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Förteckning öfver de allmänna Fängelserna 1) och Arbetsinrättningarne. 

') Förutom dessa allmänna fängelser finnas, till förvarande af ransakningsfångar, Regementsarrester samt Stads- och HäradshäHen. Der Läns- och Kronohäkte 
finnes, begagnas detta jemväl för stadens ransakningsfångar, mot ersättning af stadsmenigheten. 

2) Detta häkte, förut innehållande 60 celler, har genom tillbyggnad bliMt ökadt med 30-nya, hvilka under aret till begagnande upplåtits. 
3) Detta häkte, som förutom de 8 cellerna, innehåller 5 större fångrum, är, i anseende till inredning och byggnadssätt i öfrigt, mycket olika de nyare cell

fängelserna. 
4) Gammalt gemensamhetsbäkte med utrymme för 60 fångar. 



Rättelser. 

Sid. 1, raden 9 uppifrån står: afdelningen i, läs: afdelningarne i 
» 2, 18 » » jemförelsetabeler, läs: jemförelsetabell 
» 4, » 10 » kol. 10, står: 130 läs: 630 
» 4, » 11 » kol. 6 från slutet, står: 2,716 läs: 2,766 



STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Ut ti den Berättelse om fångvården, som, jemlikt meddelad föreskrift uti Fångvårds-Styrelsens Instruktion, 
härmed för är 1867 af Styrelsen afgifves, lemnas redogörelse för: 

l:o) fångantalet; 
2:o) ordningen och disciplinen samt fångpersonalens sysselsättning; 
3:o) religionsvården; 
4:o) helsovården; 
5:o) fångvärdens inkomster och utgifter. 
På sätt rubriken utvisar kommer andra afdelningen att motsvara andra och sjunde afdelningen i före

gående berättelser om fångvården, hvaremot femte afdelningen kommer att upptaga de ämnen, som förut 
blifvit afhandlade uti särskilda af delningar med följande rubriker: »om fängelsebyggnaderna», »fångper
sonalens underhåll och beklädnad», samt »fångvårdens inkomster och utgifter.» 

Fångvårdsstyrelsens Berättelse för år 1867. -L 
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AFDELNINGEN 1. 

F å n g a n t a l e t . 

Tab. N:o I. 

För att vid redovisningen af fångpersonalen undvika den sammanblandning af olika slags fångar, 

som i viss mån egt rum enligt den äldre uppställningen, hvilken hufvudsakligen varit lämpad efter de olika 

slags fängelser eller arbetsinrättningar, fångarne tillhört, afviker förevarande afdelning väsendtligen från 

den motsvarande i föregående berättelser. Den nu följda uppställningen grundas på de olika förhållan

den, som föranledt personernas intagande i fängelse eller vid arbets-anstalt, såsom: begången förbrytelse, 

saknad af s. k. laga försvar, eller försummelse att betala skuld m. m. Personalen.indelas derföre i följande 

hufvudklasser: a) personer, häktade i följd af åtal för brott, eller som för brott undergå fängelsestraff, 

b) häktade för försvarslöshet eller olofligt kringstrykande, samt personer, hvilka för bristande laga försvar 

hållas till allmänt arbete, c) för opålitlighet från värfvade corpser utstrukne soldater, som vid Disciplin-

Kompaniet blifvit anställde, d) bysatte personer och e) barn, som åtföljt föräldrar i fängelse. Några af 

dessa hufvudklasser hafva åter underafdelningar, hvilka hvar för sig här nedan särskildt upptagas. 

l:o. Fångar, häktade i följd af åtal för brott. 

Fångar af detta slag, hvilka under dr 1867 varit i Stockholms stads häkte samt i läns- och krono-

häktena forvarade (således inberäknadt de från föregående år qvarsittande) upptagas länsvis i Tab. N:o 1, 

som jemväl för hela Riket utsvisar, huru mänga af dessa fångar blifvit under aret i häkte inmanade. 

Följande efter samma grunder för åren 1835, 1845, 1855, 1865 och 1867 uppgjorda jemförelsetabeler 

utvisar huru stor procent de häktade utgjort af folkmängden: 

Antalet vid början af är 1835 kan ej uppgifvas. 

Anm. I anseende till saknade uppgifter omfattar den nu lemuade redovisningen icke de personer, hvilka i följd af åtal varit intagne i regementsarresterna 

eller i häradernas och de mindre städernas häkten, utan att derefter försändas till läns- eller kronohäkte. 
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Här nedan meddelas uppgift på antalet af personer, som under hvartdera af de sednaste tio åren 

blifvit, i följd af åtal för brott, i Stockholms stads häkte samt i lans- och kronohäktena inmanade: 

Qvarvarande ransaknings- och transportfångar vid 1867 års slut voro 429 män och 48 qvinnor, eller 

tillhopa 477. 

Bland ransakningsfångar år 1867 är inberäknad en mansperson, som under året blifvit från länshäkte 

förflyttad till fängelset på Långholmen, för att enligt Kongl. Maj:ts nådiga förordnande, i enskildt rum 

förvarad, af presterskapet förmanas till bekännelse af mord. Denne bekännelsefånge befanns vid årets slut 

qvar i nyssnämnda fängelse. 

Bekännelsefångarnes antal vid slutet af hvarje utaf de sednaste tio åren var som följer: 

2:o) Straffarbetsfångar. 

Tab. N:o II utvisar för år 1867 antalet af dessa fångar, indelade i tre klasser, lifstidsfängar, straff

arbetsfångar för bestämd tid i gemensamhetsfängelse och straff-arbetsfångar för bestämd tid i cell. 

"Till jemförelse meddelas här nedan tabeller, utvisande straff-arbetsfångarnes antal dels vid slutet af 

åren 1835, 1845, 185-5 1865 och 1867, och dels vid slutet af hvartdera året från och med 1858. 

Förändringen i straff-arbetsfångarnes antal har således under nedannämnde tidsperioder varit följande: 

Tab. N:o II. 
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Antalet af qvarvarande straff-arbetsfångar vid slutet af hvarje utaf de sednaste tio åren har varit 
följande: 

3:o) Fångar, som undergått »fängelse» och fängelse vid vatten och bröd, redovisas för år 1867 i Tab. 
N:o III. 

Till jemförelse meddelas hlir nedan uppgifter på antalet af dessa slags fångar vid slutet af hvart-
dera utaf de sednaste tre åren, eller från och med tillämpningen af den nya Strafflagen, hvarigenom en 
betydlig förändring uti ifrågavarande straffarters användande intrildt: 

Vid jemförelse emellan antalet af de åren 1866 och 1867 nykomne straff-fångarne visar sig för
hållandet som följer: 

Anm. Antalen nykomne sådane fångar kunna ej. för 1866 uppgifvas. Är 1867 utgjorde antalet nykomne, som undergått »fängelse», 423 män och 105 
qvinnor semt af dem,, som undergått fängelse vid vatten och bröd 6,632 män och 696 qvinuor. 

