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') Förutom dessa statens fängelser finnas, till förvarande af ransakningsfängar, regcmentsarrester samt stads- och häradshäkten. Der läns- eller kronohuktc finnes, 
begagnas detta jemväl för stadens ransakningsfängar, mot ersättning af stadsmenigheten. 

2) Förutom cellerna hafva de flesta af ifrågavarande fängelser reservhäkteslokaler. 
3) Detta häkte, som, förutom de åtta cellerna, innehåller fem större fångrnm, är i anseende till inredning och byggnadssätt i öfrigt mycket olikt de nyare cellfängelserna. 
4) Dessa häkten »ro egentligen häradshäkten, men användas tills vidare såsom kronohäkten, dels till förvarande af ransakningsfängar och dels för verkställande af 

fängelse vid vatten och bröd samt enkelt fängelse, hvarlill böter blifvit förvandlade. 

Fångvårds-Styreltens Berättelse för år 1878. 
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S T O R M Ä G T I G S T E , A L L E R N Ä D I G S T E K O N U N G ! 

Jemlikt föreskriften i den för Fångvårdsstyrelsen nådigst faststälda instruktion, får Styrelsen härmed i un
derdånighet afgifva Berättelse om fångvården för år 1878. 

Med bibehållande af den i senaste årens berättelser följda uppställning meddelas i särskilda afdel-
ningar redovisning för: 

l:o) Fångantalet; 

2:o) Ordningen och disciplinen samt fångpersonalens sysselsättning; 
3:o) Religions- och Skolundervisningen; 
4:o) Helsovården', 
5:o) Fångvårdens inkomster och utgifter. 



AFDELNINGEN I. 

Fångantalet. 

Antalet personer, som för försvarslöshet och olofligt kringstrykande, för undergående af ransakning 
för brott samt för aftjenande af dem utaf domstolar och myndigheter ådömd bestraffning under år 1878 
varit intagne i rikets saintlige fångvardsanstalter och Stockholms stads ransakningshäkte, har varit följande: 
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Tali. N:o 1. 

Tab. N-.o II. 

Förestående fångantal redovisas nedanföre under följande hufvudklasser: 
A) Ransakningsfångar, häktade för brott; 
B) Straffångar; 
C) Fångar, som undergått fängelse vid vatten och bröd; 
D) Personer, häktade for försvarslöshet eller olofligt kringstrykande; 
E) Fångar, hvilka -på grund af försvarslöshets- eller fattigvårdsförordningarne hållits till allmänt arbete; 
F) Bysatte personer. 

A) lïansakningsfâiigar, kiiktadc för brott. 

') De ceux qui restaient au 31 Décembre 1878 étaient: — 2) Accusés ou prévenus pour crimes ou délits. — 3) Condamnés aux travaux forcés ou à l'em
prisonnement simple. 4) Condamuéa à une amende, convertie à l'emprisonnement au pain et à l'eau. — ') Arrêtés pour vagabondage ou mendicité. — 6) Condamnés 
aux travaux publics pour vagabondage ou mendicité. 
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Det mindre antal personer, som under året förvarats i regementenas arrester eller i härads- och stads
häkten, utan att sedermera hafva blifvit till fångvårdsanstalt försände, är uti förestående redovisning 'icke 
inberäknadt. 

1 :o) Straffarbetsfångar : 
B) Straffångar. Tal). Nils III, IV 

och V. 

Liksom under nästföregående år har antalet till straffarbete på lifstiden och på viss tid utöfver 2 år 
dömde under året minskats, för de förre med 34 och för de senare med 60 eller med tillsammans 94, 

Under året afgångne: 
Dömde: 
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hvaremot antalet straffångar under två år ökats med 13, så att minskningen på det hela inom denna 
klass utgör 81. 

Vid utgången af åren 1835, 1845, 1855, 1865, 1875 och 1878 var straffarbetsfångarnes antal som följer: 

Å antalet qvarvarande straffarbetsfångar vid slutet af de sista tio aren meddelas efterföljande uppgift: 

Antalet nykomne straffarbetsfångar under de två sista åren har varit: 

Antalet nykomne lifstidsfångnx och straffarbetsfångar utöfver två år visar sig sålunda hafva varit 
2 mindre år 1878 än år 1877, hvaremot antalet nykomne straffarbetsfångar i två år och derunder för år 
1878 öfverstigit det för år 1877 med 51. 
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Huru många af de under de sistförflutne fem aren nykomne straffarbetsfång ar ne förut undergått straff
arbete, visar efterföljande tabell: 

För tioårsperioden 1869—1878 lemnas här nedan redogörelse för antalet under de särskilda åren ny
komne straff arbetsfång ar tillika med uppgift, huru många af dem förut undergått straffarbete. 

') Af dessa liade 8 miin vid benaJiiiugen blifvit stiilda |>å fri fot samt !> miin ocli 2 qvinnor (ifverflyttats till klassen af försvarslösa fångar. 
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Procenten af återfall i förhållande till antalet nykomne har sålunda för berättelseåret utgjort 31,? 

samt för hela tioårsperioden i medeltal 31,o. 

Procenten af återfall i tjufnadsbrott under enahanda tid inhemtas af efterföljande uppgift å antalet i 

rikets straffanstalter under åren 1869—1878 intagne, till straffarbete för rån och stöld dömde. 

Af de år 1878 nykomne, för andra resan stöld dömde straffarbetsfångarne, 197 män och 30 qvinnor, 

hade 187 män och 28 qvinnor i cell undergått straffet för för första resan stöld, hvilket straff- slutat: 

Tidshmgden af de straff, som blifvit ådömda de år 1878 nykomne straffarbetsfångarne på viss tid, 

har varit: 
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Af de vid 1878 års slut qvarvarande lifstidsfångar ne, 429 män och 73 qvinnor, hade 228 män och 25 
qvinnor förut varit hållne till straffarbete för lifstiden, men blifvit benådade; och bland dessa sistnämnda 
hade vid benådningen 142 män och 8 qvinnor öfverflyttats till klassen af försvarslösa fångar. Af lifstids-
fångarne höllos vid årets slut i enrum, jemlikt Kongl. Förordningen den 30 Maj 1873, 9 män. 

