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STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

T ill följd af föreskriften i Eders Kongl. Maj-.ts för Fångvårds-Styrelsen utfärdade nådiga Instruktion, får 
Styrelsen härmed i underdånighet afgifva berättelse för år 1866, angående fångvårdens alla förvaltningsgrenar, 
med iakttagande af förut begagnad uppställning i åtta afdelningar, nemligen: 

l:o. Om fångantalet; 
2:o. 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. 

Fungvårds-Slyrelsens Berättelse för år 1866. 1 
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AFDELNINGEN I. 

Fångantalet. 

Uti denna afdelning lemnas redovisning både för antalet af fängar, som varit intagne i Lans-, Krono-
och Polishäkten dels under loppet af år 1866 och dels vid samma års slut, samt för fångantalet vid 1866 
års slut i Straff- och Arbetsfängelserna och vid Kronoarbetscorpsen; äfvensom, för anställande af jemförelse 
i afseende a tillvext eller minskning under en längre tid, enahanda redovisning meddelas för åren 1865, 1855, 
1845 och 1835, hvarförinnan någon utförlig fångstatistik icke blifvit uppgjord. 

Särskildt för år 1866 lemnas ock redovisning för förändringarne i antalet af Straff- och Arbetsfångar, 
Bekännelsefångar och Kronoarbetskarlar, äfvensom för deras ålder, födelseorter och föregående samhälls
ställning samt för de myndigheter, som dömt personerna till fängelse eller allmänt arbete och de brott, för 
hvilka personerna undergått straff. 

Mom. 1. Uppgift på antalet af de personer, hvilka under loppet af åren 1835, 1845, 1855, 1865 och 
1866 varit i Stockholms Stads samt i Läns- och Kronofängelserna, äfvensom uti Polishäktena i Göteborg ocli 
Norrköping, förvarade, sammanställd med uppgifter å folkmängden vid dessa års slut: 

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



De uti förestående tabell upptagne personer hafva blifvit i häkte inmanade af de anledningar, efterföljande tabell utvisar: 

) Antalet vid början af år 1835 kan ej uppgifvas. 

3 
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Totalsumman af de särskilda slags fångar samt barn, som under loppet af åren 1835, 1845, 1855, 1865 och 1866 förvarats i 
Stockholms Stads häkte, samt i Läns- och Kronohäktena, äfvensom uti Polishäktena i Göteborg och Norrköping har, på sätt förestående 
tabell utvisar, utgjort: 
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Nästföljande tabell utvisar, jemte tillökning i Rikets folkmängd, tillvexten eller minskningen i arreste

ringarnes antal uti Lans-, Krono- och Polishäktena under loppet af åren 1835, 1845, 1855, 1865 och 1866: 

I saknad af uppgifter från de mindre städernas häkten, hvilka icke stå under Fångvårds-Styrelsens 

förvaltning, har Fångvårds-Styrelsen icke varit i tillfälle att i förestående beräkningar upptaga de sannolikt 

få fångar, som i dessa städers häkten varit intagne, utan att derefter insättas uti något Läns-, Krono- eller 

Polishäkte. Afdrag för de personer, som under årets lopp blifvit från ett till annat Läns-, Krono- eller 

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

och med år 1845. 

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

och 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: 

Med denna tabell kan jemföras den uti texten i Afdelningen VIII intagna, som utvisar medeltalet af 

fångar för dag vid samtliga fångvårdsinrättningarne. 

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

lopp, meddelas uti nästföljande tabell uppgift på de särskilda slags fångar, äfvensom å barn, hvilka på en 

gång, nemligen sista dagen af åren 1835, 1845, 1855, 1865 och 1866, hållits i nämnde häkten förvarade: 



6 

Mom. 2. Uppgift på Straff- och Arbetsfångar, Bekännclsefångar och Kronoarbetskarlar vid 1835, 1845, 
1855, 1865 och 1866 årens slut: 
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De i föregående tabell upptagne fångar hafva utgjorts af följande slag, nemligen: 

För att framställa förhållandet med tillvexten eller minskningen i antalet af ofvannämnda särskilda 
slags fångar under en längre följd af år, har dels uti berättelsen för år 1851 redogörelse i detta hänse
ende från och med år 1835 till och med år 1851 blifvit afgifven i två tabeller, af hvilka den ena upptagit 
förändringen i fångarnes antal från ett till annat års slut inom nämnde tidsperiod, och den andra olikheten 
i de nykomne fångarnes antal, dels ock i de följande årsberättelserna dylik redogörelse för hvarje år blifvit 
upptagen. En jemförelse i detta fall emellan åren 1865 och 1866 meddelas här nedan: 
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Förestående tabell utvisar: 

att lifstidsfångames antal af båda könen fortfarande minskats under år 1866 och att jemväl antalet 

af nykomne fångar af detta slag berörde år varit något lägre än under det nästföregående; 

att straff-fängarne pä viss tid under år 1866 till antalet ej obetydligen ökats och att de nykomnes 

antal bland detta slags fångar för samma år betydligen öfverstigit antalet för år 1865; 

att antalet af de för försvarslöshet till allmänt arbete dömde år 1866 äfvenledes betydligen ökats, lika

som förhållandet varit med de frivillige försvarslöse af mankön; hvaremot frivillige försvarslöse af qvinkön 

minskats. Högsta tillökningen har egt rum vid den så kallade Pionnierklassen, som, utgörande vid 1865 års 

slut 80 dömde och 64 frivillige, uppgått vid slutet af år 1866 till 149 dömde och 84 frivillige. Nykomne 

under år 1866 voro vid denna klass 215 dömde och 94 frivillige emot 118 dömde och 118 frivillige för 

år 1865. 

Bland Kajritulanterna har ej någon anmärkningsvärd förändring under år 1866 egt rum. 

För jemförelses skull uppgifves här nedan sammanlagda antalet af personer, hvilka sista dagen af åren 

1885, 1845, 1855, 1865 och 1866 varit inom riket friheten förlustige, såsom intagne i Lans-, Krono- eller 

Polishäkte, eller uti Straff- och Arbetsfängelse eller vid Kronoarbetscorpsen: 

Om dessa tal jemfyras med de å sidan 2 upptagne summorna af Rikets folkmängd för ifrågavarande 

fem år, så visar det sig att 

vid slutet af år 1835 Ii varje 701:ste, 

» » » » 1845 » 514:de, 

» » » » 1855 » 623:dje, 

» » » » 1865 » 817:de, 

w » » » 1866 » 787:de person varit i' förlust af friheten; 

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

vid slutet af år 1845 hvarje 521:ste, 

» » » » 1855 « 664:de, 

» » » » 1865 » 907:de, 

» » » » 1866 » 868:de person i landet varit mot sin vilja 

friheten förlustig. Härv id förnyas den sidan 5 gjorda erinran, att de sannolikt få personer, hvilka i de 

mindre städernas häkten förvarats, ej kunnat tagas i beräkning. 



Mom. 3. Bland samtlige Straff- och Arbetsfångar, Bekännelsefångar och Kronoarbetslcarlar, hafva, 
enligt hvad bilagan Lift. B 1 närmare utvisar, följande förändringar under år 186G egt rum: 

9 
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Bilagan Litt. B 2 visar, att straff-fångarnes antal i Lans- och Kronohäktena vid 1865 års slut utgjor

des af 735 män och 118 qvinnor; att under år 1866 sammanlagdt 2,424 dylika fångar varit i dessa häkten 

intagne och att bland dem 1,571 under året ankommit. I fråga om strafftidens längd inhemtas af tabellen, 

att den för de flesta varit bestämd till 2, 3, 4, 6 eller 12 månader. 

Bilagan Litt. B 3, som upptager de försvarslöse, hvilka år 1866 i Lans- och Kronohäktena hållits till 

allmänt arbete för försvarslöshet, utvisar att 39 sådana fångar derstädes funnits, att 32 deribland under året 

ankommit och att arbetstiden för dessa varit bestämd till 2, 3, 4 eller 6 månader. 