Tab. N:o III. 
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4:o) För försvarslöshet eller olofligt kringstrykande häktade redovisas för år 1867 uti Tab. N:o IV. 
Antalen af samtlige i häkte förvarade dylike fångar åren 1835, 1845, 1855, 1865 och 1867 inhemtas 

af följande sammandrag: 

) Antalet vid 1835 års början kan ej uppgifvas. 

1835. 

Under nedannämnda perioder har antalet af ifrågavarande häktade ökats eller minskats på sätt 
som följer: 

Antalet af de för försvarslöshet eller olofligt kringstrykande under hvartdera af de sednaste tio åren 
i häkte inmanade, har varit följande: 

För försvarslöshet häktade voro vid 1867 års slut 71 män och 10 qvinnor, eller tillsammans 81 personer. 

Tab. N:o IV. 
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5:o) Fångar, som för bristande försvar, hållits till allmänt arbete, nemligen a) dömde jemlikt Kongl. 
Stadgan den 29 Maj 1846 och 8 § 1 mom. i Kongl, Kungörelsen den 13 Juli 1853 , b) dömde jemlikt 8 § 
2 mom. i nyssnämnde Kongl. Kungörelse samt c) Frivillige, redovisas i Tab. N:o V. 

Antalet af hvarje särskildt slag af dessa eller, enligt äldre författningar dömde, till samma kategorier 
hänförlige fångar vid 1835, 1845, 1855, 1865 och 1867 årens slut inhemtas af följande jemförelse-tabell•" 

De till denna klass hörande fångar äro för åren 1855 och 1865 inberäknade i de under l.-o) b) upptagne summor. 

Förändringen i de för försvarslöshet till allmänt arbete hållne fån garn es antal har således under 
nedannämnde tidsperioder varit följande: 

Dessa utgöras af sådane försvarslöse, som förut blifvit straffade för vissa brott, eller undergått fästningsstraff, eller efter åtal 

för brott, som med lifstidsarbete eller dödsstraff belagdt är, blifvit af domstol ansedde liafva emot sig besvärande liknelser till brott, 

ehuru de i brist af full bevisning ej kunnat åt saken fällas, m. m. 

" Dessa utgöras af sadane personer, som, ej straffade för gröfre brott, oaktadt varning, af lättja eller böjelse för oordentligt 

lefnadssätt, uraktlåtit att förskaffa sig arbete eller att förrätta sådant, dem nnvisadt. 

Tab. N:o V. 
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Vid jemförelse emellan antalet nykomne fångar, som för bristande försvar undergått allmänt arbete 

åren 1866 och 1867 befinnes förhållandet som följer: 

Sammanlagda antalet personer, hvilka, dels i följd af åtal för brott (ransaknings- och straff-fångar) 

och dels såsom tilltalade för försvarslöshet eller för bristande försvar till allmänt arbete hållne, sista dagen 

af åren 1 8 4 0 , 1845, 1855, 1865 och 1867 varit friheten förlustige inhemtas af efterföljande sammandrag: 

Såsom ordalydelsen angifver liar här ej, såsom i föregående berättelser vid motsvarande jemförelser egt rum, inberäknats frivillige arbetsfångar, kanitu-
Ianter, bysatte personer, eller barn, som åtföljt föräldrar i fängelse. 

Om dessa tal jemföras med rikets folkmängd vid slutet af hvartdera af ifrågavarande fem år, så 

visar sig att 

för brott varit häktade 

vid slutet af år 1840 hvarje l,138:de person, 

Som (le for brott tilltalade och dömde år 1835 ej äro behörigen åtskiljde frun de försvarslöse) liar jemförelsen icke kunnat 
med nämnde år börjas. 
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samt för bristande försvar 

vid slutet af år 1840 hvarje l,407:de person, 

Nästföljande tabell utvisar, i livad mån de år 1867 nykomne straff-arbetsfångar och för försvarslöshet 

till allmänt arbete dömde fångar förut undergått straffarbete, eller arbete för försvarslöshet, samt innefattar 

tillika jemförelse i detta afseende med förhållandet under åren 1855, 1860, 1865 och 1866. 

Af de under år 1867 till cellfängelserna nykomne, till straff-arbete för andra resan stöld dömde 145 

män och 27 qvinnor, hvilka förut för första resan stöld i cell undergått straffarbete, hade 22 personer 

fulländat sistnämnda straff samma år, 43 år 1866, 20 år 1865, 20 år 1864, 18 år 1863, 10 år 1862 och 

35 dessförinnan. För 4 personer saknas uppgifter i detta fall 

6:o) Kapitulanter eller soldater, hvilka jemlikt 11 Kap. 7 § i Krigsartiklarne blifvit för vanart eller 

opålitlighet utstrukne från de värfvade regementena och, enligt Kongl. Brefvet den 8 Augusti 1842 in

tagne vid Disciplinkompaniet, för att der uttjena återstående kapitulation, redovisas uti Tab. N:o VI. 

Vid hvarje af de sednaste tio årens slut har antalet af dylika kapitulanter samt vid kompaniet an

ställde frivillige varit följande: 

Tall. N:o VI. 
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7:o) Antalet bysatte personer redovisas i Tab. N:o VII. 
Antalet af dylike fångar befanns vid hvarje års slut under sednaste tioårsperiod på sätt följande 

tabell upptager: 

8:0), Antalet, barn, som i fängelse "åtföljt föräldrar, upptages för år 1867 i Tab. N:o VIII; och 
meddelas här nedan en jemförelsetabell, som utvisar huru många barn under hvartdera af de sednaste 
tio åren blifvit jemte föräldrar i häkte intagne: 

I hufvudsaklig likhet med hvad i föregående berättelser om fångvården egt rum, lemnas redo
görelse uti Tab. N:o IX för straffarbetsfångarnes samt de till allmänt arbete för försvarslöshei hållne fån
garnes födelseorter; uti Tab. N:o X för proportionsförhållahdet emellan de inom Stockholms stad och 
de särskilda länen födde straffarbetsfångarnes och till allmänt arbete för försvarslöshet hållne personernas 
antal samt årets folkmängd i nämnde orter; uti Tab. N:ris XI a och b för samma personers föregående 
brott; uti Tab. N:o XII för personernas ålder och uti Tab. N:6 XIII för deras föregående yrhen eller 
lefnadsställnitig. 

Af omförmälda tabeller ihhemtas bland annai: ätt, med afseende å födelseorterna, dét i förhållande 
till folkmängden minsta antalet straffärbetsfångar under år 1867 ankommit från Jemtlands, Wermlands, 
Gottlands, Norrbottens, Jönköpings och Södermanlands län, och att efter samma beräkningsgrund Wester-
bottens, Norrbottens, Jeriitlahds, Malmöhus, Gefleborgs, Kopparbergs och Wermlands län lemnat minsta 
antalet försvarslöse; ätt, i jeinförelse med år 1866, de under år 1867 nykomne för mened och förfalsk
ningsbrott, bedrägeri m. nu samt första resan stöld och snatteri dömde straffarbetsfångarnes antal varit 
ganska stort, men! de för barnamord dömdes något mindre. 