Under de tio sista åren har antalet benådningar af lifstidsf ang ar varit följande: 

Af de vid 1878 års slut qvarvarande, till straffarbete på viss tid utöfver 2 år dömde, 1,144 miin och 
303 qvinnor, hade 701 miin 87 qvinnor förut varit hållne till straffarbete; och af de vid samma tid qvar
varande, till straffarbete i 2 år och derunder dömde, 691 män och 110 qvinnor, hade 220 miin och 35 qvin
nor sådant straff tillförene undergått. Af de till straffarbete utöfver 2 år dömde höllos vid årets slut i 
enrum, jemlikt Kongl. Förordningen den 30 Maj 1873, 193 män, neml.: 

2 Fångvårds-Styrelsens Berättelse för dr 1878. 
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Tab. Nils VI och 
VII. 

2:o) Fångar, som undergått fängelsestraff. 
För dessa, som utgöras dels af dem, som undergått urbota bestraffning, och dels af sådane, hvilka, 

med stöd af 2 kap. 11 § i Strafflagen, med fängelse aftjenat dem ådömda böter, redovisas sålunda: 

Af de under året tillkomne 672 män och 69 qvinnor voro vid bestraffningens början i häkte förvarade 
188 män 14 qvinnor, utaf hvilka 9 män och 1 qvinna voro under behandling såsom försvarslöse. 

Tidslängden af de straff, som blifvit ådömda de år 1878 nykomne urbota fängelsefångarne, har varit: 
från 1 till och med 6 månader för 505 män och 36 qvinnor 

» 6 » » » 12 » » 22 » » 4 » 
» 1 år till och med 2 år » 4 » » — » 

Summa » 531 män och 40 qvinnor. 

Under de tio sista åren har antalet nykomne fängelsefångar varit följande: 

Tab. Nio VIII. C) Fångar, som undergått fängelse vid vatten ocli bröd. 
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Antalet personer, som under de tio sista åren blifvit insatte pä bestraffning vid vatten och bröd, har varit: 

eller i medeltal för år 8,181, hvilken medelsiffra för år 1878 öfverskridits med 1,407. 

Antalet af de bestraffningar med fängelse vid vatten och bröd, hvilkas verkställande börjat år 1878, 

samt fördelningen af dessa bestraffningar efter deras olika tidslängd inhemtas af följande tabell: 

Sammanlagda antalet dagar, derunder bestraffningarne vid vatten och bröd fortgått, har år 1878 

varit 43,581, så att antalet bötessittare i läns- och kronohäktena följaktligen i medeltal för dag utgjort 

119 eller 8 flere, än under näst föregående året. 
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Tab. N:o IX. D) För försvarslöshct och olofligt kringstrykande häktade. 

Antalet för försvarslöshet och olofligt kringstrykande häktade, som under åren 1835, 1845, 1855, 1865, 
1875 och 1878 varit i ransakningshäkte förvarade, har utgjort: 
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Uti antalet af de år 1878 för försvarslöshet häktade, 7,449, iiro inräknade 1,452 män och 201 qvin-

nor, hvilka efter undergången bestraffning eller slutad ransakning ansetts icke kunna omedelbart ställas pä 

fri fot, utan böra såsom v försvarslöse behandlas. 

Uti nästföregående årsberättelse har Styrelsen fästat uppmärksamheten dera, hurusom formulären till 

de från fängelserna ingående statistiska uppgifterna före år 1874 voro uppstälda på sådant sätt, att sist-

oinförmälda personer, ehuru under längre eller kortare tid qvarhållne i häkte efter bestraffningens eller ran-

sakningens slut, icke såsom försvarslöse redovisades, samt att följaktligen, för anställandet af en riktig jem-

förelse i fråga om de för försvarslöshet häktades antal under de efter 1874 följande åren med de före

gående, för tiden efter år 1874 måste frånräknas det antal personer, som efter slutad ransakning eller be

straffning blifvit såsom försvarslöse behandlade. 

Med iakttagande häraf har antalet för försvarslöshet och olofligt kringstrykande häktade under sista 

tioårsperioden utgjort: 

Jemföres antalet häktningar för åren 1877 och 1878, visar sig, att detsamma under det sistnämnda 

året för Stockholms stad minskats med 349, men deremot för rikets öfriga delar ökats med 703, så att 

följaktligen häktningarnes antal för hela riket år 1878 öfverstigit det för år 1877 med 354. 

E) Fångar, som pä grund af försvarslöshcts- och fattigvärdsförordningarnc hållits till allmänt arbete. Tab. Nils X, 
XI och XII. 

Dessa utgöras af: 

a) dömde jemlikt Kongl. Stadgan den 29 Maj 1846, sådan denna stadga lyder i 8 § 1 mom. af Kongl. 

Kungörelsen den 13 Juli 1853, eller sådane, som förut varit straffade för vissa gröfre brott eller, 

efter åtal för dylikt brott, blifvit af domstol ansedde hafva emot sig besvärande liknelser till brottet, 

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

') Antalet vid 1835 års början kan ej uppgifvas. 
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b) dömde jemlikt förenämnda stadga, sådan den lyder i 8 § 2 mom. af Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 
1853, eller sâdane personer, som, förut ej straffade för gröfre brott, af lätja eller böjelse för ett oor
dentligt lefnadssiitt, oaktadt varning, uraktlåtit att skaffa sig arbete eller att förrätta sådant, som 
blifvit dem anvisadt; 

c) dömde på grund af fattigvårdsförordningen den 9 Juni 1871; och 
d) frivillige. 