Mom. 4. Rörande Straff- och Arbetsfångar, Bekännelsefångar och Kronoarbetskarlar, meddelas uti sär

skilda bilagor uppgifter: 

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

45 och 50 år, bland nykomne straff-fångar pä viss tid emellan 20 och 25 år, samt bland nykomne försvars

löse emellan 30 och 35 år; 

2:o under Litt. D, angående födelseorterna, äfvensom angående proportionsförliållandet emellan samtlige 

fångarnes antal för året och antalen af de inom Stockholms Stad och inom hvarje Län födde; 

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

Län samt antalet af der födde personer af ifrågavarande slag. 

Dessa två tabeller utvisa: dels att, i förhållande till hela den under årets lopp nykomna personalen, de 

flesta varit födde i Stockholms Stad, dernäst inom Östergötlands Län samt vidare inom Calmar, Göteborgs, 

Malmöhus, Skaraborgs, Blekinge, Elfsborgs, Christianstads, Jönköpings, Gefleborgs,. Nerikes, Kronobergs, Stora 

Kopparbergs, Upsala, Stockholms, Södermanlands, Wermlands, Westmanlands, Wester-Norrlands, Hallands, 

Norrbottens, Gotlands, Westerbottens och Jemtlands Län, dels ock att, i förhållande till folkmängden, de 

flesta varit födde i Stockholms Stad och derefter i Blekinge, Östergötlands, Calmar, Upsala, Göteborgs, Gefle

borgs, Skaraborgs, Stockholms, Södermanlands, Malmöhus, Jönköpings, Gotlands, Westmanlands, Nerikes, 

Kronobergs, Christianstads, Stora Kopparbergs, Norrbottens, Wester-Norrlands, Elfsborgs, Hallands, Wester

bottens, Wermlands och Jemtlands Län; 

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

tillhört samt till hvilket antal de varit gifta eller ogifta, hvaraf befinnes att största delen, eller nära hälften 

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 qvin-

norna mer än tre fjerdedelar icke före häktandet ingått äktenskap; 

5:o under Litt. G, dels angående de Domstolar och Auktoriteter af hvilka Straff- och Arbetsfångar 

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

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

kapitulation; samt 

6:o 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. 

Af sistnämnde tabeller, Litt. G och H, inhemtas att, i förhållande till hela den under året nykomna perso

nalen, de flesta blifvit dömde till Straff-fängelse eller allmänt arbete af Domstolar eller Auktoriteter inom 
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Stockholms Stad och dernäst inom Göteborgs, Malmöhus, Östergötlands, Gefleborgs, Calmar, Stockholms, Ble

kinge, Skaraborgs, Elfsborgs, Upsala, Christianstads, Wester-Norrlands, Jönköpings, Stora Kopparbergs, Ncrikcs, 

Kronobergs, Södermanlands, Hallands, Wermlands, Westmanlands, Jemtlands, Norrbottens, Westcrbottens och 

Gotlands Län; samt att åter, i förhållande till folkmängden, de flesta af de nykomne blifvit dömde i Stock

holms Stad och dernäst i Göteborgs, Gefleborgs, Stockholms, Blekinge, Upsala, Malmöhus, Östergötlands, 

Jemtlands, Calmar, Norrbottens, Wester-Norrlands, Gotlands, Södermanlands, Westmanlands, Skaraborgs, Neri-

kes, Hallands, Stora Kopparbergs, Christianstads, Jönköpings, Kronobergs, Westerbottens, Elfsborgs och Werm

lands Län, och får Fångvårds-Styrelsen, i afseende å proportionen i detta hänseende emellan Stockholms 

Stad och hvarje Län, äfvensom de särskilda Länen emellan, underdånigst hänvisa till 3:dje kolumnen i ta

bellen Litt. H. 

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

året ankommit från följande elfva Län, nemligen Calmar, Christianstads, Gefleborgs, Jemtlands, Stora Koppar

bergs, Kronobergs, Norrbottens, Södermanlands, Upsala, Westmanlands och Westerbottens, samt att lifstids-

fångar af qvinnokön ankommit endast från Östergötlands och Blekinge Län, att få försvarslöse ankommit 

från andra orter än Stockholms Stad samt Göteborgs, Östergötlands, Blekinge och Calmar Län samt att icke 

några utstrukne Soldater under året ankommit från Fyrverkare-corpsen eller från Wermlands Fält-Jägare-

Regemente. 

7:o under Litt. 1, 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 och kapitulanterne före an

komsten till fängelset eller Krono-arbets-corpsen undergått bestraffning. 

Tabellen Litt. I N:o 1 utvisar, vid jemförelse med motsvarande tabell för år 1865: att antalet af ny

komne straff-fångar, dömde för brott mot offentlig myndighet, mord och dråp, samt äktenskaps- och sedlig

hetsbrott, varit under år 1866 ej obetydligt lägre, än 1865; att nykomne, dömde för barnamord, 4:de och 

3:dje resan stöld samt bedrägeri m. m., varit i det närmaste lika många under båda åren; att de nykomne, 

dömde för 2:dra resan stöld, under år 1866 minskats; men att antalet af nykomne, dömde för snatteri och 

l:sta resan stöld, varit under år 1866 betydligt högre, än föregående året, samt att någon tillökning under 

år 1866 jemväl egt rum i de för misshandel dömde nykomnes antal. 

I afseende på tabellen Litt. I N:o 2 förnyas den i föregående berättelsen gjorda anmärkning att, då 

de brott, för hvilka de försvarslöse förut undergått bestraffning, kunna i flera fall hafva varit begångne 

långt före deras dömande till allmänt arbete för försvarslöshet, någon ledning för bedömandet, huruvida 

brottsligheten bland denna personal under året ökats eller minskats, ej kan af de i denna tabell antecknade, 

för brott dömde nykomnes antal hemtas; hvadan här endast anmärkas de under de två sednaste åren 

ankomne ostraffades antal, utgörande år 1865: 111 män och 42 qvinnor samt år 1866: 182 män och 62 

qvinnor. 
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Mom. 5. Med ledning af bilagan Litt. K lemnas här nedan en summarisk uppgift för år 1866 ej 

allenast på fångpersonalen vid Straff- och Arbets-fängelserna och Krono-arbets-corpsen samt på antalet af 

dem, som för undergående af ådömdt straff-fängelse, eller för att hållas till ådömdt arbete för försvarslöshet, 

förvarats i Läns- och Kronohäkten, utan ock å proportionen emellan antalet af nykomne, afgångne och 

återkomne bland dessa slags fångar: 

De återfallnes antal år 1866 har bland männen med 177 och bland qvinnorna med 70 öfverstigit an

talet af återfallne ur 1865. Jemföres förhållandet för år 1866 emellan antalet af återfall och de under året 

nykomnes antal med berörde förhållande för år 1865, så befinnas återfallen år 1866 med 5 a 6 procent 

öfverstiga det förra årets. Om deremot förhållandet emellan antalet af återfallne för år 1866 och de under 

året frigifnes antal samrnanställes med enahanda förhållande år 1865, så uppstår en tillökning i återfall för 

år 1866, motsvarande ungefärligen 6 procent bland männen och 12 procent bland qvinnorna; hvarvid dock 

bör anmärkas att de återfallne icke utgöras endast af dem, som under året afgått, utan troligen till största 

delen af sådane personer, 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 1866 i cellfängelse intagits, för att undergå dem för första resan stöld ådömdt straff

arbete, uppgår till 8,497; och då 503 bland dessa vid 1866 års slut funnits qvar i cellfängelserna, har, obe-

räknadt de få dylika fångar, hvilka tilläfventyrs i fängelserna aflidit, antalet af dem, som efter undergången 

bestraffning för första resan stöld från cellfängelserna afgått, utgjort 7,994. Af dessa hafva intill 1866 års 

slut 1,364 återkommit, för att undergå straff för andra resan stöld, så att återfallens antal bland dem, som 

alltsedan år 1855 blifvit för första resan stöld straffade med fängelse i cell, uppgått till nära 15 procent. 