F&ngvårdi-StyreUtna Berättelte för år 1861. 2 

Tab. N:o VII. 

Tab. N:o VIII. 

Tab. N:ris IX, 
X. XIa.b, XII 

och XIII. 
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AFDELNINGEN II. 

Ordningen och disciplinen samt fångpersonalens sysselsättning. 

Fångarnes uppförande i läns- och hvono-cellfängelserna har i allmänhet under år 1867 varit tillfredsstäl

lande. Om ock vid en del af dessa fängelser många bestraffningar egt rum, hafva de flesta föranledts af 

obetydligare förseelser. Bestraffningarnes antal har utgjort vid länsfängelset i Linköping 145, i Göteborg 

71, i Upsala 51, i Carlskrona 51, i Stockholm 43, i Calmar 42, i Mariestad 35, i fyra fängelser 6 till 14 

och uti 13 fängelser 1 till 4, hvaremot vid 10 af ifrågavarande fängelser icke någon bestraffning förekommit. 

Det jemförelsevis stora antal bestraffningar vid Linköpings cellfängelse har ej undgått Fångvårds-Styrelsens 

uppmärksamhet; och då vid innevarande års inspektion af fängelset berörda förhållande funnits till ej 

ringa del vara föranlcdt deraf, att fångar blifvit till bestraffning anmälde för öfverträdelser af vissa utaf 

Fängelse-Direktören meddelade ordningsföreskrifter, som ej vid cellfängelserna i allmänhet äro gällande, 

har erinran blifvit honom gifven att icke genom dylika särskilda bestämmelser försvåra vistelsen i cell. 

De svårafete förseelserna vid cellfängelserna hafva varit följande. Inom kronohäktet i Norrköping har 

en straffarbetsfånge af mankön på det sätt föröfvat våld mot Förste Vaktknekten, att då denne skulle från

taga fången ett lakan, med hvilkct han omlindat sig, fången »nästan helt och hållet afbitit Vaktknektens ena 

finger.» För detta våld dömdes fången till ytterligare två års straffarbete. Samme fånge, den ende inom 

nyssnämnda fängelse, som blifvit straffad, har äfven i öfrigt begått förseelser och sålunda ådragit sig tre 

extrajudiciela bestraffningar. Uti länsfängelserna i Göteborg, Wenersborg och Örebro samt kronohäktet i 

Haparanda hafva fångar, en på hvartdera stället, på lindrigare sätt våldfört sig mot vaktbetjeningen. 

Den ene af dessa fångar blef, på grund af den sinnesbeskaffenhet, hvari han vid våldets utöfvande sig 

befann, och då så väl åklagaren som målsegaren-frånträdt ansvarstalan, från ansvar för våldet, befriad. 

Inom länsfängelset i Falun har en fånge, som visat sig orolig och svårmodig, samt derföre erhållit särskild 

tillsyn och omvårdnad, vid ett par tillfällen föröfvat skada å cellen samt förstört åtskilliga af dess inven

tarier, men sedermera återgått till ett stilla och ordentligt uppförande. Under arbete utom fängelserna 

hafva två fångar rymt från länsfängelset i Wexiö och en från länsfängelset i Stockholm. De två först

nämnda hafva blifvit gripne och återförde, utan att hafva under vistandet på fri fot begått brott. Den 

tredje, som var häktad för lösdrifveri, är ej veterligen ertappad. För felaktighet vid dessa rymmares be

vakning, har vaktbetjeningen på förstnämnda stället blifvit dömd till ansvar och på det sednare erhållit 

varning. Rymningsförsök hafva blifvit gjorda vid länsfängelset i Örebro af en fånge, densamme, som en

ligt livad ofvan är nämndt, derstädes förgått sig emot bevakningen, och i kronohäktet i Haparanda af en 

fånge, hvilken sedermera gjort försök att afhända sig lifvet. 

Fyra sjelfmord genom hängning hafva under året inom cellfängelserna blifvit begångna: ett uti läns-

fängelset i Gefle af en för stöld tilltalad husman, 56 år gammal; ett i Nyköping af en till straffarbete 

dömd hemmansegare, vid 31 års ålder, ett i Carlskrona af en till straffarbete dömd f. d. kronoarbetskarl 

och ett i Stockholms stads häkte af en för lösdrifveri häktad arbetskarl, 40 år gammal. Genom de under

sökningar, som angående nämnde tilldragelser hållits, har blifvit upplyst att bevakningen vid ifrågavarande 

tillfällen icke felat i uppmärksamhet. Förutom det ofvannämnda sjelfmordsförsöhet vid kronohäktet i Ha

paranda, hafva sex sådana försök under året blifvit gjorda, två vid länsfängelset i Calmar, af en person 

under en och samma dag, tre vid länsfängelset i Carlskrona och ett vid kronohäktet i Carlshamn. 

Angående förhållandet med förseelser och bestraffningar vid straff- och arbetsfängelserna samt krono-

arbetshorpsen meddelas följande tabeller: 
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l:o) Straff- och arbetsfängelserna för män: 

De från Warberg rymde fångarne blefvo under året gripne och till fängelset återförde utan att 

hafva föröfvat brott; hvaremot de från Malmö och Långholmen förrymde vid årets slut icke voro 

crtappade. 

Följande förbrytelser hafva föranledt ofvannämnde af domstol ådömde straff: 

De extrajudiciela bestraffningarne voro ålagde för följande förseelser: 

2:o) Straff'- och arbetsfängelsema för qvinnor: 

) För brott mot den inom fängelset påbjudna tystnaden hafva dessutom 174 fångar blifvit straffade med minskning i kosten. 
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Bestraffningarne hafva blifvit ålagd e för nedannämnde förseelser: 

3:o) Kronoarbets-corpsen. 

De brott, som föranledt de af Domstol ålagda straffen, hafva varit: 

De extrajudiciela bestraffningarne hafva blifvit ålagda för: 
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Hvad straff- och arbetsfängelserna angår beflnnes bestraffningarnes antal hafva varit något större, än 

det föregående året, men ej i någon anmärkningsvärd grad, om inan tillika tager i betraktande förhöjnin

gen af fångantalet. Den egentliga tillökningen i antalet af bestraffningar har förekommit vid fängelserna 

a Långholmen och i Göteborg, hvarest dock såsom tabellerna utvisa en ganska stor del af förseelserna 

varit af ringa betydenhet. Följande svåra förbrytelser hafva dock vid två af straff- och arbetsfängelserna 

förefallit. Vid straff-fängelset i Landskrona har en fånge, med anledning af en ilere månader förut upp

kommen misshällighet, med knif svårt sårat två andra fångar. För detta våld, i följd hvaraf fara för de 

sårades lif och framtida helsa ej ansets hafva uppstått, har brottslingen, såsom lifstidsfånge, blifvit, jemlikt 

4 Kap. 12 § Strafflagen,, dömd att inneslutas i mörkt enrum under tjugoen dagar, tre gånger, med minst" 

tre månaders uppehåll emellan hvarje gång. Vid straff- och arbetsfängelset i Malmö har en fånge vid 

namn Sjöberg på likarta dt sätt skadat två andra fångar och derefter afhändt sig lifvet. Någon visshet om 

bevekelsegrunden till detta våld ocli till sjelfmordet har ej genom anställd undersökning kunnat vinnas, 

men antagligt är, att de varit föranledda deraf att Sjöberg, på anmälan af en bland de sårade fångarne vid 

namn Holmström, blifvit för opålitlighet skiljd från honom gifvet uppdrag att vara ordningsman å det 

logement, han tillhörde, och att denna befattning derefter blifvit anförtrodd åt Holmström. Slutligen 

hafva inom sistnämnda fängelse tre straff-fångar vid ett tillfälle under uppkommet handgemäng blifvit så

rade; varande två af dem för utöfvadt våld dömda till förlängdt straff-arbete. 

