva de flesta utgjorts af personer, som dit inkommit sinnesrubbade och af 

hvilka flera under detta tillstånd begått brott. Endast hos 3 synes cellfängelset hafva varit en bidragande 

orsak till sinnessjukdomens utbrott, ehuru den i åtminstone ett af dessa fall tyckes redan förut hafva varit 

i verksamhet och sannolikt icke utan orsak till personens brottslighet. Dessa trenne fall torde förtjena en 

närmare redogörelse: 

Af Doktor Hallström i Hernösand anföres nemligen följande: "Bonden Lars Larsson från Risnäs, 25 år 

gammal, född i Dalarne, hvarifrån han redan vid 12 års ålder utvandrade för att handla med kramgods, 

köpte för ett år sedan ett hemman i Vibyggerå socken och intogs den 20 April på Cellfängelset, anklagad 

att med gift hafva sökt afd aga taga sitt födorådsfolk, för hvilket brott han den 2 Juni dömdes till 5 års 

straffarbete; han hade under fängelsetiden förhållit sig lugnt och stilla utan att i något afseende förråda 

sinnesrubbning tills han, utan några förebådande tecken, den 18 Juni, eller kort innan han skulle afföras för 

undergående af det ådömda straffet, föll i det våldsammaste raseri, hvarunder han afslet sina kläder, slog 

sönder sina armar och händer, samt förstörde allt inom cellen som var förstörbart, hvarför han skyndsamli-

gen måste till Hospitalet afsändäs. Han intogs å härvarande Hospital den 19 Juni och utskrefs den 4 Juli 

såsom frisk, hvarefter han affördes för undergående af det ådömda straffet." 
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Samvetsqval, felslagna förhoppningar och ensamheten på Cellfängelset synes här vara orsaken till ut

brottet af en sinnesrubbning,' som dock möjligen redan förut, ehuru omärkligt, arbetat inom en obildad, men 

kraftig natur. 

Af Doktor Petersson i Calmar meddelas ett likartadt fall. "Den under rubriken Morbus Psychicus (sin

nessjukdom) upptagne är hemmansegaren C." J. Jonson från Ekenäs, 35 år gammal, häktad för mordbrand å 

egen och hustrus gemensamma egendom. Några veckor efter ankorasten till Cellfängelset började han visa 

sig besynnerlig, vanligen tyst och sluten, så att han icke besvarade några frågor, men stundom ock yttrade 

förvirrade föreställningar om sitt närvarande tillstånd. Detta tillstånd har så småningom öfvergått till full

ständig Fånighet. Han dömdes af Härads-Rätten till 6 års straffarbete, hvilken dom af Kongl. Hof-Rätten 

upphäfdes och återförvistes mulet för inhemtande af vederbörande Läkares och Kongl. Sundhets-Collegii utlå

tande om Jonsons sinnesbeskaffenhet vid det tillfälle då brottet föröfvades. Jonson afvaktar i fängelset sin 

dom för att sedan afsändas till Central-Hospitalet i Wexiö." 

Det tredje fallet rapporteras från Cellfängelset i Kristianstad af Doktor L. Anderson på följande sätt: 

"Den sinnessjuke var en för andra resan stöld till 2 års straff-fängelse dömd person. Han hdde afsuttit un

gefär H "år, då han började med allehanda sinnesförvillelser från både syn och hörsel, jemte sömnlöshet och 

matleda. Tillika var han mycket blodfattig och hade någon tid förut haft gulsot. Han förflyttades till fön

stercell och fick en annan fånge till väktare och sällskap samt tillfrisknade efter ungefär en månad och åter

tog sitt arbete." 

Endast ett fall af simulerad sinnessjukdom är under året uppgifvet. 

Inom fängelserne hafva under året 9 häktade qvinnor blifvit förlöste. 