Antalet af livarje särskildt slag utaf desse eller till samma kategorier bänförlige, enligt äldre författ
ningar dömde fångar vid slutet af åren 1835, 1845, 1855, 1865, 1875 och 1878 inhemtas af följande tabell: 

') Do til] dcuiia klass hörande fångar äro för aren 1855 och 18(35 redovisade under l:o l). 
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Till jemförelse meddelas här uppgift på de åren 1877 och 1878 nykomne fångar, hvilka för bristande 

försvar eller på grund af fattigvårdsförordningen hållits till allmänt arbete: 

Nedanstående tabell utvisar, huru många af de under de sista fem åren nykomne, för försvarslöshet 
eller på grund af fattigvårdsförordningen till allmänt arbete dömde personer förut undergått straffarbete eller 
allmänt arbete: 

Vid slutet af de tio sista åren har antalet af .ifrågavarande slags fångar varit följande: 
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Antalet barn, som under året i fängelse åtföljt föräldrar ne, har varit 207 ; och meddelas för de tio 
sista åren efterföljande jemförelsetabell : 

Tab. N.is XIV 
och XV. Tabellerna XIV och XV innefatta redogörelse för straffarbetsfångarnes och de till allmänt arbete hållne 

personemas födelseorter samt för projjortionsförhållandet, särskildt för Stockholms stad och hvarje län, mellan 
de under året nykomne straffarbetsfångarnes och till allmänt arbete dömde fångarnes antal och folkmängden 
vid årets slut. • 

För tidsperioden 1869—1878 meddelas i sistnämnda afseende för hela riket efterföljande jemförelse-
tablå: 

F) Bysatte personer. 

Utaf desse voro vid årets slut qvarsittande i Linköpings länsfängelse 1 man. 

Antalet bysatte personer under de tio sista åren har varit: 

Tab. N:0 XIII 

Under året hafva varit för gäld bysatte: 
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Uti tabellen XVI lemnas uppgift på de yrken eller sysselsättningar, som de' till straffarbete eller 

fängelse dömde utöfvat vid tiden före bestraffningens början samt deras civilstånd m. m.. 

Uti tabellerna XVII och XVIII meddelas uppgift å de brott, för hvilka de nykomne och vid arets slut 

qvarvarande straffarbets- och fängelsefångarne blifvit dömde, äfvensom i tabellen XIX på de brott och för

seelser, för hvilka de till allmänt arbete i saknad af laga försvar eller på grund af fattigvårdsförordningen 

dömde personer förut undergått bestraffning. 

Af tabellerna XVII och XIX inhemtas derjemte, att af de vid årets slut qvarvarande straffarbetsfångar 

och till allmänt arbete hållne personer 

o 

A de brott, för hvilka de under de tio sista åren till undergående af straffarbete för lifstiden eller på 

viss tid i straffanstalt intagne personer blifvit dömde, meddelas efterföljande jemförelsetabell. 

De för undergående af urbota fängelsestraff i fångvårdsanstalt år 1878 intagne personer hafva varit dömde 

Fàngvàrds-Styreheni Berättelse, för år 1878. 

Tab. N:o XVI. 

' Tab. N:ls XVII, 
XVIII och XIX. 

3 
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I tabellen XX meddelas en öfversigt öfver de nykomne och vid årets slut qvarvarande straffarbetsfan-

garnes och till allmänt arbete dömde personernas ålder; och införes här, till jemförelse i fråga om antalet 

nykomne fångar af yngre ålder än 20 ar, följande tabell: 

Vid 1875—1877 årens riksdagar anvisades tillsammans 174,000 kronor till uppförande i Sundsvall 

af ett fängelse, innehållande 53 celler och afsedt att blifva krono- och ransakningshäkte för nämnda stad 

och provinsen Medelpad. Vid utgången af år 1878 var ifrågavarande häkte färdigt till begagnande; och 

har Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 30 December samma år förklarat, att samtliga tingslag i 

Medelpads vestra och östra domsagor skola å häktet hafva tingstad, hvarest ransakas och dömas må i 

brottmål, der häktad person tilltalas för gerning, som inom något af nämnda tingslag blifvit begången. 

Under denna afdelning torde böra omförmälas, alt under år 1878 i Stockholm hållits en internationel 

fån«-vårdskongress med syftemål att beträffande fångvården uppsamla, pröfva och sprida de åsigter och 

förfaringssätt, som af vetenskap och erfarenhet inom olika länder blifvit godkända, samt såmedelst under-

') For åren 1840 och 1845 äro de olika slagen af fängar ej åtskilda. 

Tab. N:o XX, 

Af de under året nykomne af yngre ålder än 20 år voro: 

Af yngre ålder än 20 år voro vid årets slut qvarvarande 139 män och 22 qvinnor, deraf voro: 
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lätta och befordra ändamålsenliga reformer uti ifrågavarande hänseenden; att, uppå nådig framställning af 

Eders Kongl. Maj-.t, Riksdagen till bestridandet af kostnaderna för tryckning af kongressens förhandlingar, 

jemte andra oundgängliga utgifter, â fångvårdens förlagsanslag anvisat ett belopp af högst femton tusen 

kronor; samt att, sedan Styrelsen, för att underlätta tillfället för en del af de i landsorten anstälde fång-

vårdstjenstemän att i kongressen deltaga, hos Eders Kongl. Maj:t gjort underdånig framställning derom, att 

kostnaderna för desse tjenstemäns resor till och från kongressen finge af allmänna medel utgå, Eders Kongl. 

Maj:t, med bifall härtill, genom nådigt bref den 19 Juli 1878 å besparingarne å riksstatens andra hufvud-

titel för ändamålet anvisat ett belopp af högst 2,000 kronor. 

Af kongressens på franska språket tryckta förhandlingar har l:sta delen redan utkommit; och den 

andra och sista delen torde i början af nästa år blifva färdig. 
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AFDELNINGEN II. 

Ordningen och disciplinen samt fångpersonalens sysselsättning. 

1:o) Läns- och kronocellfängelserna. 

Antalet extra judiriella bestraffningar, som under året blifvit ålagde fångpersonalen vid dessa fängelser, 

har utgjort 138, bestående ut i : 

De straffades antal har varit 119, deraf 107 män och 12 qvinnor, utgörande i förhållande till det i 

dessa fängelser förvarade medeltal fångar 8,2 %. 

Två förbrytelser af svårare art hafva under året förekommit, den ena vid kronohäktet å Långholmen, 

der en straffarbetsfånge öfverfallit en vaktkonstapel, och den andra vid länsfängelset i Linköping, der en 

jeniväl till straffarbete dömd fånge våldfört sig å fängelsets vaktmästare. Båda fångarne stäldes under tilltal 

vid domstol och dömdes att undergå ytterligare straffarbete, den förstnämnde i lV2 och den senare i 

6 månader. Intetdera våldet hade för de öfverfallne någon menlig påföljd. 