De för pålitliga, äldre eller i Öfrigt mindre arbetsföra lifstidsfängar bildade särskilda klasser, hvilka 

närmare omförmälas uti 1859 och 1861 årens Berättelser, utgjordes vid årets slut af 32 män vid straff-

fängelset i Carlskrona och af 8 qvinnor vid straff-fängelset i Norrköping. 

Inom extra fångklasserna för opålitliga lifstidsfängar förvarades vid årets slut 13 personer. 

Vid Kronoarbetskorpsen har, oaktadt någon tillökning i personalen, bestraffningarnes,sammanräknade 

antal år 1867 varit lägre, än under föregående.året. Deremot hafva år 1867 vid nämnde corps förekommit 

flera förbrytelser af den art, att de måst hänskjutas till Krigsrätts bedömande. Uti de två i tabellen upp

tagna mål, der dödsstraff blifvit ådömdt, har Kongl. Maj:t af nåd tillåtit brottens försonande med. straff

arbete, i det ena fallet under tre ocli i det andra under fyra månaders tid. 

Jemlikt 32 § i Kongl. Reglementet för Kronoarbetscorpsen af den 8 Augusti 1842, hafva 3 man 

från Disciplincompagniet och 9 från Kronoarbetsbataillonen på Carlsborg blifvit under året till arbets

fängelset; på>, Långholmen, förflyttade. 

Vid läns- och kronocellfängelserna hafva fångarnes 'arbeten under år 1867 fortgått på förut vanligt 

sätt. Arbetsinkomsten vid samtliga dessa fängelser, h vilken för år 1866 uppgått till omkring 31,600 R:dr, 

utgjorde år 1867 ungefärligen 29,180; och behållningen i besparingskassorna derstädes hade under 1867 

ökats från 29,521 R:dr 78 öre till 35,835 R:dr 16 öre. 

I afseende å fångarnes, sysselsättande vid straff- och arbetsfängelserna i Landskrona, Warberg, Norr

köping, på Långholmen och å Norrmalm har någon förändring under året icke egt rum. Hvad angår nya 

straff-fängelset i Carlskrona, hvilket, på sätt 1866 års berättelse om fångvården innehåller, blifvit under 

sednare delen af året upplåtet till begagnande, har Fångvårds-Styrelsen under år 1867 haft till behandling 

frågan om fångarbetenas vid fängelset ordnande för framtiden; och har i sådant hänseende Eders Kongl. Ma:jt, 

enligt Styrelsens underdåniga hemställan, genom nådigt Bref af den 21 Maj 1867 förordnat, dels" att en

dast 75 man af fångpersonalen derefter komme att hållas i beredskap till arbete för flottans räkning och 

dels att, till beredande af tillfälle för den öfriga personalens sysselsättande, skulle med användande af der-

till reserverade medel utaf byggnadsanslaget, uppföras ett verkstadshus samt tillvägabringas anstalter för 

bedrifvande af stenhuggeri. För detta byggnadsföretag har en stor del fångdagsverken under året utgått; 
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Och hafva underhandlingar blifvit under året inledde för erhållande af entreprenör för sysselsättande utaf 

större delen af den till arbete disponibla fångpersonalen, hvilka underhandlingar sedermera ledt till önskadt 

resultat. Dessutom har ett kontrakt om 30 å 40 fångars användande för enskild persons räkning till väf-

ning af mattor och andra gröfre tyger ra. m. mot afgift af 30 öre för fullt arbetsför och 15 öre för mindre 

arbetsför fånges dagsverke den 29 November 1867 blifvit afslutadt. — Det i förra berättelsen omförmälda, 

med Malmö Slotts Industriaktiebolag gällande kontrakt om 300 h 400 fångars sysselsättande vid straff- och 

arbetsfängelset i Malmö, har, på underdånig ansökan af bolaget, blifvit genom Eders Kongl. Majrts nådiga 

Bref den 21 Maj 1867 sålunda ändradt, att bolaget för tiden intill den 1 April 1868 befriats från syssel

sättande af högre arbetsstyrka än 300 man; men, oaktadt denna eftergift, har bolaget kommit på obestånd 

och under året afträdt sina tillgångar till borgenärer, hvilket för någon tid medfört afbrott i fångarnes 

arbeten och föranlåtit Fångvårds-Styrelsen att låta för fängelsets räkning fortsätta de af bolaget anordnade 

arbeten, bestående förnämligast i tillverkning af tändstickstråd, för hvilket ändamål, äfvensom för be

täckande af Fångvårdens fordran hos bolaget, Styrelsen låtit å auktion för fängelsets räkning inköpa bo

lagets derstädes befintliga redskap och verktyg m. m. — Sedan Eders Kongl. Maj:t genom nådigt Bref d. 

20 November 1866 förordnat att, för vinnande af bättre utrymme för straffarbetsfångar af qvinkön, straff-

och arbetsfängelset å Norrmalm skulle blifva förvaringsort för äfven de till allmänt arbete för försvars

löshet dömde fångar, som dittills intagits å qvinnofängelset i Göteborg, och sistnämnda fängelse i stället 

användas till förvaringsort för qvinnor, som skola hållas till straffarbete för viss tid, till en början hufvud-

sakligen sådana, som blifvit dömde för barnamord, samt denna förändring under Juni månad 1867 blifvit 

tillvägabragt, så hafva den 28 i berörde månad och 26 påföljande Juli kontrakt blifvit upprättade om 

sysselsättande af fångar vid straff-fängelset i Göteborg för enskilde personers räkning, nemligen dels af 

40 fångar, eller högre antal om tillgången sådant medgåfve, med yäfnad af hel- och halfylletyg mot dags-

verksafgift af 25 öre och dels af 15 fångar med bokbinderiarbete mot afgift af 30 öre för dagsverket under 

Oktober—Mars månader och 27 öre för den öfriga tiden af året. 

Kronoarbetskorpsen har under år 1867 blifvit, i likhet med föregående året, använd i arbete för för

svarsverkets räkning. 