Yttre skador hafva under året förekommit i stort antal, nemligen 506 med 3 döde, ungefärligen till 

samma antal som under de föregående åren. De inträffa, till följd af arbetenas beskaffenhet talrikast på 

Straff- och Arbetsfängelserna samt Krono-arbets-Kompanierna. En i Läkare-rapporten, från Norrmalms Straff-

och Arbetsfängelse under rubriken fibrös Tumör upptagen och derstädes med framgång opererad patient torde 

förtjena att särskildt omnämnas. Doktor Schagerström beskrifver detta fall sålunda: "den under rubriken 

fibrös Tumör i ögonhålan omnämnde patient var en 28-årig qvinna, som sedan tvänne år lidit af en fram-' 

skjutning af högra ögat, i början obetydlig och smärtlös, ej störande synförmågan, men på sednare tiden 

medförande de våldsammaste smärtor. Tumören, som börjat bortom ögonäpplet, trängde fram på dess ut

sida, men pressade derjemte detsamma framåt och nedåt så att det slutligen var nära fullkomligt utskjutet 

ur sin håla. Synen aftog derjemte allt mera, men var dock ej helt och hållet förbi, då operationen måste 

företagas i anseende till patientens svåra plågor. Tumören, som utgick från sjelfva benhinnan, sträckte sig 

så långt bakåt, att det ej var möjligt undvika sjelfva ögats borttagande. Operationen verkställdes den 12 

November under chloroform-narkos. Ögonäpplet och den vid benet hårdt fastsittande tumören uttogos på 

en gång. Den sednare sträckte sig ända till ögonhålans djupaste vrå och bildade, uttagen, en klump af två 

tums längd på en tums bredd och tjocklek. Läkning följde efter tre veckor och utan några svårare följcl-

symptomer." 

Mortalitetsprocenten har i allmänhet varit låg; endast vid Norrköpings qvinnofängelse något högre, eller 

nära sex procent, utan att någon slags allmännare sjukdom derstädes varit rådande. 

Vincent Lundberg!' 
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AFDELNINGEN V. 

Fängelsebyggnaderna. 

Förut påbörjade byggnadsarbeten, som under året fortgått, hafva varit: 

l:o) Anläggandet af nytt straff-fängelse i Carlskrona. 

Alla till detta fängelse hörande byggnader, nemligen: logementshus, boställshus, Corps de garde, sjuk

hus, cellbyggnad, tvätthus och vedbodar hafva, i den mån sådant ej under förra året skett, blifvit uppmurade 

och med tak belagde; hvarjemte gråstens-ringmuren och planeringsarbetena, hvilka sednare erfordrat mycken 

bergsprängning, blifvit till större delen under året fullbordade. Detta byggnadsarbete, som med mycken 

drift blifvit fortsatt, hade vid årets slut uppnått det mål, som i den uppgjorda byggnadsplanen var afsedt. 

2:o) Uppförandet af nytt Kronocellfängelse i Haparanda. 

Denna byggnad, innefattande 16 celler och ekonomihus, blef under året inredd, och i September månad 

till begagnande upplåten. 

3:o) Uppförandet af ny bageri-byggnad i förening med inrättande af Jcokhus och matrum m. m. för gar

nisonsmanskapet vid straff-fängelset i Warberg. 

Under året har detta byggnadsföretag blifvit slutligen fullbordadt. 

4:o) Uppförandet af ett plank d Carlsborg. 

Arbetet, som utföres genom Fortificationsbefälets försorg, hade under året fortgått, men var vid årets 

slut ej fullbordadt. 

I öfrigt hafva under år 1865 bland annat följande byggnadsarbeten förefallit, nemligen: 

a) Vid straff-fängelset i Landskrona hafva de af tidens åverkan skadade vall- eller sammanbindnings-

murarne emellan rundlarne blifvit iståndsatte och försedde med ny revetering; 

b) Vid länsfängelset i Christianstad har en vattenledning af jernrör från den på 600 fots afstånd från 

fängelset befintliga kanalen blifvit anlagd för en kostnad af omkring 1,200 R:dr; 

c) Vid länsfängelset i Gefle har äfvenledes en dylik vattenledning från Gefle-ån blifvit påbörjad och i 

det närmaste fullbordad; varande kostnaden beräknad till 1,500 R:dr; 

d) Vid straff- och arbetsfångelserna på Långholmen och Norrmalm samt länsfängelset i Halmstad hafva, 

efter timade eldskador, nödige reparationer blifvit verkställde, hvilka tillsammans ej medfört högre kostnad, 

än till omkring 500 R:drs belopp. 
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AFDELNINGEN VI. 