Bland nyssnämnde fångar hafva 175, nemligen 142 män och 33 qvinnor, efter att hafva i cellfängelse 

undergått straff för första resan stöld, under är 1866 till cellfängelserna återkommit för att hållas till straff 

för andra resan dylikt brott; och inhemtas af de om dessa fångar meddelade uppgifter, att fängelsestraffet 

för första resan stöld blifvit fulländadt: år 1866 för 33 fångar, 1865 för 34, 1864 för 24, 1863 för 21, 1862 

för 19, 1861 för 15, 1860 och dessförinnan för 23 fångar. För 6 fångar har tillförlitlig upplysning i detta 

fall icke kunnat meddelas. 
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Hvad Krono-arbets-corpsen angår lemnas hilr nedan dels för år 1866, dels ock summariskt från och 

med år 1843, då corpsen bildades, till 1865 års slut, uppgift på antalet så väl af dem, hvilka frän corpsen 

blifvit frigifne eller afskodade, 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 1866 blifvit 

derifrån frigifne, jemföres med hela antalet af dem, som till Krono-arbets-corpsen.samt till Straff-och Arbets-

fängelserna återkommit, befinnes de återkomnes antal motsvara nära 31 procent af de frigifnes, hvaraf unge

färligen 13 procent återkommit för begångna brott och 18 procent för bristande laga försvar. 

Jemföres åter antalet af de under år 1866 återkomne med de under samma år frigifnes antal, så visar 

det sig, att af de sednare något mer än 22 procent återkommit, nemligen ungefärligen 7 procent för be

gångna brott och 15 procent för försvarslöshet. 
Såsom tilltalade för brott eller lösdrifveri höllos 62 f. d. Kronoarbetskarlar vid 1866 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 554, hvaraf en 

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

• ArbctefcngelBerna på Långholmen och i Malmö anställde såsom frivillige, uppgår till 7,168, af hvilka 458 vid 1866 

års slut funnos qvar; varande d,ock i nämnda totalsumma åtskillige personer, hvilka särskilda gånger såsom frivillige 

ingått, af sådan anledning flera gånger beräknade. 
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AFDELNINGEN II. 

Ordningen och disciplinen. 

För lättare öfversigt af förhållandet i detta hänseende vid Straff- och Arbetsfängelserna och Krono-
arbets-corpsen, meddelas haf nedan åtskilliga tabeller: 

l:o) Straff- och Arbetsfängelserna för Mankön. 

Någon rymning har icke från ofvannämnde fängelser under året egt rum. 

2:o) Straff- och Arbetsfängelser för Qvinnor. 

) För öfverträdclse af den inom fängelset påbjudna tystnaden hafva dessutom 203 fångar för några dagar blifvit straffade med minsk
ning i kosten. 

Rymning eller försök dertill har icke från ofvannämnde fängelser egt rum under år 1866. 
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3:o) Vid Krono- arbets-corpsen. 

De af Domstol ådömda straffen äro föranledda af de i efterföljande tabell upptagna förbrytelser: 

Extra judiciela bestraffningarne äro ålagda för nedanstående förseelser: 
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Om man, för bedömande af fångpersonalens uppförande vid Straff- och Arbetsfängelserna under år 

1866, jemförer antalet af bestraffningar med antalen under föregående åren, så utfaller jemförelsen ganska för

delaktigt. Samtliga bestraffningarna vid dessa fängelser uppgingo t. ex. år 1865 till 869, då de deremot för 

år 1866 utgjort endast 561. Prygel- och ris-straffen hafva ock vid dessa fängelser blifvit i anmärkningsvärdt 

ringare mån använde under år 1866. Dessa bestraffningar hafva nemligen år 1865 blifvit använda i 116 fall, 

men år 1866 blott i 13. 

Vid Krono-arbets-corpsen hafva deremot bestraffningarna under år 1866 uppgått till högre antal, än 

under år 1865, nemligen till 258 under det förra och 231 under det sednare året. Denna tillökning gäller 

dock icke alla stationerna. Disciplin-Kompaniet och Femte Krono-arbets-Kompaniet förete minskning i be

straffningar och vid Elfte Krono-arbets-Kompaniet motsvarar tillvexten ganska nära den under året skedda 

tillökningen i Kompaniets numerär. Det är således vid Carlsborg, som den egentliga tillvexten i antalet af 

bestraffningar visat sig. Anledningen dertill kan antagas hufvudsakligen hafva varit tillfälle för manskapet 

att skaffa sig bränvin; varande åtgärder för att söka förekomma detta oskick af Fångvårds-Styrelsen vidtagne. 

Cellfängelserna inom Riket hafva icke under året erhållit någon tillökning. Förteckning å desamma 

med uppgift på antalet celler in. m. är intagen uti berättelsen om fångvården för år 1865. 

Vid tio bland Cellfängelserna hafva under året icke några bestraffningar förekommit och vid elfva andra 

sådana blott till ett antal af 1 ii 2 i hvartdera fängelset. Vid några bland de större Läns-cellfängelserna 

hafva bestraffningarna deremot uppgått till ganska högt antal, såsom t. ex. i Carlskrona till 102, i Linköping 

till 79, i Göteborg till 69, i Mariestad till 53, i Stockholm till 48, i Calmar till 34, i Upsala till 23. För

seelserna hafva nästan uteslutande bestått i öfverträdelser af ordningsföreskrifter, såsom osnygghet, 'mindre 

skador å cellen eller fängelsets tillhörigheter m. m. Uti Länsfängelset i Christianstad, hvarest 8 bestraffningar 

egt rum, har en fånge blifvit straffad tre gånger för det han med uppsåt sönderslagit och förstört cellens 

inventarier, förstört och skadat arbete, sönderslagit cellfönstret samt i öfrigt fört buller och oljud. Likaledes 

har en fånge uti Länsfängelset i Linköping genom våld skadat cellen och dess inventarier. 

Från Länsfängelset i Gefle hafva två fångar samtidigt rymt. Fängelsets Direktör och fyra personer bland 

' vaktbetjeningen hafva derför blifvit åtalade och af Domstol till ansvar fällde. Rymmarne blefvo, efter tio 

dagars bortovaro, till fängelset återförde. Afven från Länsfängelset i Halmstad har en för försvarslöshet 

häktad fånge, under transport till Lands-Kansliet beredt sig tillfälle att från den medföljande vaktknekten 

undkomma genom att kasta snus i dennes ögon. 

Två fångar hafva inom Läns-cellfängelserna afhändt, sig lifvet, nemligen en uti Länsfängelset i Göteborg 

och en uti Länsfängelset i Halmstad. De hade ej genom sitt föregående förhållande gifvit anledning till miss

tanka, att de haft för afsigt förkorta lifvet. För öfrigt hafva inom Stockholms stads ransakningsfängelse fyra 

fångar under årets lopp i cellerna afhändt sig lifvet. 

Sjelfmordsförsök hafva gjorts af två fångar i Länsfängelset i Falun, af en fånge uti Länsfängelset i 

Carlskrona och af en fånge uti Länsfängelset i Malmö, men genom bevakningen blifvit i tid upptäckte. 

På grund af Kongl. Brefvet den 13 November 1849 hafva 5 fångar, för hvilka ådömdt straff blifvit 

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

intagne. 3 sådane fångar voro qvar vid årets slut. 

Den vid slutet af år 1865 qvarvarande bekännelsefången, Lars Eriksson från Täng, tilltalad för mord

brand, har på grund af Eders Kongl. Maj:ts den 1 Oktober 1866 meddelade nådiga förordnande, blifvit fri

gifven, så att vid 1866 års slut icke någon dylik fånge funnits qvar. 
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På grund af Kongl. Brefven den 16 Oktober 1850 och den 14 December 1858, hafva under år 1866 

såsom frivillige ingått vid Arbetsfängelset på Långholmen 145 personer, vid Arbetsfängelset i Malmö 78, vid 

Arbetsfängelset å Norrmalm 36 och vid Arbetsfängelset i Göteborg 14, vid Krono-arbets-corpsens Fästnings-

klass 182, vid Pionnierklassen 94 och vid Disciplin-Kompaniet 22 man; så att sammanlagda antalet af de 

personer, hvilka vid fångvårdsanstalterna blifvit såsom frivillige anställde, för år 1865 uppgående till 551, 

under år 1866 utgjorts af 521 män_ och 50 qvinnor, eller tillhopa 571 personer. 