Till öfversigt af personalens användande i arbete vid straff- och arbetsfängelserna samt Krono

arbetskorpsen under år 1867 meddelas följande: 

Sammandrag af Dagsverksrapporterna från Straff- och Arbetsfängelserna samt Krono-arbets-korpsen år 1867. 
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Enligt uppgifter i förestående sammandrag har vid straff- och arbetsfängelserna, hvarest arbetena 

till största delen för fångvårdens räkning bedrifvas, 0,7 procent af fångpersonalen varit sysslolös till följd 

af brist på arbetstillfälle eller emedan arbete ej blifvit ådömdt, 9,G procent för sjukdom och bristande 

arbetsförmåga, 16,2 procent för sön- och helgdagar m. m., 16,8 procent utgjort dagsverken utan inkomst 

för försvarsverkets räkning, eller för fångvårdsanstalternas egna behof, samt 56,7 procent varit försedd med 

arbete, för hvilket arbetsinkomst erhållits. 

Vid kronoarbetskorpsen, som hufvudsakligen sysselsattes för försvarsverkets räkning, har enligt sam

mandraget arbetstillfälle saknats för 3,6 procent af personalen, 6,2 procent varit sysslolös för sjukdom eller 

bristande arbetsförmåga, 26,i procent för sön- och helgdagar m. m.; hvareraot 64,i procent varit i 

arbete använd. 
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AFDELNINGEN III. 

Religionsvården. 

Angående förhållandet med fångpersonalens Christendomskunskap m. m. åberopas följande samman
drag af Fångpredikanternas derom meddelade uppgifter: 
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I afseende å förestående uppgifter, r enligt hvilka ungefärligen 70- procent af hela personalen skulle 

haft god eller försvarlig kunskap i kristendomen samt 30 procent haft ringa eller helt och hållet sakna 

kunskap i kristendomen, bör anmärkas, både att olika Fångpredikanters uppskattning af fångarnes kunskap 

synes vara ganska skiljaktig och att personer, som under året blifvit flyttade från en till annan fångvårds-

inrättning, i följd häraf blifvit två eller flera gånger beräknade. 

Jemlikt föreskriften i Kongl. Cirkuläret den 30 December 1835 hafva någre anmälningar hos veder

börande Domkapitel ' under året gjorts om fångars okunnighet i kristendomen, men dessa anmälningar 

hafva icke föranledt vidare åtgärd. , -

På sätt tabellerna utvisa hafva 30 vid fångvårdsinrättningarne intagne personer, nemligen 20 vid 

läns- och kronohäktena, 8 vid kronoarbetskorpsen och 2 vid straff- och arbetsfängelset på Långholmen, 

under året blifvit, efter föregången beredelse, för första gången delaktige-af dén heliga Nattvarden; Och 

hafva- dessutom ungefärligen 50 personer för samma ändamål vid fängelserna erhållit undervisning, men 

dels i anseende till kort fängelsetid, hvarigenom undervisningen afbrutits, och dels för bristande framsteg 

ej kunnat under året af Fångpredikanterna till Nattvarden admitteras. 

De i förra berättelserna omtalade föreningar af fruntimmer för beredande af'undervisning, tröst och 

uppmuntran åt de vid fängelserna å Norrmalm och i Norrköping intagne qvinnor hafva under året fort

farit att gagna genom att å sön- och helgedagseftermiddagarne hålla föredrag i religionen samt meddela 

fångarne annan nyttig undervisning. Denna menniskovänliga verksamhet har nu fortfarit vid det först

nämnda fängelset i 13 och vid det sednare i 5 års tid. 

Vid "kronoarbetskorpsen har manskapet i likhet med föregående åren å vissa tider erhållit undervis

ning i läsning, skrifning och räkning. 
Fångvårdsstyrelsens Berättelse för år 1867. 
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Förutom de vid fångvårdsinrättningarne befintliga förråd af biblar, psalmböcker och katekeser, hvilka 

anskaffas för särskilda till »religions- och läroböckers» uppköp i stat anvisade medel, hafva vid samtliga fän

gelserna för fångarncs räkning särskilda bibliotek blifvit inrättade på besparingskassornas bekostnad. Dessa 

bibliotek, som årligen tillökas, bestå dels af religiösa uppbyggelse- och undervisningsböcker samt arbeten af 

företrädesvis moralisk syftning, dels af historiska och geografiska arbeten, dels af arbeten i naturveten

skaperna och dels af böcker utaf blandadt innehåll, förnämligast sådana, som blifvit författade särskildt 

för den mindre bildade klassen. 

Fångpredikanterna vitsorda att de anskaffade böckerna af fångarne flitigt begagnas. Såsom bevis 

på ovanlig ihärdighet och flit att förvärfva kunskap anser Fångvårds-Styrelsen sig böra omförmäla en, nu 

mera benånad lifstidsfånge, som, utan att förut ega någon kunskap i geometri, under sina från stenhugg-

ningsarbete lediga stunder å straff-fängelset i Warberg egnat sig åt studiet af nämnda vetenskap med den 

framgång, att läraren i matematik vid ett af elementarläroverken, som haft till granskning en af fången 

författad skriftlig uppsatts i ändamål att på geometrisk väg lösa problemet »trisectio anguli», gifvit fången 

loford för hans insigter i geometri. 

Vid de Gudstjenster, som hållas inom cellfängelserna och hvilka af fångarne åhöras från de half-

öppnade celldörrarne, har enligt Kongl. Brefvet den 20 September 1853 kyrkosång blifvit förbjuden, huf-

vudsakligen derföre, att densammas tillstädjande kunde bereda fångarne tillfälle att med hvarandra sig 

meddela, utan att sådant kunde upptäckas eller förekommas. Då emedlertid musik vid Gudstjensten otvif-

velaktigt i hög grad bidrager till andaktens lifvande och att åt Gudstjensten gifva mera högtidlighet, har 

under året vid länsfängelserna i Stockholm och Göteborg försök gjorts att före och efter predikan på s. k. 

orgelharmonium utföra musiken till psalmer, hvilkas nummer förut blifvit för fångarne uppgifna med upp

maning att under tystnad följa med psalmernas innehåll. Enligt hvad Fångpredikanterna anmält har denna 

åtgärd befunnits lämplig och, derest detta fortfarande af erfarenheten bekräftas, torde förändringen böra 

utsträckas till de öfriga cellfängelserna, i den mån dessa fängelsers besparingskassor lemna tillgång för den 

utgift, som för ändamålet kan vara erforderlig. 
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AFDELNINGEN IV. 

Helsovården. 

Den till Fångvårds-Styrelsens biträde i hvad till helsovården inom fängelserna hörer anställde Läkare 
har härom afgifvit följande berättelse: 

»Sammandraget af de för år 1869 från Fängelseläkarne till Kongl. Fångvårds-Styrelsen inkomna rap

porter, utvisar att jemförelsevis med 1866 sjukligheten under året varit något ökad. Då summan af de 

vårdade under år 1866 var 4,844 med 98 döde, har den under år 1867 uppgått till 5,599, af hvilka 

5,218 blifvit afförde såsom tillfrisknade, förbättrade eller till dårhus afsände, 98 aflidit och 283 qvarlågo 

till 1868. Yttre skador, catarrher, diarrhéer samt chroniska hudsjukdomar äro de sjukdomsformer, som 

mest bidragit att öka antalet. 