Två i häkte förvarade personer hafva under året, medelst öfverklättrande af fånggårdsplanken, lyckats 

bereda sig tillfälle att undkomma, nemligen en i Kungsbacka kronohäkte intagen, för 3:dje resan stöld till 

2 års straffarbete dömd fånge, som efter några dagars förlopp åter ertappats, samt en i Haparanda krono

häkte förvarad, under tilltal för utprångling af falskt mynt stäld person, hvilken emellertid samtidigt af 

vederbörande öfverrätt förklarats skola ställas på fri fot. 

Ett misslyckadt rymning sfär sök har egt rum vid kronohäktet i Hudiksvall. 

Under transport hafva två fångar lyckats rymma från medföljande fångförare, men efter kort tids 

vistande på fri fot åter blifvit ertappade. Den ena rymningen verkstäldes af en för försvarslöshet häktad 

person under resa från Östersund till Hernösand och den andra af en för myntförfalskning tilltalad person 

under transport från Umeå till tingsstället i Burträsk. 

De förseelser, för hvilka bestraffningarne blifvit ålagda, hafva varit: 
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Fyra sjelfmord hafva under året förekommit, nemligen vid länsfängelset i Linköping, der en för för

falskning häktad person aflidit i följd af förgiftning medelst fosfor, som han före ankomsten till häktet 

synes hafva intagit; vid länsfängelset i Karlskrona, der en för 5:te resan stöld tilltalad fånge medelst 

hängning förkortat sitt lif; samt vid länsfängelset i Göteborg, der en för stöld tilltalad och en på bestraff

ning vid vatten och bröd insatt person, likaledes medelst hängning, afhähdt sig lifvet. 

Försök till sjelfmord har under året icke egt rum. 

2:o Straffängelserna för män. 

Af förestående tabell visar sig, att under året förekommit 4 förbrytelser af den svårare art, att de 

påkallat åtal vid domstol. Vid straffängelset å Långholmen hafva sålunda två fångar för våld, som af dem 

föröfvats mot bevakning, fått det ådömda straffarbetet ytterligare tillökt; och vid straffängelset å Nya 

Varfvet har en fånge, som med knif svårt, ehuru ej lifsfarligt, sårat fanjunkaren vid fängelset, blifvit dömd 

att derför undergå straffarbete i ytterligare två år. Vid straffängelset i Landskrona har en lifstidsfånge, 

den i föregående årets berättelse omförmälde Hans Hurtig eller Löfberg, blifvit för mordbrand dömd till 

inneslutning i mörkt enrum i 21 dagar att verkställas tre gånger med tre månaders uppehåll mellan 

hvarje gång. 

Endast en rymning har under året föröfvats, nemligen af en å Långholmen intagen, för 4:de resan 

stöld straffad fånge, som efter några dagars vistande på fri fot ertappats och till fängelset blifvit återförd, 

likväl först sedan han för vid rymningen föröfvad stöld af persedlar blifvit af domstol dömd att undergå 

ytterligare två års straffarbete. 

Försök till rymningar hafva förekommit vid straffängelserna å Långholmen, i Karlskrona och Varberg 

af en fånge på hvartdera stället samt vid straffängelset å Nya Varfvet af två fångar. 

En vid straffängelset i Varberg intagen lifstidsfånge har medelst hängning afhändt sig lifvet; men i 

öfrigt har vid dessa fängelser icke något sjelfmord eller försök dertill egt rum. 

Angående förhållandet med förseelser och bestraffningar vid dessa fängelser meddelas följande: 
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De extra judiciella beslraffninganie hafva ådöints för följande förseelser: 

Uti den pålitliga klassen af äldre eller i öfrigt mindre arbetsföre lifstidsfängar vid straffängelset i 

Landskrona voro vid årets slut förvarade 16 män. 

3:o) Straff- och arbetsfängelserna för qvinnor. 

Fångpersonalens förhållande vid dessa fängelser har i allmänhet varit tillfredsställande; och någon 

svårare oordning eller förbrytelse har icke förekommit. 

För de extra judiciella bestraffningarne och de förseelser, för hvilka de blifvit ålagda, redogöres sålunda: 

Bestraffningarne voro ådagda för: 



23 

I fråga om det vid straff- och arbetsfängelset å Norrmalm förekommande större antal bestraffningar 

får Styrelsen åberopa sin uti föregående årets berättelse afgifna förklaring. 

Rymning eller sjelfmord eller försök dertill har vid straffängelset för qvinnor icke under året förekommit. 

Uti den vid straffängelset i Norrköping bildade särskilda klassen för äldre och bräckliga lifstidsfängar, 

hvilka under fängelsetiden förhållit sig väl, förvarades vid årets slut 7 qvinnor. 

4:o. Kronoarbetskorpsen. 

Angående personalens uppförande under året meddelas nedanstående upplysningar: 

Här ofvan omförmälda, af domstol ådömda straffarbete har blifvit ålagdt en kronoarbetskarl å Tjurkö, 

som öfverfallit och misshandlat, fastän utan svårare påföljd, fanjunkaren vid stationen. Vid kronoarbets

kompaniet å Vaxholm har en kronoarbetskarl af garnisonskrigsrätten blifvit dömd dels för fylleri under 

arbete till 10 dagars mörk arrest och dels för falsk angifvelse mot befäl till böter samt en annan krono

arbetskarl, likaledes af garnisonskrigsrätten, blifvit dömd för 2:dra resan rymning och olofligt begagnande 

af kronans båt till sex månaders fängelse. 

Tre kronoarbetskarlar hafva under året beredt sig tillfälle att afvika men blifvit ertappade. 