Fångpersonalens underhåll och beklädnad. 

Jemte underdånig anmälan att fångpersonalens underhåll och beklädnad utgått efter enahanda grunder, 

som föregående år varit tillämpade, och för hvilka fullständig redogörelse i Styrelsens förut afgifne underdå

niga årsberättelse blifvit meddelad, får Styrelsen här nedan underdånigst leuina uppgift å den kostnad, hvar-

till fånges och krono-arbetskarls underhåll samt beklädnad och sängkläder uppgått dels för året dels för dag: 
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Genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 9 November 1861 har en för samtlige fängelserne i 

Riket gemensam utspisningsstat blifvit i nåder fastställd, hvari dock den i portionen ingående brödqvan-

titet är olika för särskilda slag af fångar, nemligen 1 ft 75 ort för fånge af mankön på bestämd tid i ge-

mensamhetsfängelse, 1 « 35 ort för lifstidsfånge och i cell förvarad fånge af mankön samt 1 « 15 ort för 

alla slags fångar af qvinkön. För Krono-arbets-corpsen gäller en särskildt något starkare utspisningsstat, 

hvari brödportionen utgör 2 & dagligen. Uti förestående uppgifter å förplägningskostnaden ingå utgifterne 

ej mindre för sjelfva proviantartiklarne utan ock för desammas tillredning, ved och lyshållning i kök, mat-

och dryckeskärl m. m.; hvarjemte beträffande kostnaden för beklädnad och sängkläder Styrelsen får i un

derdånighet anmärka, att uppgifterne i berörde hänseende afse samtlige de persedlar och effekter, som för 

fångvårdsanstalterne under årets lopp blifvit anordnade, utan afdrag för hvad vid årets slut deraf funnits 

oförbrukadt. 

I likhet med föregående år har anskaffningen af erforderlige proviantartiklar i allmänhet skett genom 

upphandlingsauktioner för hvarje halfår, räknadt från början af April och October månader, samt provi

antens tillredning verkställts vid fångvårdsanstalterne af dertill bland fångpersonalen utsedde personel, 

utom hvad angår Läns- och Kronofängelserne, der, för sådant ändamål, frie personer mot aflöning varit 

anställde. För Straff-fängelserne i Carlskrona, Landskrona och Ny-Elfsborg samt Länsfängelserne i Chri

stianstad och Göteborg har artikeln bröd, mot godtgörelse till Statsverket, erhållits från Kronans bagerier. 

Vid Straff- och Arbetsfängelserne å Långholmen och Norrmalm samt Straff-fängelserne i Norrköping och 

Warberg har erforderligt bröd förbakats å der för fångvårdens räkning inrättade bagerier. 

De för Krono-arbets-corpsen samt Straff- och Arbetsfängelserne äfvensom de fleste Läns- och Krono

fängelserne erforderlige beklädnads- och sängklädespersedlar, likasom en del af dertill använde materialier, 

hafva till största delen blifvit tillverkade vid Straff- och Arbetsfängelserne å Norrmalm och i Malmö. 

Hela kostnaden under titeln förplägning vid samtlige fångvårdsanstalter har under år 1865 uppgått 

till 400,876 R:dr 47 öre, hvaremot denna kostnad för år 1864 utgjorde 441,537 R-.dr 96 öre, hvartill or

saken återfinnes dels i ett högre fångantal sistnämnde år dels ock i så måtto uti billigare proviantpriser 

1865, att årliga förplägningskostnaden i medeltal för en person vid fångvårdsanstalterne år 1864 utgjorde 

89 R:dr 41 öre, men år 1865 endast 83 R:dr 91 öre. Totalsumman af kostnaden för beklädnad och sänff-

kläder, utgörande år 1864 136,478 R:dr 92 öre, har år 1865 uppgått till 148,049 R:dr 46 öre, hvilken 

förhöjning nästan helt och hållet utgått för anskaffning af sängkläder, och hvifvudsakligen härleder sig 

från den år 1863 bestämda tillökning i buldanspriset,. hvilken tillökning, med afseende å förut befintliga 

tillgångar af dessa persedlar, hvarå slitningstiden utgör nere år, först år 1865 egt något väsendtligare in

flytande på kostnaden. 