Såsom under året epidemiskt förekommande hafva blifvit anmälde: tyfoidfeber från straff-fängelset i 

Göteborg, samt koppor och skörbjugg från straff- och arbets-fängelset samt kronohäktet å Långholmen. 

Tyfoidfebrarnes antal har uppgått till 47 med 14 dödsfall och komma af dessa 34 sjukdomsfall med 

10 dödsfall på Göteborgs straff-fängelse, hvarest sjukdomen utbröt någon tid efter sedan de der förut för

varade arbetsfångarne blifvit förflyttade och straff-fångar från Norrmalms fängelse ditkommit. Då antalet 

fångar i Göteborgs fängelse uppgår till blott omkring 80, tycks epidemien, som räckte omkring 3 månader, 

hafva varit temligen alfvarsam. Enligt vunnen upplysning lärer ej tyfoidfeber samtidigt varit gängse inom 

staden eller kringliggande trakter. 

Koppor utbröto på Långholmen i början af l:sta qvartalet; då summan insjuknade uppgick till blott 

26 med 2 döde, kan epidemien, som endast kort tid fortfor, anses hafva varit serdelés lindrig. 

Specialrapporten meddelas här nedan: 

Blott 2:ne fall af Diphteri hafva under året blifvit anmälde och dessa begge från länscellfängelserna. 

Diarrhéer, som under .1866 förekommo i 635 fall, hafva under 1867 uppgått till 681; talrikast hafva 

de uppträdt vid Långholmen (med 144) och vid Landskrona (med 102). 

Frossor hafva förekommit i 176 fall, utan att någon aflidit; liksom under föregående åren hafva de 

varit talrikast inom de fängelser, der fångarne varit sysselsatte med arbete i fria luften. 

Skörbjugg har uteslutande förekommit inom straff- och arbetsfängelserna, samt länscellfängelserna, ej 

inom kronoarbets-korpsen. Företrädesvis har den uppträdt vid Långholmen, der de insjuknades antal 

varit nära 3 gånger så stort som under förra året. Enär den vanliga rapporten upptager endast det anta1 

skörbjuggspatienter, som blifvit å sjukhuset 'vårdade, men ej det vida större antalet som under behandlin-

Tab. N:o XIV. 



20 

gen kunnat fortfara med sina vanliga sysselsättningar, varder den till Kongl. Styrelsen insända special

rapporten här meddelad: 

Fyllerigalenskap har förekommit i 15 fall, af hvilka 4 bland kronoarbetskompanierna och 11 på 

cellfängelserna. 

ögonsjukdomarnes antal har uppgått till 221; bland dessa förekommo 38 fall af smittosam ögonsjuk

dom (Militäroftalmie) som uppträdde inom Carlskrona straff-fängelse; de öfriga hafva till största delen ut

gjorts af catarrhala och traumatiska åkommor, hvilka mest förekommit i straff-fängelserna för manliga 

fångar samt bland kronoarbetskompanierna. 

För lunginflammation hafva blifvit vårdade 184 personer, af hvilka 20 aflidit; intet dödsfall i denna 

sjukdom har inträffat vid cellfängelserna. 

Sinnessjukdomar hafva förekommit hos 41 personer, af hvilka 3 voro qvarliggande från 1866 och 38 

under året tillkommit. Af dessa hafva 19 efter längre eller kortare tids behandling inom fängelserna till

frisknat, 13 blifvit till dårhus eller lasarett afFörde, 2 till hemorten återsände oförbättrade, sedan per-

sonerne blifvit förklarade otillräkneliga såsom sinnessjuke redan vid brottets begående och slutligen 1, hos 

hvilken sinnessjukdomen utbröt under vistandet i fängelset och som, emedan han var tyst och stillsam, 

behölls qvar till dess han, efter strafftidens slut, oförbättrad hemskickades för att af-anhöriga omhänder

tagas och vårdas; 6 qvarlågo under behandling till 1868. 

Till dessa sinnessjukes antal hafva straff- och arbetsfängelserna bidragit med 8 (hvaribland Malmö 

med 5) samt kronoarbetskompaniet å Waxholm med 1; de öfriga 32 hafva inträffat vid cellfängelserna; 

ett stort antal af dessa sjuke skall redan vid ankomsten till fängelset visat sinnesrubbning, som vid ett 

par tillfällen efter någon tids isolering förvärrats. 

Fyra fångar hafva blifvit beträdda med att simulera sinnesrubbning. 

Angående den, under rubriken kräftsjukdom, såsom tillfrisknad, upptagna person, meddelas i rap

porten från Norrmalms arbetsfängelse följande beskrifning på åkomman jemte operationen: 

Patienten, en 57-årig qvinna, led af denna sjukdom sedan H år; i venstra kinden fanns en flat 

tumör af nästan trekantig form, hvars bas sträckte sig från munvinkeln, rät t ut, åt örat till, ungefär 2$ 

tum och hvars spets gick lika långt uppåt, ofvan processus zygomaticus. Ytan visade ett par smärre 

sårnader, men hela kinden var tversigenom öfver detta ställe hård och indragen i bildningen, hvars diagnos 

ej var tvifvelaktig. Professor Rossander utförde operationen den 30 Oktober. 

Tumören omskrefs med tre incisioner, som bildade en liksidig triangel, med basen sträckande sig 

från munvinkeln utå t ; munvinkeln kunde sparas. Sedan hela stycket blifvit borttaget, fortsattes den in-

cision, som gick från ' munnen och uppåt utåt ändå längre upp förbi ögat in i tinningtrakten; der detta 

snitt slutade, nedfälldes ett annat parallelt med det borttagna styckets yttre-öfre rand. På så sätt bildades 
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en fyrkantig lambå, som lösdissikerad endast fasthängde vid basen, d. v. s. emellan den horisontela sår

ytan och örat. Lambån krängdes nedåt-inåt, samt fastades med suturer på den plats, som förr af tu

mören intogs. En ej obetydlig lucka uppstod naturligtvis i tinningstrakten, hvilken lemnades att läkas 

genom suppuration. 

Den 4 November borttogos alla suturerna. Läkning hade inträffat öfverallt, der en sådan var af-

sedd och möjlig. I April 1868 var äfven det i tinningen befintliga såret fullt läkt. 

Inom fängelserna hafva under året 16 häktade qvinnor blifvit förlöste; en bland dessa har aflidit. 

Elfva af förlossningarne egde-rum å straff- och arbetsfängelset å Norrmalm. 

Mortalitetsprocenten har varit 1,85. 

Th. Schac/er'ström.» 
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AFDELNINGEN V. 

Fångvårdens inkomster och utgifter. 