De extra judiciela bestraffningarne hafva blifvit ålagda för följande förseelser: 

En vid kronoarbetskompaniet å Vaxholm intagen kronoarbetskarl, som lagt i dagen ett så svårt 

sinnelag, att hans qvarblifvande derstädcs ansetts för ordningen och säkerheten vådligt, har, med stöd af 

32 § i Kongl. reglementet för kronoarbetskorpsen, blifvit förflyttad till straffängelset å Långholmen att der 

tillsvidare i särskildt rum förvaras och till arbete hållas. 
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Tjenste- och bevakningspersonalens förhållande i tjensten har under år 1878 i allmänhet varit tillfredsstäl

lande. Förseelser af den svårare art, att de icke kunnat af lokalmyndigheterna bestraffas, hafva förekommit: 

vid länsfängelset i Venersborg, der en vaktkonstapel för otukt med en i fängelset intagen, till straff

arbete dömd qvinna blifvit af domstol dömd till tjenstens förlust samt ett års straffarbete; 

vid länsfängelset i Visby och kronohäktet i Hudiksvall, der, på hvartdera stället, en vaktkonstapel 

för upprepade fylleriförseelser blifvit af Styrelsen skild från tjensten; 

vid straffängelset å Långholmen, der jemväl för fylleri en vaktkonstapel måst från sin befattning 

entledigas; 

vid straffängelset i Karlskrona, der en vaktkonstapel för hvarjehanda försummelser i tjensten blifvit 

derifrån skild; samt vid straffängelset å Norrmalm, der en vaktkonstapel för vårdslöshet blifvit af Styrelsen 

fäld till böter. 

För fångspillning hafva under året varit vid domstol tilltalade en fånggevaldiger i Vesterbottens län 

och en extra fångförare inom Vester-Norrlands län. Båda blefvo de fälde till böter. 

öfver arbetena och de särskilda arbetslagen vid läns- och kronocellfängelserna meddelas en fullständig 

öfversigt i de vid denna berättelse fogade sammandrag öfver de till Styrelsen månatligen ingående arbets

rapporterna. 

Af detta sammandrag framgår, att utaf hela fångpersonalen 7,2 %, mot 6,9 % under nästföregående 

år, i brist på arbete varit utan sysselsättning. 

För straf- och arbetsfängelserna samt kronoarbetskorpsen meddelas här sammandrag af dagsverksrap

porterna för år 1878: 

Tab. Nio XXI. 
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Uti den å förestående sammandrag upptagna siffran af 210,740 dagsverken, som utan debiterad in
komst blifvit för fångvårdsanstalternas räkning utgjorda, ingå 33,697 dagsverken, hvilka vid straffängelserna 
å Långholmen, i Malmö och å Nya Varfvet blifvit använde för pågående byggnadsarbeten. 

Besparingskassornas behållningar vid rikets samtlige fångvårdsanstalter utgjorde vid 1878 års slut 
ett sammanlagdt belopp af 267,128 kronor 58 öre, placerade hufvudsakligen 5 Allmänna Hypoteksbankens 
fem procents obligationer. 

Med förmälan, hurusom den yttre bevakningstjenstgöringen vid de centrala straffanstalterna för män, 
hvilken tjenstgöring i allmänhet upprätthållits genom garnisonskommenderingar ur indelta arméen, under 
senare tider, på grund af särskilda nådiga beslut, blifvit ersatt genom civil bevakning vid samtlige dylika 
anstalter utom vid straffängelset å Långholmen, samt att denna förändrade bevakningstjenstgöring visat sig 
både ändamålsenlig och billig, har Styrelsen uti underdånig skrifvelse den 20 Maj 1878 hemstält, att jemväl 
vid sistnämnda fängelse den militära bevakningsstyrkan så småningom, i den mån der pågående nybyggnads
arbeten det medgåfve, måtte få indragas och utaf civil bevakning ersättas, samt att till en början från och 
med den 15 September 1878, då ombyte af kommendering skulle ega rum, i stället för förutvarande kom-
menderingsstyrka af 1 kapten, 1 subalternofficer, 1 fanjunkare, 2 underofficerare och 124 man, kommende-
ringen skulle utgöras af 2 subalternofficerare, 2 underofficerare och 87 soldater, men den civila bevaknings
styrkan deremot ökas med 18 vaktkonstaplar; och har genom nådigt bref den 19 Juli 1878 Eders Kongl. 
Maj:t bifallit denna Styrelsens hemställan. 

Fångvårds-StyreUens Berätlelte för år 1878. 4 

De med inkomst utgjorda dagsverkena fördelas på de särskilda fängelserna, på följande arbetslag: 

Antalet utgjorda och hindrade dagsverken i förhållande till hela antalet underhållsdagar har för de 
sistförflutna tre åren utgjort: 
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AFDELNINGEN III. 

Religions- och skolundervisningen. 

Under år 1878 hafva till Styrelsen ingått anmälanden derom, att sex till fångvårdsanstalt ankomne 
fångar saknat all kunskap i kristendom och innanläsning; och har rörande samtlige desse fångar blifvit 
utrönt, att de alltifrån barndomen fört ett sysslolöst och kringstrykande lefnadssätt. Kristendomskunskapen 
hos den vid årets slut qvarvarande personalen har varit god hos 12,35 procent, försvarlig hos 60,09 procent 
och ringa hos 27,5G procent. 

Efter erhållen undervisning har under året följande antal fångar blifvit af den heliga nattvarden för 
första gången delaktige, nemligen: 

Utaf Styrelsens underdåniga berättelser för föregående år inhemtas, hurusom vid straffängelserna å 
Långholmen, i Malmö och å Nya Varfvet, under ledning vid hvartdera fängelset af en skolföreståndare och 
en skollärare, blifvit införd en ordnad skolundervisning. Enligt den plan, som af Styrelsen i början af 
nästlidet år blifvit för denna undervisning faststäld, upptages första delen af celltiden hufvudsakligen af 
religionsundervisning, som vid besök i celler meddelas, samtidigt hvarmed befintliga brister i innanläsning, 
skrifning och räkning afhjelpas. Derefter inträder undervisning i historia, geografi och naturlära samt i 
teckning och sång. Skolpligtige äro alla fångar under 35 år; men i skolan intages jemväl äldre fånge, 
som sådant åstundar. Vid straffängelset för qvinnor å Norrmalm meddelas af en lärarinna skolundervisning 
åt fångarna, jemväl efter en mera fullständig plan, såsom närmare inhemtas af Predikantens nedanför in
tagna berättelse. 

Vid samtliga öfriga centrala straff- och arbetsanstalter, så för män som för qvinnor, äro åtgärder vid
tagna för fångarnes undervisning i räkning och skrifning; hvarförutom vid dessa fängelser om söndags
eftermiddagarne hållas passande föredrag i hvarjehanda ämnen. 