Uti de för pålitliga äldre eller i (ifrigt mindre arbetsföra lifstidsfångar af båda könen bildade, i berättel

serna för åren 1859 och 1861 mera utförligt omförmälda klasser, af hvilka den för män numera är öfver-

flyttad till nya Straff-fängelset i Carlskrona, hafva under år 1866 varit intagne 34 män och 11 qvinnor. 

Under året hafva afgått 5 män och 2 qvinnor, så att vid årets slut personalen utgjordes af 29 män och 

9 qvinnor. 

Vid de för opålitliga lifstidsfängar vid Straff-fängelserna i Warberg och Landskrona afstängda extra 

fångklasser förvarades vid årets slut på det förra stället 8 och på det sednare 22 personer. 

Fångforslingen å jernväg har under året blifvit utsträckt till de öppnade nya linierna emellan Norrköping 

och Katrineholm, emellan Stockholm och Upsala samt emellan Landskrona och Eslöf. 

I enlighet med Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 4 Juli 1866 har det i Carlskrona förlagda Femte 

Krono-arbets-Kompaniets återstående manskap, 68. dömde och 5 frivillige, blifvit under påföljande September 

och Oktober månader förflyttade till Krono-arbets-Bataljonen på Carlsborg; varande nyssnämnda Kompani så

lunda upplöst. 

Likaledes har Fångvårds-Styrelsen, på grund af Eders Kongl. Maj:ts meddelade nådiga förordnanden af 

den 4 Juli och den 20 November 1866, låtit under Oktober och December månader berörde år till ny-upp-

förda Straff-fängelset i Carlskrona öfverflytta dels de å Ny-Elfsborgs Fästningsfängelse befintliga 77 lifstids

fängar och dels 106 dylika fångar från äldre Fästningsfängelset i Carlskrona; hvarefter sistnämnde fängelser 

äro indragne. 

Med anledning af gjord framställning om beviljande af rättighet åt fånge, som hålles till extrajudiciel 

bestraffning i cell, att i vissa fall få begagna ljus derstädes, har Fångvårds-Styrelsen uti Circulär till Direk

törerna vid Straff- och Arbetsfängelserna af den 9 Januari 1866 medgifvit att fånge, som till bestraffning hålles 

i ljus cell, med tillåtelse att i cellen arbeta, må, på fångvårdens, bekostnad, under den mörka tiden hafva cellen 

upplyst å de timmar, som för arbete inom fängelset i allmänhet äro bestämde; hvaremot fånge, som undergår 

cell bestraffning utan sysselsättning, endast undantagsvis, eller om fangens helso- eller sinnestillstånd dertill för

anledde, fin^e i cellen begagna ljus; och ålades derföre nämnde fängelsers Direktörer och Läkare att, vid utöfningen 

af den noggranna tillsyn, som borde egnas fånge, hvilken hölles i cell utan arbete, jemväl tillse, huruvida 

saknaden af ljus i cellen kunde hafva menligt inflytande på fångens helsa och själsförmögenhcter, i hvilket 

fall Direktören genast borde låta fången af denna förmån komina i åtnjutande och, i händelse Fångvårds-

Styrelsen om bestraffningen förordnat, ofördröjligen hos Styrelsen anmäla förhållandet. 

Fångvurds-Styrelsevs Berättelse för ur 1866. 
3 
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AFDELNINGEN III. 

Religionsvården. 

I likhet med hv;i<l i föregående berättelser skett, meddelas till en början tabellariska rcdgörelser med 
åtskilliga upplysningar i detta ämne. 
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Upplysning om antalet personer, som varit under beredelse till döden och om huru många af dem un

dergått dödsstraff, inhemtas för de sednaste tio åren af följande tabell: 

Af de två första tabellerna i denna afdelning inhemtas, att, enligt Fångpredikanternas uppskattning, 

6,001 fångar anses hafva haft god eller försvarlig kunskap i Kristendomen och 2,183 blott ringa kunskap 

eller varit i saknad deraf, varande de, som sålunda befunnits alldeles okunnige, uppgifne till 39 personer, 

nemligen 32 vid Lans- och Kronofängelserna samt 7 vid Straff- och Arbetsfängelserna och Krono-arbets-

corpsen. 

Till följd af föreskriften i Kongl. Cirkuläret den 30 December 1835 hafva inkomne anmälanden om 

fångars okunnighet i Kristendomen blifvit meddelade vederbörande Domkapitel med afseende å möjligen före-

lupen försummelse hos Presterskapet, men, enligt nämnde myndigheters härå lemnade svar, har dylik försum

melse icke i något fall ansetts vara begången. 
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Hvild fur öfrigt sådane okunnige fångar angår, får Fångvårds-Styrelsen mod anledning af den i tabel

lerna förekommande olikhet emellan antalet af fångar, som saknat Kristendomskunskap och af dem, som vid 

(angvårdsinrättningarne erhfdlit undervisning, härstädes upprepa den i föregående berättelser meddelade upp

lysning, att alla fångar, som deraf finnas i behof, erhålla undervisning vid fångvårdsinrättningarne, såvida 

deras qvarblifvande i fängelse dertill lemnar tillfälle. 

För bibringande af undervisning åt fångarne i Cellfängelserna, utan att afvika från den antagna grund

satsen att dessa fångar böra från gemenskap med hvarandra afhållas, hafva, enligt flera Fångpredikanters 

meddelade yttranden, de vid nämnde fängelser inrättade cellskåpen fortfarande ansetts vara serdeles ända

målsenliga. 

Under året hafva 46 fångar, efter erhållen undervisning och beredelse vid fångvårdsinrättningarne, der-

städes blifvit första gången delaktige af den heliga Nattvarden, nemligen 21 vid Läns- och Kronofängelserna, 

11 vid Krono-arbets-corpsen och 14 vid Straff- och Arbetsfängelserna. 

Likasom föregående" åren har manskapet vid Krono-arbets-corpsen under år 186G haft tillfälle att uti 

de vid corpsens särskilda stationer inrättade skolor få undervisning i läsning, skrifning och räkning. 

Fruntimmers-Sällskapen vid Straff- och Arbetsfängelserna på Norrmalm och i Norrköping hafva under 

året fortsatt sin gagnande verksamhet för beredande af undervisning och uppbyggelse åt de vid dessa fän

gelser intagne qvinnor. 

Biblioteken hafva äfven under ifrågavarande år blifvit vid en del fångvårdsinrättningar tillökade. I af

seende å de för fångarnc anskaffade böckers begagnande intages här nedan ett af Predikanten vid Länseell-

fängelset i Falun uti årsberättelsen om Religionsvården afgifvet yttrande: 

— "— "Med få undantag har läsningen af Guds ord, äfvensom hvad fängelsets bibliotek i öfrigt har 

"att. erbjuda, varit en kär sysselsättning för alla fångarne, och biblioteket, ehuru numera temligen väl försedt 

"med goda böcker af hvarjehanda slag, har dock varit otillräckligt att tillfredsställa en och annans önskningar. 

"Detta begär efter läsning tyckes tilltaga med hvarje år, hvartill i betydlig mån torde bidraga att man int

onera sällan träffar någon, som icke med temlig färdighet läser innantill." —" —" — 

Slutligen får Fångvårds-Styrelsen anmäla att Predikanterna vid Cellfängelserna uti sina för år 1866 af-

gifna berättelser fortfarande meddela intyg om det välgörande inflytande cellsystemet medfört, genom att hos 

fånjren väcka ån^er och föresats att, efter återvunnen frihet, beträda en bättre bana, men att flera bland 

nämnde tjensteman äfven omförmäla den brist på välvilja och omvårdnad, cellfången ej sällan får erfara vid 

hans återkomst till det fria samhället och som för honom ofta lägger hinder i vägen att förskaffa sig en 

ställning, som betryggar honom för nöd. 