Uti nedanstående tvenne tabeller meddelas uppgift å kostnaden för dagportionen och den årliga ut

giften för beklädnad och sängkläder under sednaste 10 år vid Straff- och Arbetsfängelserne samt Krono-

arbets-corpsen. 

Fångvårds-Styrelsena Berättelse för år 1865. 5 



34 



35 

AFDELNINGEN VII. 

Fångpersonalens sysselsättning. 

Beträffande de i Läns- och Krono-cellfängelserne intagne fångars sysselsättning är förordnadt, att 

fånge, som ej är dömd till allmänt arbete, i allmänhet må för egen räkning i cellen arbeta. Och bör 

Fängelse-Direktören använda allt bemödande att bereda sådan fånge den arbetsfört)enst, han åstundar och 

kan erhålla. Sedan genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga Förordningar den 4 Maj 1855 och 21 December 1857 

blifvit föreskrifvet, att vissa till straffarbete dömde fångar borde undergå denna bestraffning i Läns- och 

Krono-cellfängelserne, har beträffande dessa fångars sysselsättning, i öfverensstämmelse med de grunder, 

Eders Kongl. Maj:t i nådigt Bref den 26 Augusti 1856 i nåder godkännt, blifvit föreskrifvet: att det ar

bete, hvarmed dylik fånge sysselsattes, ej må vara af beskaffenhet att någon rubbning i det ensamhets-

och tystnadssystem, som inom cellfängelse bör vara rådande, derigenom förorsakas; att detta arbete bör 

på enskild persons eller, då sådant ej låter sig göra, på Fängelse-Direktörens förlagskostnad verkställas, 

dock att, derest arbeten för fångvården eller för fängelsets eget behof finnas att tillgå af den beskaffenhet, 

att de kunna åt fångar lämpligen uppdragas, desse då böra till sådana arbetens verkställande användas; 

att någon kostnad icke må drabba Kronan för det arbete, som icke för dess räkning verkställes, och hvil-

ket ej eller bör i Kronans räkenskaper bokföras; att inkomsten af arbetena skall af Fängelse-Direktören 

särskildt redovisas; att Direktören eger till biträde vid arbetenas ordnande och redovisningen derför an

vända underlydande vaktbetjente, i den mån deras genom instruktion bestämda åligganden och billiga an

språk på ledighet sådant medgifver; att arbetsinkomsten sålunda fördelas, att en tredjedel deraf tillfaller 

Fängelse-Direktören såsom ersättning för dess möda och förlag af verktyg, en sjettedel vaktbetjeningen, 

som biträdt med tillsyn öfver arbetet och redovisningen, enligt den fördelning Eders Kongl. Maj:ts Befall-

ningshafvande fastställer, en tredjedel fången, som utfört arbetet, och en sjettedel fängelsets besparings

kassa. — Behållna arbetsinkomsten, fördelad på omförmäldte sätt, har vid samtlige Läns- och Krono-fängel-

serne, i jemna hundratal, utgjort år 1860 R:dr 16,700: —, 1861 R:dr 19,700: —, 1862 R:dr 19,700: —, 1863 R:dr 

24,600: —, 1864 R:dr 30,600: — och år 1865 R:dr 28,800: —. Besparingskassornes vid samtlige dessa fängelser 

behållning, som år 1864 utgjorde 20,720 R:dr 90 öre, uppgick vid slutet af år 1865 till 24,462 R:dr 29 öre. 

Jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 22 November 1864 och 4 April 1865 har af Krono-

arbets-corpsen Disciplin-kompaniet, mot ersättning beräknad efter 400 R:dr för hvarje månad, varit för 

Ingeniör-corpsens räkning sysselsatt vid Borghamns kalkstensbrott, Andra, Tredje och Tionde kompani-

erne, utan afgift, vid befästningsarbetena å Carlsborg, Elfte kompaniet, likaledes utan ersättning, vid Wax-

holms fästning, samt Femte Krono-arbets-kompaniet dels till början af Juli månad vid Eders Kongl. Maj:ts 

Flottas varf i Carlskrona dels ock vid nya Straff-fängelsebyggnaden i Carlskrona; hvarförutan en del af 

kompaniet under sednare hälften af året blifvit förflyttad till Carlsborg och lika med der förut befintligt 

Krono-arbets-manskap använd vid dervarande fästningsbyggnadsarbete. 

Samtlige de å Straff- och Arbetsfängelserne å Långholmen, i Norrköping, Landskrona och Warberg 

intagne fångar hafva, i den mån de för fängelsernes egne arbeten icke erfordrats, varit för enskilda per

soners räkning, mot bestämd dagsverks-afgift, sysselsatte. Vid Straff- och Arbetsfängelset på Norrmalm 

här i Staden har jemväl en del af fångpersonalen på enahanda sätt erhållit sysselsättning, men i öfrigt 

likasom fångpersonalen i Straff- och Arbetsfängelserne i Malmö och Göteborg blifvit sysselsatte dels med 

förfärdigande af beklädnads- och sängklädespersedlar samt en del dertill erforderlige materialier för fång

vårdens eget behof dels med tillfälliga arbeten efter beställning af enskilde personer. Vid de tvenne öf-
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rige Straff-fängelserne, nemligen i Carlskrona och å Ny-Elfsborgs fästning, hafva fångarne, i den mån ar

betstillfälle förefunnits, användts i arbete dels för försvarsverkets räkning dels till förfärdigande af diverse 

handtverks- och slöjd-alster, vid hvilkas försäljning en viss andel tillfallit fängelserne. 

För en generel öfversigt af fångpersonalens användande vid nedannämnde fångvårdsanstalter får Sty

relsen underdånigst meddela följande 

Sammandrag af Dagsverks-rapporterna från Straff- och Arbetsfängelserna samt Krono-arbets-corpsen år 1865. 

Af hela fångpersonalen vid dessa fångvårdsanstalter har sålunda 8,5 procent varit sysslolös till följd 

af sjukdom och bristande arbetsförmåga, 0,i procent af brist på arbetstillfälle och af anledning att arbete 

ej varit ådömdt, 17,5 procent för Sön- och Helgedagar m. m. samt 10,6 procent utgjort dagsverken för 

fö rsvarsvcrkets räkning, 14,n procent för fängvårdsanstalternes egna behof, allt utan någon arbetsinkomst 

för fångvården, hvaremot sådan inkomst erhållits för 48,1 procent af personalen. 

De för fångvårdens räkning utan inkomst upptagne dagsverken hafva blifvit använde för utförande 

af byggnads- och reparations-arbeten vid fungvårdsanstalterne samt andre vid ekonomien och förvaltningen 

förekommande hiindräckningsarbeten. Af 5:te Krono-arbets-kompaniet har vid Nya Straff-fängelsebyggna

den i Carlskrona blifvit utgjorde 20,551 dagsverken. 

Uti nedanstående tabell meddelas uppgift ej mindre för år 1865 utan ock för föregående nio år å 

arbetsinkomsten vid fångvårdsanstalterne, dervid jemväl upptagits hvad för hvarje dagsverke belöper. 



Häraf visar sig att arbetsinkomsten vid samtlige förestående fångvårdsanstalter för år 1865 med omkring 20,000 rdr under

stiger den för nästföregående år samt att denna inkomst beräknad efter dagsverke understiger 1864 års med 3 öre per dagsverke. 