43 fångar hafva derjemte åtnjutit förberedande konfirmationsundervisning. 
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Vid fängelserna å Norrmalm och i Norrköping bafva de i föregående årens berättelser omnämnda 

fruntimmerssällskap fortsatt sin verksamhet med fångpersonalens undervisning på Söndagarne. 

Efterföljande utdrag ur de berättelser, som af fångpredikanterne blifvit till Styrelsen afgifna, torde 

här förtjena intagas. 

l:o) Af Predikanten vid straffängelset å Nya Varfvet angående dervarande fångpersonals sedliga till

stånd: "Det sedliga tillståndet inom detta fängelse torde få anses hafva motsvarat alla billiga anspråk, 

hvilka dock torde få sättas högre i fråga om detta fängelse än kanske vid något annat inom riket. En 

förbrytelse af svårare art har dock under det tilländagångna året blifvit föröfvad och bestraffad. Väl är 

det äfven sannt, att icke så få mindre förseelser emot gällande ordningsföreskrifter beifrats, hvarvid dock 

anmärkes, dels bevakningspersonalens sorgfälliga nit och uppmärksamhet, som icke lemnat någon förseelse, 

äfven då den varit af mindre betydelse, oanmärkt, dels att det öfvervägande största antalet förbrytelser 

komma på 4 eller 5 obändiga och egensinniga ynglingars konto, hvilka haft svårt att med sina otämjda 

lynnen böja sig under den allvarliga tukt och stränga ordning, som härstädes är rådande. I allmänhet 

kan sägas, att de förbrytelser, som blifvit begångna, icke varit af i sedligt afseende så särdeles graverande 

natur. För öfrigt torde böra anmärkas, huru det sedliga tillståndet inom de olika brottkategorierna ställer 

sig högst olika. Utan jemförelse^bäst synes tillståndet i detta afseende vara inom de för dråp och gröfre 

misshandel straffades klass. Minst tillfredsställande deremot har sedlighetstillståndet inom deras klass, som 

äro straffade för itereradt tjufveri och subordinationsbrott, synts mig vara. En förklaringsgrund till dessa 

förhållanden torde man finna derutinnan, att då dråparena oftast utgöras af en jemförelsevis oförderfvad 

landtbefolkning, hvilka oftast under djup ånger erkänna sin skuld samt äro ofta mycket tillgänglige för 

religiösa inflytelser, så hafva deremot de för subordinationsbrott straffade varit anstälde vid kasernerade 

regementen och medfört hit de omoraliska och religionsfiendtliga tänkesätt och seder, för hvilka kasern-

lifvet af ålder varit sorgligt beryktadt. En annan sak, som härvid icke torde böra lemnas opåaktad, är den 

omständigheten, att nästan alla dessa för subordinationsbrott straffade hafva en stor benägenhet att anse 

sig och vilja anses såsom ett slags martyrer, de der intet ondt gjort, hvadan det visat sig ytterst svårt att 

bringa dem till ödmjukhet och skuldmedvetande; hvilket dock torde få anses såsom ett nödvändigt vilkor, 

ja såsom den första grundstenen för hvarje sann moralisk och sedlig förbättring. Ännu ett ord med af

seende på denna klass af fångar. Undertecknad känner sig nämligen uppfordrad att vid afgifvandet af 

denna årsberättelse särskildt med berömmelse omnämna, att vafmhjertade, kristliga personer i Stockholm, 

som oegennyttigt och ifrigt sökt att väcka till lif en mera lifaktig religiös ande inom Stockholms kasern

regementen, dels genom sundt och sannt kristliga skrifvelser, dels genom skänker af goda andaktsböcker 

De vid fängelserna befintliga bibliotek, som enligt fångpredikanternes enstämmiga intyg, under året 

flitigt anlitats, utgjordes vid 1878 års utgång af följande antal volymer: 

Till spridning bland fångpersonalen har Styrelsen under året af en person, som önskar vara okänd, 

fått emottaga en gåfva af 62 biblar. 
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till flera af våra för subordinationsbrott straffade fångar, underlättat själasörjarens kall på ett sätt, som 
icke synts hafva saknat sina goda frukter." 

2:o Af Predikanten vid straffängelset å Norrmalm angående skolundervisningen derstädes: "Utom det 
arbete på Söndagarna, som hvilar uteslutande på predikanten, hållas också söndags-skola och religiösa upp-
byggelse-stunder dels af fängelsets lärarinna, dels af utom stående menniskovänliga qvinnor, hvilka äfven 
detta år fortsatt sin sedan längre tid tillbaka utöfvade verksamhet. Derutinnan har till det bättre den för
ändring under året vidtagits, att de dela denna sin verksamhet rättvist mellan straff- och arbetsfängelset, 
kronohäktet samt sjukhuset, dit predikanten i vanliga fall ej kan komina förrän på Måndagen. Förut hafva 
desse frivillige nästan uteslutande hållit sig till straffängelset, der det minst behöfdes; nu förrätta de an
dakt uti alla fängelsets afdelningar. 