Fångvårds-Styrelsen anser sig härvid böra anföra den åsigt, Predikanten vid Länsfängelset i Göteborg 

yttrat om nyttan och nödvändigheten af sådane Fångvårds-Sällskap; som det, "hvilket under flera år i Göteborg 

varit i verksamhet. 

Detta Predikantens yttrande är af följande lydelse: 

"Hvad sjclfva planen för vården af fångpersonalen inom fängelset vidkommer, är väl intet öfrigt att 

önska. Men denna förbättrade fångvård påkallar från samhällets sida ett rättvist erkännande häraf och ett 

skonsammare bedömande af de enskilta individer, som efter undergången bestraffning återgå till friheten. 

Endast i så fall skall steget tagas fullt ut, då det gäller den frigifne-brottslingens återgifvande åt sam

hället. Det liar nemligen under den tid, härvarande Fångvårds-Sällskap verkat i denna syftning, visat sig 

att dess verksamhet icke får betraktas såsom en tillfällig åtgärd, utan såsom en nödvändig faktor i en väl 

ordnad fångvård. Det goda uppsåt, som hos mer än en kommit till stånd under fängelsetiden, utplånas, då 

han gång på gång ser sig slagen tillbaka vid försöket att, iklädd de före fängelsetiden i lättja och liderlighet 

utslitna plaggen och i öfrigt lemnad åt sig sjelf erhålla en anständig bergning. Det är klart att endast de 
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fångar kunna blifva föremål för en hel omvårdnad från Fångvårdssällskapernas sida, hos hvilka det under 

fängelsetiden visat sig tydliga tecken till en varaktig förändring. Ja, sjclfva Fångvårds-Sällskapernas fort

farande bestånd eller deras upplösning betingas i väsendtlig mån af den noggranna urskiljningen vid valet 

af subjekter. Bland de ur härvarande cellfängelse frigifna fångar, dem Fångvårds-Sällskapet helt åtagit sig, 

finnas flere, hvilka innehafva fördelaktiga tjenster eller erhållit annan anställning, samt dervid, såsom veder-

mäle af deras förmäns odelade förtroende erhållit en efter deras ställning lämpad befordran och om hvilka 

det ej finnes rimlig anledning att antaga, det de skulle hemfalla under lagens arm förr än andra af deras 

stånd och vilkor, hvilka aldrig hafva förverkat sin frihet." 
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AFDELNINGEN IV. 

Helsovården . 

Härom åberopas följande berättelse af den till Fångvårds-Styrelsens biträde anställde Läkare: 

"Af de under år 1866 till Kongl. Fångvårds-Styrelsen inkomne rapporter inhemtas, att sjukligheten varit 

något större än under ett par af de föregående åren. De sjukdomsformer, som mest bidragit att öka antalet 

hafva varit diarrheer (serdeles på de ställen der cholera-epedemi under året varit gängse) samt catarrher 

framkallade af den långa och hårda vintern. Då summan af de vårdade under år 1865 var 4,451 med 90 

döde, uppgick den under år 1866 till 4,844, af hvilka 4,502 affördes såsom botade, förbättrade eller till 

dårhus afsände, 98 aflidit och 244 qvarlågo till 1867. 

Tabellen Litt. L lemnar en lätt öfversigt af de serskilda sjukdomarncs freqvens och inbördes förhållande 

samt mortaliteten, och torde såsom närmare förklaring till nämnde tabell få tilläggas följande: 

Cholera uppträdde inom landet i Juli månad och i samma månad insjuknade tvänne fångar på Ny-

Elfsborg, hvilka båda dogo. Nära samtidigt insjuknade på Göteborgs qvinnofängelse 9 fångar, af hvilka 5 

dogo. Inom Läns- och Krono cellfängelserna förekommo under Juli och Augusti 12 sjukdomsfall, hvaraf 6 

med dödlig utgång (af dessa 7 med 3 dödsfall i Göteborgs Cellfängelse). 

Redan i midten af 2:dra qvartalet började diarrhéernas antal ökas och fortforo de att vara serdeles 

allmänna under hela den tid, cholernn var gänge inom riket, så att, då de under år 1865 utgjorde 446, upp-

ffinjio de under år 1866 till 635. 

Skörbjugg har, liksom under flera af de sistförflutna åren, förekommit epidemiskt vid Långholmen, 

Epidemien hur likväl detta år varit särdeles mild, så att blott 39 personer blifvit å sjukhuset till vård upp

tagne. Största antalet af de andra angrepos så lindrigt, att de under behandlingen kunde fortfara med sina 

vanliga sysselsättningar. För fullständighetens skull bifogas den till Kongl. Fångvårds-Styrelsen insända 

specialrapporten. 

Inom Malmö Straff- och Arbetsfängelse hafva utom de 9 i rapporten upptagna, å sjukhuset vårdade 

fall af skjurbjugg, 164 fångar i lindrigare grad varit deraf angripne. A Cellfängelset i Göteborg hafva 22 

och å det i Carlskrona 11 fall förekommit. I öfrigt enstaka fall å de flesta fängelser. 

Af de å tabellen upptagne 43 sjukdoms- och 7 dödsfall af Thyfoidfeber tillkomma 25 sjukdoms- och 3 

dödsfall Straff- och Arbetsfängelset i Malmö under lista qvartalet, såsom fortsättning af föregående årets 

epidemi, hvilken då ännu fortfor i såväl staden som kringliggande landsbygd. 
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Frossor hafva under året förekommit i betydligt mindre antal an under 1865 eller endast uti 1GG full. 

Sjukdomen fortfar således att med hvarje år aftaga. Under år 1865 uppgingo sjukdomsfallen till 239. 

För Lungsot vårdades 20 personer, hvaraf 5 i Cellfängelserna. 8 hafva i denna sjukdom under 
året aflidit. 

ögonsjukdomarnes antal har < uppgått til 200. De hafva med undantag af 29 fall af smittosam ögon

sjukdom (Militäroftalmi), som från Straff- och Arbetsfängelset i Malmö blifvit af läkaren inrapporterade, till 

större delen utgjorts af i allmänhet lindriga catarrhala och traumatiska åkommor. Största antalet har före

kommit vid Långholmen och Krono-arbets-Kompanierna, förorsakad af det slags arbeten, hvarmed manskapet 

på dessa ställen sysselsattes. 

Fyllerigalenskap har uppträdt i 18 fall och endast vid Cellfängelserna. 

Af de i rapporterne upptagne 29 fall af sinnessjukdom hafva 13 i fängelserna tillfrisknat, 6 förbättrade 

eller obotade blifvit till hemorten afsände, för att af anhöriga vårdas, och 6 till dårhus eller lasarett afförde, 

samt 1 aflidit; 3 qvarlågo vid årets slut. Af dessa patienter tillhörde 8 Straff- och Arbetsfängelserna (7 

Långholmen, 1 Malmö, 1 Disciplin-Kompaniet, 4 Pionnier-Kompaniet å Waxholm, de öfriga 12 Cellfängelserna. 

Dessa sjukdomar hafva inom Straff- och Arbetsfängelserna i allmänhet utgjorts af lindriga fall af melancholie, 

som inom ganska kort tid upphört eller åtminstone blifvit så mildrade, att patienterna kunnat till arbete an

vändas. En har under året aflidit och tre qvarlågo vid årets slut. 

Då vid 2:ne fall Cellfängelset tyckts hafva varit en bidragande orsak till sinnessjukdomens utbrott, vill 

jag härnedan i korthet redogöra för dem: 

Till Cellfängelset i Gefle inkom i medio af Augusti f. d. soldaten Anders Larsson, tilltalad för inbrotts

stöld. Han var då tyst och sluten men fullt redig; gjorde i början af September sjelfmordsförsök. Några 

dagar efter det han fått sin dom, lydande på 2 års cellstraff, utbröt sinnessjukdomen. Då han nu, enligt 

läkarens uppgift, både dag och natt med buller och högljudda jemmerskri oroade de öfriga fångarne och störde 

den å fängelset föreskrifna tystnaden, förflyttades han den 28 September till Lasarettet i Falun. 