Detta förhållande härleder sig. dels deraf att för 5:te Krono-arbets-kompaniet, som mot 37A öre för hvarje dagsverke förut användts 

i arbete vid Eders Kongl. Maj:ts Flottas varf i Carlskrona, under sednare hälften af 1865 icke erhållits någon inkomst, dels ock 

af den omständighet att vid de Straff- och Arbetsfängelser nemligen i Malmö och Göteborg samt å Norrmalm här i staden, der 

beklädnadsmaterialier för fångvårdens behof tillverkas, arbetsinkomsten blifvit låg, till följd deraf att priset å de för denna tillverk

ning erforderliga rudimaterier, ull och lin, varit särdeles högt, under det att priset å de tillverkade varorna bibehållits vid enahanda 

belopp som förut. Sålunda har dagsverksinkomsten för till ylletillverkning vid Straff- och Arbetsfängelset i Malmö använde 83,232 

dagsverken, efter afräkning af alla kostnader, lemnat en behållning af endast 9 öre per dagsverke samt 19,297 för linneväfnads-

tillverkning vid Straff- och Arbetsfängelset på Norrmalm använde dagsverken lemnat en behållen inkomst af endast 5,5. öre per dagsverke. 
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AFDELNINGEN VIII. 

Fångvårdens inkomster och utgifter. 

Genom Nådigt Bref den 29 November 1864 har Eders Kongl. Maj:t jemte fastställande af särskilda 

förslag till Stat för byggnads- och reparations-arbeten vid fängelserne för år 1865, i enlighet med Styrel

sens derom gjorda underdåniga framställning, i Nåder förklarat, att de för år 1864 fastställde Stater för 

Fångvården finge i öfrigt och med iakttagande af åtskillige särskildt omförmälde mindre väsentliga 

ändringar, jemväl för år 1865 tillämpas; hvarvid dock anslagssumman å förslagsanslaget för fångvården, 

som i 1864 års Stat beräknats till 1,280,000 rdr, med afseende å föregående årens utgifter, ansetts kunna 

nedsättas till ett belopp af 1,220,000 rdr, hvilken summa Eders Kongl. Maj:t genom ofvannämnda Nådiga 

Bref täckts å nyssnämnde anslag anvisa till Styrelsens disposition för ifrågavarande år. Härförutan har 

genom Nådigt Bref den 29 September 1863 det belopp af 183,627 rdr 50 öre, som af Rikets nyssnämnda 

år församlade Ständer blifvit å ordinarie Riks-Stat uppfördt till aflöning såväl för Styrelsens Embets- och 

tjenstemän samt betjente som en del tjenstemän vid fångvårdsinrättningarne, varit till Styrelsens förvalt

ning öfverlemnadt. 

Uti härhos fogade bilagor Litt. M och N får Styrelsen underdånigst meddela 2:ne i Styrelsens 

Kammar-Kontor upprättade sammandrag öfver fångvårdens inkomster och utgifter, enligt Styrelsens hufvud-

bok, för år 1865; omfattande dessa sammandrag både ordinarie aflöningsanslaget och förslagsanslaget för 

fångvården. Deraf inhemtas, bland annat, att, efter afdrag af omkostnaderne för arbetena, utgifterne för 

ifrågavarande år utgjort: 

Då från sistnämnde slutsumma 1,435,870 rdr 37 öre afräknas dels behållna arbetsinkomsten 151,224 

rdr 51 öre dels diverse andra inkomster 19,451 rdr 29 öre eller tillsammans 170,675 rdr 80 öre,, återstår 
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det belopp, som af förenämnde 2:ne anslag under år 1865 utgått för fångvården eller 1,265,194 rdr 57 

öre, deraf å ordinarie aflöningsanslaget belöper 182,395 rdr 12 öre och på förslagsanslaget 1,082,799 rdr 

45 öre, hvadan å förstnämnde anslag uppstått en besparing af 1,232 rdr 38 öre och utgifterne å förslags

anslaget understigit livad i detta hänseende blifvit beräknadt med 137,200 rdr 55 öre. 

Vid jemförelse med förhållandet år 1864, då utgifterne å dessa båda anslag för fångvården utgjorde 

1,303,528 rdr 20 öre, visar sig en minskning i kostnaderna för år 1865 af 38,333 rdr 63 öre, oaktadt 

arbetsinkomsten detta sednare år understeg den för 1864 med 19,934 rdr 40 öre. Detta fördelaktiga för

hållande har, på sätt Styrelsen i Sjette Afdelningen i underdånighet anmärkt, uppkommit dels deraf att 

fångantalet 1865 varit i medeltal 150 lägre än föregående år dels ock hufvudsakligast af billigare för-

plägningskostnader. 