Bland det mest glädjande att omnämna är, att skolundervisningen blifvit under året ordnad inom 
såväl straff- som arbetsfängelset samt kronohäktet. Inom det förstnämnda meddelades visserligen förut 
undervisning, men blott i det mest elementära, och dessutom led den af den svårigheten, att gemensamt 
arbete bestämde klassen, oberoende om lärjungen gått i skolan ett eller flera år. En ändring härutinnan 
var alldeles nödvändig, såvida något resultat af skolans verksamhet skulle kunna påräknas. Genom Direk
törens både medgifvande och bemedling hos arbetsgifvarna blefvo fångarna, oberoende af hvarandra, lediga 
hvilken dag som helst, dock ej mer än den stadgade tiden, 2 timmar hvarje vecka, fördelade på olika dagar. 
Derigenom blef det möjligt att göra en ny klassindelning, för hvilken kunskapen uteslutande fick ligga till 
grund. Klassernas antal äro 4; uti den l:a undervisas uteslutande uti elementerna d. v. s. innanläsning, 
välskrifning och räkning; uti 2:a klassen samma ämnen jemte geografi, hvartill kommer något litet svensk 
historia och naturlära; uti 3:e och 4:e klasserna öfvergår välskrifningen uti rättskrifning efter diktamen, 
samt en fullständig undervisning för öfrigt uti folkskolans alla ämnen meddelas. Denna undervisning är 
så fördelad, att uti elementerna och geografi bestrides- den af fängelsets nitiska lärarinna, uti historia? och 
naturlära af undertecknad. Antalet lärjungar är 120 af omkring 160 fångar. De, som ej gå i skolan, äro 
sådana, som uppnått en högre lefnadsålder än 35 år. Resultatet af dess verksamhet är med afseende på 
både den korta tid, den varit ordnad, och blott de 2 timmar i veckan, som äro anslagna åt hvarje lär
junge, ganska tillfredsställande. Ännu större förhoppning för framtiden kan man hysa, när skolan fått 
verka några år, under hvilka hvarje fånge fått passera klass efter klass, och aldrig blifvit uppflyttad uti 
en högre, utan att kunna nöjaktigt redogöra för den föregåendes pensa och fordringar. För att göra denna 
öfvergång så mycket mera märkbar för fångarna sjelfva och derigenom sporra dem till fortsatt flit och 
förkofran uti kunskaper, så är meningen att före midsommar hvarje år anordna en ordentlig afslutning och 
uppflyttning. 

Uti den från början uppgjorda läseplanen intogs äfven arbetsfängelset. Till undertecknads stora glädje 
visade Direktören det tillmötesgående och intresse för saken att anordna ett särskildt skolrum, så att äfven 
der undervisning kunde börja före sommaren. Tillföljd af att arbetsfångarna, isynnerhet de yngre, äro 
dömda i allmänhet blott en kortare tid, så kan naturligtvis, åtminstone till en början, ej en mera om
fattande undervisning der meddelas, utan man får nöja sig med innanläsning, skrifning, räkning och någon 
kännedom om fäderneslandet. Lärarinnan sköter denna skola. 

En annan gren af undervisning har ock blifvit ordnad under det sistförflutna året, nämligen sången. 
Genom Direktörens bemedling och arbetsgifvarnes tillmötesgående har en timme hvarje vecka blifvit an
slagen till sång på så sätt, att undervisningen börjar kl. 1j2 1, hvarigenom 1/2 timme af sångerskornas mid
dagsrast och xl2 timme af arbetstiden tages. Sånglärarinnan, som tillika är fängelsernas orgelnist, ådaga
lägger dervid både stor skicklighet och mycket nit, hvilket redan burit ganska goda frukter; visande sig 
i en mera städad och hyfsad psalmsång, uti afsjungandet söndagligen af messan flerstämmigt samt vid sär-
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skilda tillfällen hymner och högtidssånger, äfven dessa flerstämmigt. Stor möda användes pä inlärandet af 

noter och notträffning. Sångerskornas antal är för närvarande 25; några, som under året deltagit uti denna 

både nyttiga och förädlande undervisning, hafva redan lemnat fängelset." 

3:o) Af Predikanten vid länsfängelset i Upsala angående bokutlåningen vid fängelserna och de grun

der, som, enligt hans åsigt, dervid böra följas: "Då en djup religiös väckelse och inre förnyelse måste anses 

för den säkraste borgen, att fången icke vid utträdet ur fängelset skall återfalla i sina förra lefnadsvanor, 

och då en sådan förändring icke kan försiggå utan religiös kunskap, hafva utöfver de andaktsböcker, hvilka 

skola finnas inom hvarje cell, böcker af religiöst innehåll i mån af tillgång utdelats. En verkligt djup

gående religiös sinnesändring låter sig emellertid i allmänhet endast hos ett ringa fåtal åstadkommas. På 

alla dem, som icke vilja låta sig ledas till en sådan, torde en uteslutande religiös läsning, om de också 

kunde tvingas att sysselsätta sig dermed, verka i längden mera förhärdande, än förbättrande. För en ut

veckling till det bättre i moraliskt-intellektuelt afseende äro emellertid dessa ingalunda alltid otillgängliga. 

Men hvilket medel skulle vara verksammare för en sådan förbättring än en passande läsning? Dessutom 

äfven i det fall att en verklig religiös sinnesändring låtit sig åvägabringas, äfven der redligt uppsåt till ett 

nytt lefverne fått djupare fäste, är icke dermed gifvet, att fången på ett riktigt sätt förmår uppfatta de 

jordiska förhållanden, bland hvilka han snart skall utträda, eller förstår att på dem tillämpa sin nya sinnes

riktning. De böcker, som gifvas honom att läsa, böra härom upplysa honom. Fången behöfver derföre 

äfven annan läsning än den rent religiösa. Men hvilken beskaffenhet bör en sådan hafva, om den skall 

vara väl till gagn? Det som varit fångens olycka, det som fört honom till brott och fångenskap, är i all

mänhet icke bristande intelligens. Hos fången, som ofta fört ett ganska omvexlande lif och kommit i be-

röring med allehanda olika förhållanden, är intelligensen ofta mera utvecklad än hos andra, hvilka eljest 

stå på samma bildningsgrad som han. Den närmaste grunden till hans olycka är den, att han vant sig att 

skåda lifvet och de jordiska tingen i en skef och oriktig dager. Lifvets fröjd och lycka har bestått för 

honom i tillfredsställande af njutningslystnadens och egennyttans kraf. Han har värderat de föremål, som 

kommit i hans väg, allt efter deras olika förmåga att tillfredsställa dessa kraf. I alla goda samhällsinrätt-

ningar har han sett intet annat än listiga anslag från de maktegandes sida att förtrycka de ringa och 

fattiga. I sina medmenniskors handlingar ser han idel egennytta och lågsinthet. Det är sådana förvillelser, 

som gjort honom till en samhällsfiendtlig brottsling. Det är derföre af största vigt, att den läsning, som 

lemnas i hans händer, småningom ingifver honom helt andra föreställningar om vägen till välstånd och 

lycka, uppenbarar för honom det höga ändamålet med allt skapadt, lärer honom att fatta det ordnade 

samhällslifvets välsignelse, troget tecknar för honom en och annan bild af menniskor, som uppoffrat sig 

sjelfva i den oegennyttiga kärlekens tjenst. Böcker af blandadt innehåll, genomträngda af en öfverallt fram

trädande sedligt religiös tendens, hafva derför med förkärlek blifvit utdelade, såsom skrifter af C. O. Berg, 