De medel, livarmed omkostnaderna för fångvården bestridas, utgöras dels af statsanslag dels af arbets

inkomst vid en del fångvårdsanstalter samt diverse andra inkomster. Enligt Nådigt. Bref den 6 Mars 1866 

har af Riksdagen blifvit å Riksstatens 2:dra hufvudtitel för år 1867 anvisadt: l:o) ett bestämdt anslag till 

aflöning för en del vid fångvården anställde embets- och tjenstemän till belopp af 183,227 rdr 50 öre; 2:o) 

ett förslagsanslag till fångars vård och underhåll å 1,120,000 rdr; 3:o) ett reservationsanslag för underhåll 

af läns- och kronofängelserna i landsorten å 13,500 rdr samt 4:o) extra statsanslag dels för tillbyggnad af 

kronohäktet å Långholmen, dels för uppförande af ett kronocellfängelse i Hudiksvall å belopp af 70,000 rdr; 

varande, genom Nådigt fastställande af stat för fångvården i riket den 4 December 1866, utgifterna å för

slagsanslaget för år 1867 beräknade till 1,300,000 rdr, hvilket belopp Eders Kongl. Maj:t ock i Nåder anvisat 

till Fångvårdsstyrelsens disposition. 

'Behållna arbetsinkomsten vid straff- och arbetsfängelserna samt kronoarbets-corpsens Disciplin-kompani, 

för hvilket sednare ett bestämdt belopp af 4,800 rdr årligen utgår af Fortifikationskassan, har under år 1867 

uppgått till 175,229 rdr 28 öre. För kronoarbetcorpsen, som sysselsattes vid fästningsbyggnaderna, skall, 

jemlikt Eders Kongl. Majrts Nådiga Bref den 30 Oktober och 20 November 1866, någon annan än den här 

ofvan för Disciplinkompaniet upptagna ersättning icke kontant tillkomma fångvården, men en dagsverksersätt

ning, beräknad efter 38 öre för hvarje dagsverke, i räkenskaperna inom linien uppföras; uppgående beloppet 

häraf för Disciplinkompaniet, efter afräkning af förenämnde 4,800 rdr, till 6,636 rdr 10 öre, för kronoarbets-

bataljonen å Carlsborg till 34,003 rdr 45 öre samt för 11.-te kompaniet å Waxholm till 15,451 rdr 65 Öre, 

eller tillsammans 56,091 rdr 20 öre. 

Någon inkomst för fångarnes arbeten vid läns- och kronofängelserna tillgodokommer icke kronan, utan 

fördelas denna, i allmänhet mindre betydliga inkomst emellan fångarne, besparingskassan, fängelsedirektören 

och bevakningen. 

Nedanstående tabell utvisar arbetsinkomsten vid fångvårdsanstalterna under sednast förflutna 10 år, äf-

vensom hvad af denna inkomst belöper för hvarje till dess erhållande användt dagsverke: 



Häraf befinnes, att behållna arbetsinkomsten för 1867 Varit högre än under något af föregående 9 år, hvilket förhållande dock i väsentlig 

mon härleder sig deraf, att vid straff- och arbetsfängelset i Malmö, der större delen af fångpersonalen bordt enligt kontrakt sysselsättas för 

Malmö Slotts Industri-aktiebolag, stadgad dagsverksafgift debiterats för denna personal, oaktadt, till följd af bolagets iråkade obestånd, bolaget 

under en del af året icke kunnat för sin räkning sysselsätta fångarne, vid hvilket förhållande desse blifvit för fängelsets räkning använde och 

deraf härflytande inkomst jemväl tillgodokommit fängelset. Den bolaget i ofvanberörda hänseende debiterade dagsverksafgift har likväl ännu 

icke genom laga kraftvunnen dom blifvit fängelset tillerkänd eller till fulla beloppet i fängelsets kassa influtit. 

Beloppet af diverse inkomster, som under år 1867 kommit fångvården tillgodo, utgör 17,932 rdr 21 öre, deraf 5,243 rdr 28 öre utgör 

den ränta å byggnadskostnaden för ett fabrikshus vid straff-fängelset i Landskrona, som entreprenören af fångdagsverken derstädes, jemlikt 

Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref af den 4 Maj 1858, erlägger; och utgör återstoden åtskilliga under särskilda titlar uppdebiterade ersättnings-

och anmärkningsbelopp. 

Uti bilagan Tab. XV meddelas sammandrag öfver Fångvårdens inkomster, enligt Styrelsens hufvudbok för år 1867. 

Utgifterna å såväl det bestämda, som förslagsanslaget för fångvården under ifrågavarande år hafva, enligt det sammandrag af Styrelsens 

hufvudbok, som bilagde Tab.' XVI innefattar, uppgått till 1,593,865 rdr 11 öre. Afräknas härifrån dels behållna arbetsinkomsten 175,229 

rdr 28 öre, dels ofvanberörda diverse inkomster 17,932 rdr 21 öre, eller tillsammans 193,161 rdr 49 öre, återstår det belopp af ordinarie aflö-

ningsanslaget och förslagsanslaget, som under år 1867 utgått för fångvården, eller 1,400,703 rdr 62 öre, deraf å förstnämnde anslag belöper 
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182,348 rdr 35 öre och å förslagsanslaget 1,218,355 rdr 27 öre, hvadan sålunda en besparing uppstått å 

aflöningsanslaget af 879 rdr 15 öre, och å den af Eders Kongl. Maj:t å förslagsanslaget anvisade summa' 

af 81,644 rdr 73 öre. Jemföras åter utgifterna å detta sednare anslag med det belopp Riksdagen anvisat, 

eller 1,120,000 rdr, så uppkommer en brist af 98,355 rdr 27 öre. 

Ar 1866 uppgingo omkostnaderna för fångvården å dessa två anslag till 1,353,775 rdr 40 öre, hvadan 

utgiften för 1867, oaktadt arbetsinkomsten detta år uppgått till 23,055 rdr 95 öre högre än föregående år, 

likval öfverstiger 1866 års kostnader med 46,928 rdr 22 öre. 

Till närmare jemförelse får Styrelsen här nedan meddela specifik uppgift å de särskilda inkomst- och 

utgiftstitlarnes belopp under ifrågavarande 2:ne år samt den skilnad till förhöjning eller minskning, som der-

émellan förefinnes: 

Häraf visar sig bland annat, dels att den väsentligaste minskningen i utgifterna år 1867 uppstått å 

titlarne "Byggnader och reparationer" samt "Garnisonskostnad", hvilket hvad sistnämnde titel angår härleder 

sig från indragning af 5:te kronoarbetskompaniet, dels ock att utgifterna med 55,347 rdr 30 öre under titeln 

förplägning, 12,829 rdr 17 öre under titeln bevakning samt 22,579 rdr 26 öre under titeln fångtransport 

öfverstigit 1866 års kostnader. 
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Hvad förplägningskostnadeia angår, så, enär medeltalet fångar, som år 1867 utgjorde 5,308, öfversteg 

det för år 1866 med 290 samt dagportionskostnaden, på sätt här nedan skall visas, förstnämnde år uppgick 

i medeltal till 26,3 öre, men år 1866 utgjorde 24,8 öre, så har af 1867 års högre kostnad under denna titel 

omkring 26,000 rdr uppkommit till följd af ökadt fångantal och omkring 29,000 rdr i anledning af stegrade 

pris å lifsförnödenheter. 