Till Carlshamns Cellfängelse inkom i början af Maj straff-arbetsfången Sven Wall från Lunds Kurhus, 

der han o-enomo-ått 6 veckors svältkur för syphilis, hvilken recidiverade, så att han i fängelset måste genomgå 

ny kur. Han fick derefter skörbjugg. Kort efter tillfrisknandet utbröt sinnessjukdomen, han intogs för denna 

på Carlshams Lasarett, men måste, efter en månads profkur, afföras till Malmö Hospital. Af ett dystert lynne 

och med nedstämd fysik syneg han icke hafva tålt det isolerade lifvet i cell. 

Den döde var å Gefle Cellfängelse för stöld dömde bonden Olof Jansson Schiwert. Redan under tran

sporten till fängelset visade han sig serdeles -orolig och vild, hvilket ännu mera ökades sedan han blifvit in

satt i cell. Under vistandet der afbet han och uppåt venstra handens ringfinger och en vecka sednare lill-

fingret på samma hand. Derjemte var han i yttersta grad osnygg, skrikig och bullersam. Åtgärd vidtogs 

för Schiwerts intagande å dårhus, men innan detta hann verkställas, uppkom gangrsen i den söndersargade 

handen, hvaraf han afled. 

Yttre skador, bulnader, benbrott m. m. hafva under året förekommit i stort antal, nemligen 520 med 5 

döde, sålunda 16 sjukdoms- och 2 dödsfall mera än under år 1865. Talrikast hafva de förekommit vid Straff-

och Arbets-fängelserna för manliga fångar samt vid Krono-arbets-Kompanierna. 

Sex häktade qvinnor hafva under året födt barn. 

Mortalitetsprocenten har varit 1,05. 
TL Schagerström." 
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AFDELNINGEN V. 

Fängelsebyggnaderna. 

Förut påbörjade byggnadsarbeten, som under året fortgått, hafva varit: 
l:o) Anläggandet af ett nytt Straff-fängelse i Carlskrona. 
Alla för andamålet under år 1865 uppförda byggnader hafva blifvit inredde och så fiirdiga, att fän

gelset uti Oktober månad år 1866 kunnat upplåtas till begagnande. Föröfrigt hafva ringmurar, stängselplank 
och planeringsarbeten blifvit fullbordade. 

2:o) Nytt Kronocellfängelse i Haparanda. 
Denna byggnad, som år 1865 till begagnande upplåts, har år 1866 blifvit utvilndigt afrappad och i sin 

helhet fullbordad. 
3:o) Uppförandet af ett j)lank a Carlsborg. 
Arbetet, som utföres genom Fortifikationsbefälets försorg, har under året blifvit fullbordadt. 
I öfrigt hafva under året följande större byggnadsarbeten förefallit, nemligen: 
a) Vid KronoceUfängelset pä Långholmen har den, enligt Kongl. Brefvet den 19 Juni 1866, beslutade 

tillbyggnad för erhållande af 30 nya celler samt ekonomi- och boställslokaler blifvit från grunden uppmurad 
och med tak belagd; 

b) Vid Straff- och Arbetsfängelset i Malmö har, enligt Kongl. Brefvet den 12 December 1865, vestra 
tornet blifvit påbyggdt och inredt till sjukrum och arrester för bevakningskommenderingens manskap, hvar
jemte å vestra längans vind två arbetssalar blifvit inredde. 
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AFDELNINGEN VI. 

Fångpersonalens underhåll och beklädnad. 

Uti nedanstående tabell får Styrelsen meddela uppgift å den kostnad, hvartill fånges och krono-arbets-

karls underhåll samt beklädnad och sängkläder vid de särskilda fångvårdsanstalterne uppgått under år 186G> 

särskildt för hela året och särskildt för hvarje dag; dervid bör erinras dels att uti underhållskostnaden ingå 

utgiftcrne ej mindre för proviant och mattillredningen, än ock för ved och lyshållning i kök, mat- och 

dryckeskärl in. in., dels att den upptagna kostnaden för beklädnad och sängkläder innefattar hvad under årets 

lopp blifvit för hvarje fångvårdsanstalt anordnadt, utan afdrag af hvad vid årets slut funnits oförbrnkadt, 

hvilket förhållande, jemte den mera eller mindre klädslitande sysselsättning, hvartill personalen i de särskilda 

fångvårdsanstalterne varit hållen, föranleder icke obetydliga skiljaktigheter de -olika fångvårdsanstalterne 

emellan. 
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Förestående uppgifter utvisa bland annat, att portionskostnaden vid samtlige fångvårdsanstalterne, 
hvilken år 1865 i medeltal uppgått till 23 öre, år 1866 utgjort 24,8, beroende denna högre kostnad af ste
grade proviantpriser. Kostnaden för beklädnad och sängkläder för en person utgjorde år 1866 23 R:dr 97 
öre, men uppgick år 1865 till 30 R:dr 99 öre. 

Provianten för fångvårdens behof har år 1866 i likhet med flere föregående år upphandlats å entre
prenadauktioner för hvarje hälft år, räknadt från April och Oktober, hvaremot beklädnadspersedlarne och en 
del dertill erforderlige materialier tillverkats vid Straff- och Arbetsfängelserne. 

Nedanstående 2:ne tabeller innehålla uppgift å kostnaden för dagportionen och den årliga utgiften för 
beklädnad och sängkläder för en person under sednaste 10 år vid Straff- och Arbetsfängelserne samt Krono-
arbets-corpsen: 
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Sedan i afseende å utspisningsstaten för samtlige fängelserne, Eders Kongl. Maj:t genom Nådigt Bref 
den 19 April 1864 bifallit Styrelsens hemställan, att den under den 9 November 1861 i nåder fastställda stat 
måtte tills vidare oförändrad få tillämpas, med föreskrift att Styrelsen efter förloppet af ytterligare två år 
eller dessförinnan, om förhållanderne dertill föranledde, borde hos Eders Kongl. Maj:t ånyo anmäla hvad då 
vunnen erfarenhet om statens lämplighet kunde hafva gifvit vid handen, så har Styrelsen, efter att i ämnet 
hafva inhemtat vederbörande Fängelse-Föreståndares och Fängelse-Läkares samt hvad länsfängelserne anginge 
jemväl Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes yttranden, i underdånig skrifvelse den 14 Maj 1866 ånyo 
hos Eders Kongl. Maj:t i underdånighet anmält detta ärende och dervid anfört, att, på sätt af nyssberörde 
yttranden inhemtades, utspisningsstaten ansetts lämplig och ändamålsenlig vid 28 fångvårdsanstalter, att-de 
för öfrige 14 fängelser ifrågasatte eller föreslagne jemkningar i nämnde stat, hvilka hufvudsakligen afsåge 
dels utbyte och tillökning af proviantartiklar, dels utspisning af större qvantiteter färska och vegetabiliska 
födoämnen under sommarmånaderne, enligt Styrelsens förmenande, och i Överensstämmelse med den åsigt 
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Styrolsons biträdande Dikare uttalat, icke, med undantag af hvad anginge det under år 1865 i Haparanda 

öppnade Kronocellfängelse, vore af den vigt och beskaffenhet, att någon väsentlig ändring i utspisningsstaten 

deraf borde föranledas; men att likväl, då det i underrättelserna i utspisningsstaten medgifna utbyte af 3 ort 

smör om dagen mot 10 kubiktum mjölk, der högre kostnad deraf icke föranleddes, icke, i anseende till något 

högre kostnad för mjölken, kunnat annat än undantagsvis ega rum, Styrelsen hemställt, att då mjölk före

trädesvis vore lämplig till utspisning tillsammans med gröt, och detta öfverensstämde med befolkningens vanor, 

utbyte af smör mot mjölk måtte vid Läns- och Kronocellfängelserne få ega' rum, äfven om derigenom en 

något högre kostnad uppkomme. Hvad särskildt anginge utspisningen vid Kronohäktet i Haparanda, der 

nästan endast Finnar ocli Lappar förvarades, hvilkas lefnstdssätt i väsentlig mån af veke från befolkningens i 

landets öfriga delar, hade Styrelsen hemställt, att Styrelsen måtte varda bemyndigad att, efter vederbörandes 

ytterligare hörande, för detta häkte bestämma en särskild, mod befolkningens lofnadssätt i denna ort mera 

öfverensstämmande utspisningsstat, som i kostnad ungefärligen motsvarade den i öfrigt gällande. Beträffande 

don af Eders Kongl. Maj:t don 9 November 1861 jemväl fastställda s. k. torrskaffningsstat, som, utom i andra 

fall, jemväl tillämpades vid fångtransport på jernväg, antnälte Styrelsen i sammanhang härmed, att Styrelsen, 

med anledning af den bland svinkreaturen yppade trichinsjukdom, meddelat föreskrift, att den i denna stat 

förekommande artikel torrt fläsk borde utbytas mot torrt kött, såvida icke fläskets friska beskaffenhet efter 

mikroskopisk undersökning blifvit intygad. Och täcktes Eders Kongl. Maj:t enligt Nådigt Bref den 26 Juni 

1866 lemna Nådigt bifall till hvad Styrelsen i omförmälda hänseenden hemställt. 