A det särskilda på Riks-Statens andra hufvudtitel uppförda reservationsanslag 13,500 rdr för under

håll af Läns- och Kronohäktena förefanns vid 1864 års slut, enligt den särskilda öfver detta anslag upp

rättade redogörelsen, en behållning af 5,254 rdr 67 öre; hvartill kommer underhållsbidrag af åtskilliga 

kommuner jemte andra diverse ersättningar 2,552 rdr 46 öre, så att samtlige tillgångarne uppgått till 

21,307 rdr 13 öre. Under år 1865 hafva utgifterne å detta anslag utgjort 12,459 rdr 25 öre, hvadan 

behållningen till år 1866 utgör 8,847 rdr 88 öre. 

Då likväl Eders Kongl. Maj:t genom ofvanåberopade Nådiga Bref den 29 November 1864 förordnat, 

att kostnaden för anbringande af en vattenledning vid länscellfängelset i Gefle 1,500 rdr och en dylik ledning 

vid länscellfängelset i Christianstad 1,300 rdr, skulle utgå af ifrågavarande anslag, och endast såvida eller 

i den mån detsamma dertill icke lemnade tillgång af förslagsanslaget för fångvården, kommer ofvanberörde 

behållning å reservationsanslaget att minskas med förenämnde 2:ne anslagsbelopp tillsammans 2,800 rdr 

rmt, hvilka af förslagsanslaget blifvit förskjutne. 

Af det utaf Rikets Ständer år 1863 anvisade extra statsanslag 300,000 rdr till uppförande af ett 

nytt Straff-fängelse i Carlskrona har år 1864 utgått ett belopp af 82,929 rdr 11 öre och år 1865 —116,116 

rdr 71 öre. 

Sedan jemlikt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 6 Mars 1866 Rikets Ständer bifallit att behåll

ningarne å de särskilda extra statsanslagen till uppförande af Läns-, Härads- och Stadsfängelser äfvensom 

åtskilliga enligt särskilda föreskrifter från kommuner influtna byggnadsbidrag finge till en gemensam fond 

för uppförande af fängelsebyggnader efter cellsystemet sammanföras, så hafva berörde extra statsanslag, 

som förut redovisats i en särskild hufvudbok, nu blifvit i Styrelsens hufvudbok öfver fångvårdskostnaderna 

i allmänhet intagne och å ett gemensamt konto sammanförde; uppgående sammanlagda beloppet af ifråga

varande tillgångar till 54,650 rdr 21 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 1,255,860 rdr 59 öre. 

Fångvårdens skulder vid 1865 års slut uppgingo till 720,521 rdr 50 öre, hvaraf till Eders Kongl. 

Maj:ts och Rikets Stats-Kontor .337,944 rdr 96 öre, hvilket belopp understiger den summa 375,000 rdr, 

som Styrelsen enligt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 9 Februari 1858 eger att såsom förlagskapital 

af Statsmedlen innehafva. 

Fångvårdens tillgångar utgjordes vid årets slut af: 

Kontanta kassabehållningar hos Styrelsen och de särskilda Fångvårdsanstalterna . 203,196: 10. 

Behållning i materialier m. m. 230,030: 15. 

Förskott "' . 28,615: 01. 

Anmärkte medel 39: 93. 

Propriebalans . . . 762: 07. 

Fordringar 257,878: 24. 

Summa rmt rdr 720,521: 50. 

Genom 25 af Styrelsen under året utfärdade resolutioner och beslut i anmärkningsmål har till 

betalning blifvit faststäldt ett belopp af 1,278 rdr 5 öre. 

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

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

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

S t o r m ä k t i g s t e , A l l e r n å d i g s t e K o n u n g ! 

E d e r s K o n g l . Maj : t s 

underdånigste och tropligtigste 
tjenare och undersåter 

W. STRÅLE. 

VICTOR LJUNGSTEDT. E. A. F. LINDENCRONA. 

Stockholm den 28 December 1866. 
C. R. Ulfsax. 
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