Den högre utgiften år 1867 under titeln bevakning härleder sig hufvudsakligen af de i detta hänseende 

bestridda kostnader vid det nya straff-fängelset i Carlskrona, som i slutet af år 1866 Öppnades. 

Fångtransportkostnaderna, som år 1866 uppgingo till omkring 31,000 rdr utöfver föregående årets ut

gifter i detta hänseende, hafva år 1867 ytterligare ökats med omkring 23,000 rdr, hvartill orsaken torde 

förefinnas i tillökningen af de häktades antal, som år 1866 utgjorde 14,342, men år 1867 uppgick till 15,310; 

hvarförutan dels den omständigheten, att ett jemförelsevis större antal häktningar förekommit i de Norrländska 

länen, der transportkostnaderna till följd af de stora afstånden blifva höga, dels ock de förflyttningar från 

ett till annat häkte, som föranledts af bristande utrymme företrädesvis i de uti dessa län befintliga fängelser, 

jemväl bidragit till de ökade kostnaderna härutinnan.. Af dessa kostnader har för transport på statens jern-

vägar ett belopp af 22,640 rdr 22 öre blifvit utbetaldt. 

Enligt utdrag af räkenskaperna har antalet af dem, som forslats för undergående af vatten- och bröd

bestraffning, år 1867 utgjort 3,559, deraf 1,357 undergått 3 dygns, och endast åtta 20 dygns sådan bestraffning; 

utgörande strafftiden i medeltal 5,56 dygn för hvarje person. Kostnaden ensamt för denna forsling, dervid 

en väglängd af 17,840 mil blifvit tillryggalagd, eller i medeltal omkring 5 mil för hvarje person, uppgår till 

54,339 rdr 1 öre, utgörande i medeltal 15 rdr 27 öre för hvarje person. 

Till närmare upplysning rörande utgiftstitlarne förplägning, beklädnad "och sängkläder meddelas här-

nedan uppgift å den kpstnad, som i dessa hänseenden utgått vid de särskilda fångvårdsanstalterna, beräknad 

för en person särskildt för hela året och särskildt för dag: 

Fångvårds-Styrelsens Berättelse för år 1867. 
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Härvid bör erinras, dels att uti förplägningskostnaden ingå utgifterna ej mindre för provianten och dess 
tillredning, än ock för ved och lyshållning i kök, mat- och dryckeskärl, m. DI., dels att den upptagna kost
naden för beklädnad och sängkläder innefattar hvad under årets lopp blifvit för hvarje fångvårdsanstalt an-
ordnadt, utan afdrag af hvad vid årets slut funnits oförbrukadt, hvilket förhållande, jemte den mera eller 
mindre klädslitande sysselsättning, hvartill personalen varit hållen, föranleder icke obetydliga skiljaktigheter-
de olika fångvårdsanstalterna emellan. 
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A det särskilda, på Riksstatens 2:dra hufvudtitel uppförda, reservationsanslag 13,500 rdr förefanns vid 

1866 års slut, enligt den särskilda öfver detta anslag upprättade redogörelsen, en behållning af 4,119 rdr 34 

öre, hvartill kommer dels nyssnämnda anslagsbelopp, dels underhållsbidrag af åtskilliga kommuner samt diverse 

ersättningar 2,650 rdr 77 öre, så att samtliga tillgångarne uppgingo till 20,270 rdr 11 öre. Utgifterna å 

detta anslag hafva under året utgjort 17,473 rdr 3 öre, så att behållningen till år 1868 utgör 2,797 rdr 8 öre. 

Det nya straff-fängelset i Carlskrona, hvartill Rikets Ständer år 1863 beviljade ett extra statsanslag af 

300,000 rdr, har under året blifvit fullbordadt, hvarjemte ett verkstadshus derstädes enligt Eders Kongl. Maj:ts 

Nådiga Bref den 21 Maj 1867 blifvit uppfördt. 

För tillbyggnad af kronohäktet å Långholmen har, enligt Nådigt Bref den 6 Mars 1866 af Riksdagen 

blifvit anvisadt dels ett extra statsanslag af 12,000 rdr, dels besparade medel å förut beviljade extra anslag 

till läns-, härads- och stadsfängelser, äfvensom bidrag af kommuner, tillsammans 53,394 rdr 13 öre; och har 

denna tillbyggnad, för hvilken Eders Kongl. Maj:t den 19 Juni 1866 fastställt ritning och kostnadsförslag, be-

räknadt till 65,000 rdr, blifvit under år 1867 i så måtto fullbordad, att den i slutet af samma år kunnat till 

begagnande upplåtas. 

Sedan Riksdagen, enligt ofvannämnda Nådiga Bref, jemväl beviljat ett extra anslag af 58,000 rdr för 

uppförande af ett kronocellfängelse i någondera af städerne Hudiksvall eller Sundsvall, så har Eders Kongl. 

Maj:t genom Nådigt Bref den 5 April 1867 dels förordnat, att fängelset skulle förläggas i Hudiksvalls stad, 

som dertill kostnadsfritt upplåtit tomt, dels för detsamma fastställt ritning och kostnadsförslag, upptagande 

ett belopp af 65,000 rdr, dels ock till byggnadskostnadernes bestridande anvisat ej mindre ofvannämnde an

slagssumma och de bidrag till fängelsebyggnaden, som åtskillige kringliggande kommuner erbjudit att lernna, 

uppgående till 5,724 rdr. 19 öre, än ock, i den mån sådant vore erforderligt, utfäste odisponerade bidrag af 

vederbörande kommuner för åren 1865—1868 till andra kronohäktes-byggnader; och har, efter det Styrelsen 

upprättat entreprenadkontrakt med enskild person om detta byggnadsföretag, detsamma under år 1867 blifvit 

påbörjadt. 

Fångvårdens skulder vid 1867 års slut uppgingo till 646,464 rdr 89 öre, hvaraf till Eders Kongl. Maj:ts 

och Rikets Statskontor 321,017 rdr 73 öre, hvilket belopp understiger den summa af 375,000 rdr, som Sty

relsen, enligt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 9 Februari 1858, eger att såsom förlagskapital af stats

medlen irmehafva. 

Fångvårdens mot skulderna svarande tillgångar, oberäknadt fasta egendomar, som icke äro i värde 

bokförda, utgjordes vid årets slut af: 

Genom 30 af Styrelsen under året utfärdade resolutioner och beslut i anmärkningsmål har till betalning 

blifvit faststäldt ett belopp af 1,234 rdr 41 öre 
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I enlighet med gällande föreskrifter hafva mönstringar med Krono-arbets-corpsen äfvensom inspektioner 
vid Straff- och Arbetsfängelserna samt Läns- och Kronohäktena i Riket blifvit under året förrättade. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

Stormäktigste, Allernådigste Konung! 
Eders Kongl. Maj:ts 

underdånigste, tropligtigste 
tjenare och undersåter 

G. FR. ALMQUIST. 

VICTOR LJUNGSTEDT. E. A. F. LINDENCRONA. 

C. R. Ulfsax. 

Stockholm den 29 December 1868. 
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