29 

AFDELNINGEN VII. 

Fångpersonalens sysselsättning. 

På sätt i föregående årens underdåniga berättelser närmare omförmäles sysselsättas de fångar, som i 

Läns- och Krono-cellfängelserne undergå ådömdt straffarbete, ined sådant arbete, som kan af Fängelseföre

ståndaren anskaffas och på förlag, som af Direktöreu eller enskild person förskjutes. Af inkomsten för detta 

arbete tillfaller Fängelseföreståndaren I, fången, som utfört arbetet \, bevakningspersonalen & och fängelsets 

besparingskassa återstående \. — Hela arbetsinkomsten vid samtlige dessa fängelser har 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 

30,6,00: —, 1865 R:dr 28,800: — och 1866 R:dr 31,600. — Behållningen af samtlige besparingskassorne, som 

vid 1865 års slut utgjorde 24,462 R:dr 29 öre, uppgick vid slutet af år 1866 till 29,521 R:dr 78 öre. 

Jemlikt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 21 November 1865 har af Krono-arbets-corpsen Disciplin

kompaniet, mot ersättning, beräknad efter 400 R:dr i månaden, varit för Fortifikationens räkning sysselsatt 

vid Borghamns kalkstensbrott, — Andra, Tredje och Tionde koinpanierne, med hvilka Femte kompaniet under 

årets lopp.blifvit förenadt, vid befästningsarbetena å Carlsborg, samt Elfte koifipaniet vid Waxholms fästning; 

hvarjemte en del af Femte kompaniet innan dess förflyttning till Carlsborg varit sysselsatt vid nya Straff-

fängelsebyggnaden i Carlskrona. 

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 enskilde personers 

räkning, mot" bestämd dagsverksafgift, sysselsatte. Vid Straff- och Arbetsfängelserne i Malmö och å Norr

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

likasom personalen i Göteborgs Arbetsfängelse sysselsatts dels med förfärdigande af beklädnads- och säng

klädespersedlar samt en del dertill erforderlige materialier för fångvårdens eget behof, dels med tillfälliga 

arbeten efter beställning för enskilde personers räkning. Vid det gamla Straff-fängelset i Carlskrona samt a 

Ny-Elfsborg, hvilka fängelser under loppet af 1866 blifvit, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 4 

Juli och 20 November, indragne,' äfvensom vid det ifrågavarande år öppnade nya Straff-fängelset i Carlskrona 

hafva fångarne, i den mån arbetstillfälle förefunnits, användts i arbete dels för. försvarsverkets räkning, dels 

till förfärdigande af. diverse handtverks- och slöjdalster, vid hvilkas försäljning en viss andel tillfallit fän-

gelserne. 
Till" öfversigt af fångpersonalens användande vid nedannämnde fångvårdsanstalter meddelas följande: . 
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Sammandrag af Dagverks-rapporterne från Straff- och Arbetsfängelserne samt Krono-arbets-corpsen år 1866. 

Enligt förestående uppgifter har af hela personalen vid dessa fångvårdsanstalter 8,6 procent varit sysslolös 

till följd af sjukdom och bristande arbetsförmåga, 0,2 procent af brist på arbetstillfälle och af anledning att 

arbete ej varit ådömdt, 17,7 procent för sön- och helgedagar ni. m. samt 12 procent utgjort dagsverken för 

försvarsverkets räkning, 13,7 procent för fångvårdsanslalternes egna behof, allt utan någon arbetsinkomst för 

fångvården, hvaremot sådan inkomst erhållits för 47,8 procent af personalen. 

Genom Nådigt Bref den 29 Maj 1866 har Eders Kongl. Maj:t fastställt ett med Danske undersåten, 

Kapiténen Baron Christian Herman Adeler, uppgjordt kontrakt, hvarigenom denne förbundit sig att med trä-

och stenarbeten sysselsätta till 400 fångar vid Straff- och Arbetsfängelset i Malmö mot en dagsverksafgift af 30 

öre för fångar, som skulle arbeta inom fängelset och 40 öre för dem, som korame att utom fängelset syssel

sättas; varande detta kontrakt sedermera, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 30 November samma 

år, öfverlåtet på ett bolag, benämndt "Malmö Slotts Industri-aktie-bolag." 

Sedan Rikets Ständers åren 1863 och 1864 församlade Revisorer gjort framställning derom att ersätt

ning måtte beredas åt fångvårdsanslaget för de dagsverken af Kronoarbetskarlar, hvilka vid befästningsarbetena 

sysselsattes samt Rikets Ständer förmält sig anse den dermed åsyftade fördel, eller att räkenskaperne öfver 

fångvården och öfver fästningsbyggnaderne komme att utvisa hvad kostnaden för hvardera i sjelf va verket 

utgjort, kunna vinnas derigenom, att den efter ett visst af Eders Kongl. Maj:t bestämdt pris beräknade dags

verkskostnaden för de vid fästningsbyggnaderne anställde Krono-arbetskarlar blefve i de särskilda räkenska

perna inom linien utförd, hvadan Rikets Ständer underdånigst hemställt, att Nådig föreskrift i detta hänseende 



måtte af Eders Kongl. Maj:t utfärdas, så har Eders Kongl. Maj:t i Nådigt Bref den 30 Oktober 1866 täckts förordna, att såväl i Sty
relsens som i de särskilda fästningsbyggnadernes räkenskaper skall inom linien utföras dagsverkskostnaden för de vid nämnde bygg
nader använde Krono-arbetskarlar, dervid dagsverkspriset borde beräknas till 38 öre för samtlige Krono-arbets-kompanier, som vid fäst
ningsbyggnadsarbeten användas, dock med undantag af Disciplin-kompaniet, i afseende hvarå Eders Kongl. Maj:t genom särskildt Nådigt 
Bref den 20 November 1866 föreskrifvit, att skillnaden mellan den ersättning af 400 R:dr i hvarje månad, som för kompaniets dags
verken utgår från Fortifikationskassan till fångvården samt det belopp, samma dagsverken skulle inbringat efter beräkning af 38 öre för 
hvart dagsverke, skall i såväl Styrelsens som fästningsbyggnadernes räkenskaper upptagas inom linien. 

Uti nedanstående tabell meddelas uppgift å arbetsinkomsten vid fångvård sanstal terne för år 1866 och förutgående nio år, deraf 
jemväl inhemtas hvad af denna inkomst för hvarje till dess erhållande användt dagsverke belöper. 

31 
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AFDELNINGEN VIII. 

Fångvårdens inkomster och utgifter. 

Genom Nådigt Bref den 28 November 1865 har Eders Kongl. Maj:t med fastställande af särskilda för

slag till byggnads- och underhållsarbeten vid fäqgelserne för år 1866 i Nåder bifallit, att de för år 1864 

fastställde Stater för fångvården finge i öfrigt och med iakttagande af deri sedermera föreskrifne jemte åt-

skillige af Styrelsen silrskildt för år 1866 föreslagne ändringar jemväl för nyssnämnde år tillämpas; varande 

det belopp a förslagsanslaget för fångvården, som Eders Kongl. Maj:t för • ifrågavarande år ställt till Styrelsens 

disposition, beräknadt till 1,220,000 rdr. Utom detta anslag är af Rikets Ständer å andra hufvudtiteln, jem-

likt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 29 September 1863, anvisadt dels till aflöning åt en del Embets-

och Tjensteman vid fångvården ett belopp 183,627 rdr 50 öre, dels till vård och underhåll af läns-och krono-

fängelserne ett reservationsanslag af 13,500 rdr. 

Uti 2:ne härhos fogade bilagor Litt. M och N meddelas sammandrag, enligt hufvudboken öfver fång

vårdens inkomster och utgifter 1866, hvari dock sistomförmälde reservationsanslag, hvilket i särskild räkning 

redovisas, icke ingår. — Häraf inhemtas bland annat, att, efter afdrag af omkostnaderne för arbetenas be

drifvande, utgifterne för ifrågavarande år utgjort, för: 

Då från sistnämnde summa, 1,524,045 rdr 17 öre, afräknas dels behållna arbetsinkomsten, 152,173 rdr 

33 öre, dels diverse andra inkomster, 18,096 rdr 44 öre, eller tillsammans 170,269 rdr 77 öre, återstår det 

belopp, som af ordinarie aflöningsanslaget och förslagsanslaget under år 1866 utgått för fångvården eller 

1,353,775 rdr 40 öre, deraf å aflöningsanslaget belöper 183,627 rdr 50 öre och å förslagsanslaget 1,170,147 

rdr 90 öre, hvilket sednare belopp understiger den af Eders Kongl. Maj:t si detta anslag anvisade summa för 

året med 49,852 rdr 10 öre. 
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Vid jemförelse med förhållandet år 1865, då utgifterne å båda dessa anslag uppgingo till 1,265,194 

rdr 57 öre, visar sig att utgiftssumman för år 1866 öfverstigit den förra med 88,580 rdr 88 öre. Denna 

högre kostnad härleder sig hufvudsakligen dels från ett större fångantal, som öfverstiger det för år 1865 

med 230 i medeltal, dels från ökade utgifter för fångunderhållet och fångtransporter. Förplägningskostna-

den, som år 1865 utgjorde 400,876 rdr 47 öre för ett medeltal fångar af 4,788, uppgick för år 1866, då 

medeltalet fångar utgjorde 5,018, till 454,034 rdr 99 öre, hvilket sistnämnde belopp öfverskjutit det förra 

med 53,158 rdr 52 öre. Medelpriset å dagportionen år 1865 utgjorde 23 öre, men år 1866, 24,8 öre. Så

lunda kan af ofvanberörde högre förplägningskostnad ett belopp af 19,930 rdr 20 öre beräknas hafva för-

anledts af högre fångantal och återstoden 33,228 rdr 32 öre af högre varupriser. 

Fångtransportkostnaderne utgjorde år 1864 182,204 rdr 82 öre, år 1865 169,560 rdr 69 öre, men upp

gingo år 1866 till 200,456 rdr 75 öre, hvadan tillökningen sistnämnde år utgör 30,896 rdr 6 öre. Af de 

sednaste 20 åren hafva fångtransportkostnaderne endast åren 1847, 1848 och 1852 öfverstigit 1866 års ut

gifter i detta hänseende. Den väsentligaste anledningen till de högre kostnaderne sistnämnde år förefinnes 

antagligen i det stora antal häktningar, som föranledts af befordrandet till undergående af vatten och bröd

bestraffning. Enligt af Styrelsens Kammarkontor meddelad, på årsräkenskaperne grundad uppgift, har antalet 

fångar, som i länsfängelserne under sednaste 3:ne år undergått vatten och brödbestraffhing, med undantag af 

dem från Stockholms och Göteborgs städer, utgjort år 1864 3,018, år 1865 2,516 och år 1866 3,842. Då 

vatten och brödbestraffning numera ålägges endast för bristande tillgång till böter, samt förvandlingsstraffet 

vanligen först längre tid efter böternes åläggande kommer till verkställighet, vill det synas, som den betydliga 

tillvexten i vatten och brödfångarnes antal är att härleda från tillämpningen från och med 1865 af den nya 

strafflagen, vare sig att flere brott äro i denna lag belagde med böter, eller att den kortare strafftiden i för

hållande till bötesbeloppet, som den nya strafflagen bestämmer, föranleder dertill att den bötfällde, med för

döljande af möjligen befintliga tillgångar, heldre underkastar sig förvandlingsstraffet än betalning af böterne. 

Den hittills vunna erfarenheten torde emellertid vara allt för kort, för att derpå grunda ett omdöme i detta 

hänseende. 

A det särskilda på Riks-Staten uppförda reservationsanslag 13,500 rdr för underhåll af läns-och krono

häktena förefanns vid 1865 års slut, enligt den särskilda öfver detta anslag upprättade redogörelsen, en be

hållning af 8,847 rdr 88 öre, hvartill kommer underhållsbidrag af åtskilliga kommuner jemte andra diverse 

ersättningar 696 rdr 69 öre, så att samtlige tillgångarne uppgått till 23,044 rdr 57 öre. Utgifterne å detta 

anslag har under året utgjort 18,925 rdr 23 öre, hvadan behållningen till år 1867 utgör 4,119 rdr 34 öre. 

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

straff-fängelse i Carlskrona har under påföljande 2:ne år utgått ett belopp af 199,045 rdr 82 öre samt under 

år 1866 77,401 rdr 27 öre eller tillsammans 276,447 rdr 9 öre. 

Sedan Rikets Ständer anvisat medel för uppförande af en tillbyggnad vid kronohäktet å Långholmen 

samt Eders Kongl. Maj:t, enligt Nådigt Bref den 19 Juni 1866, fastställt ritning och kostnadsförslag för detta 

byggnadsföretag, beräknadt till en kostnad af 65,000 rdr, har detta arbete under samma år blifvit påbörjadt 

och derför utbetalts ett belopp af 31,541 rdr 84 öre. 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 6 Mars 1866 hafva Rikets då sednast församlade Ständer 

i afseende å de för fångvården anvisade medel beslutat: 

att det ordinarie afiöningsanslaget, till följd af åtskilliga förändringar i de särskilda anslagsbeloppen, 

skulle komma att minskas med 400 rdr, så att detsamma, som förut uppgått till 183,627 rdr 50 öre, komme 

att utgöra 183,227 rdr 50 öre; 
5 
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att såväl förslagsanslaget till fångars vård och underhåll, som reservationsanslaget till vård och under

håll af läns- och kronohäkten upptagas till enahanda belopp, som vid föregående riksdag bestämts, eller det 

förra till 1,120,000 rdr och det sednare till 13,500 rdr; 

att för ofvan omförmälde tillbyggnad vid kronohäktet å Långholmen finge användas dels ett för ända

målet anvisadt anslag af 12,000 rdr, dels besparade medel å förut beviljade anslag till lans-, härads- och 

stadsfängelser äfvensom bidrag af kommuner, utgörande tillsammans 53,394 rdr 13 öre; 

samt att för uppförande af ett nytt kronohäkte i någondera af städerne Hudiksvall eller Sundsvall an

visa ett belopp af 58,000 rdr. 

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 1,258,576 rdr 18-öre. 

Fångvårdens skulder vid 1866 års slut uppgingo till 611,394 rdr 8 öre, hvaraf till Eders Kongl. 

Maj:ts och Rikets Stats-Kontor 320,122 rdr 29 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: 
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Genom 35 af Styrelsen under året utfärdade resolutioner och beslut i anmärkningsmål har till betal
ning blifvit faststäldt ett belopp af 1,058 rdr 34 öre. 

I enlighet med gällande föreskrifter hafva mönstringar med Krono-arbets7corpsen äfvensom inspektioner 
vid Straff- och Arbetsfängelserne 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 

underdånigste, tropligtigste 
tjenare och undersåter 

G. FR. ALMQUIST. 

VICTOR LJUNGSTEDT. E. A. F. LINDENCRONA. 

C. R. Ulfsax. 

Stockholm den 31 December 1867. 
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