Nykterhetssällskapets meddelanden, Läsning för folket, i synnerhet den äldre serien, der det uppfostrande 

elementet starkare framträder m. fl. På fängelsets bibliotek finnes emellertid ett icke ringa antal böcker, 

hvilka på ett rent objektivt sätt, utan all tendens hvarken ond eller god, skildra förhållanden eller historiska 

tilldragelser. Sådana böcker torde stundom vara af mera ovisst värde för uppnående af det mål, som ge

nom cellstraffet åsyftas. Ehuru nemligen hvarje sann framställning af verkliga förhållanden icke saknar 

sin betydelse äfven i etiskt hänseende, så är dock denna betydelse för den enskilde i väsentlig mån bero

ende af hans förmåga att göra den rätta användningen af det, som honom meddelas. Men nu är fången 

ofta, just på grund af sitt eget sedliga tillstånd, oförmögen att utan ledning göra den rätta användningen 

af hvilken sanning som helst. Vi taga ett exempel : Här finnas historiskt objektiva skildringar af hedna

tidens vikingalif och medeltidens otyglade sjelfsvåld. Hvar och en som lärt sig att rätt njuta af det lugn 

och den trygghet, som bjudas af nyare tiders samhällsinstitutioner måste ju genom påminnelsen om den 
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oordning och vildhet som varit rådande under förflutna tider, stämmas till tacksam glädje deröfver, att ur 
osäkerhet och förvirring ändtligen framgått ordning och fred. Den, som det vill och förstår, han hemtar 
äfven ur historien om de mest barbariska tider mången vigtig lärdom, mången eggelse till mannamod o. 
s. v. Men hos en fången äfventyrare skall en sådan läsning ofta hafva en helt annan verkan; den skall 
upptända hans lust efter nya äfventyr, den skall föra hans fantasi långt bort ifrån honom sjelf och den 
strid han har att genomkämpa, den skall ytterligare utplåna hans redan förut svaga rättsbegrepp. Äfven 
objektivt hållna naturskildringar, der de i orätt stund eller i alltför rikligt mått tillhandahållas, skola lätte-
ligen vända fångens uppmärksamhet mer än tillbörligt bort från det mål, hvarpå den under celltiden fram
för allt borde vara fästad. Dock gifvas tillfällen, då äfven sådana böcker icke sakna sin betydelse för fån
gens moraliska räddning. Det händer icke sällan, att en cellfånges tankar begynna röra sig i en synner
ligen trång krets. Han grubblar envist öfver den olycka, hvaruti han råkat, eller fattar någon annan fix 
idé, som oupphörligen sysselsätter honom och beröfvar honom all ro och hvila samt förer honom ända 
till vansinnets gräns. Sådana personer äro vanligen alldeles icke tillgängliga för den religiösa sanningen 
eller i stånd att fatta någon åskådning, som väsentligt skiljer sig från den, som de under sitt förflutna lif 
gjort till sin egen. För sådana kan en lifiig skildring af sådana händelser och förhållanden, för hvilka de 
hafva en naturlig sympati, vara af god verkan. I sådana fall äfvensom öfver hufvud i alla de fall, der det 
i första rummet gällt att rycka fångens tankar ut ur en alltför trång idékrets, hafva äfven böcker af nu 
omhandlade art blifvit använda. Äfven till verkligt kunskapssökande fångar hafva sådana arbeten blifvit 
utlemnade." 
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AFDELNINGEN IV. 

Helsovården. 

Härom meddelas följande berättelse af den till Fångvårdsstyrelsens biträde anstälde läkare: 
"Inom rikets fängelser och arbetsinrättningar har hälsotillståndet år 1878 varit i allo tillfredsställande. 

De till Fångvårdsstyrelsen från vederbörande läkare insända sjukrapporter, hvaraf ett sammandrag meddelas 
å tab. N:o XXII, utvisa, att antalet inom fängelserna inträffade sjukdomsfall, som under år 1877 uppgick till 
3,589 med 96 dödsfall, under 1878 nedgått till 3,488 med 80 dödsfall, således en minskning med 101 sjuk
doms- och 16 dödsfall. I likhet med förhållandet år 1877 har sjukligheten inom straffängelset i Lands
krona samt vid kronoarbetsstationen å Tjurkö varit särdeles betydlig och å förstnämnde ställe till och med 
öfverstigit föregående årets redan stora summa; orsaken anser läkaren, på sätt i förra årets berättelse blif-
vit anmärkt, vara att der förvarade fångpersonal nästan uteslutande utgöres af gamla, sjukliga och bräck
liga lifstidsfångar. 

Af de sjuke voro: 

Catarrher i såväl respirations- som digestionsorgan erna samt rheumatismer hafva utgjort de talrikast 
förekommande sjukdomsformerna. Några få fall af typhus, typhoidfeber, smittosam ögonsjukdom och skör-
bjugg hafva förekommit, för hvilka redogörelse lemnas här nedan. 

Till hvad tabellen utvisar torde här få tilläggas följande: 
Af typhus hafva blifvit anmälde 4 fall, af hvilka 1 med dödlig utgång; alla å länscellfängelset i Ve-

nersborg. 
Af typhoidfeber hafva 12 fall, spridda inom såväl gemensamhets- som cellfängelser förekommit; 3 af 

de deraf angripne hafva aflidit. Några särskilda hygieniska missförhållanden såsom orsak till dessa sjuk
domsfall hafva ej kunnat utrönas, utom i Ystad, der sjukdomen inom staden var gångbar. 

Antalet af frossor, som under år 1877 uppgick till det betydliga antalet 185, härunder 1878 nedgått 
till 119, af hvilka 60, således mera än halfva antalet, inträffade inom straffängelserna (24 i Landskrona, 
22 å Norrmalm), 29 inom kronoarbetskorpsen samt endast 30 inom länscellfängelserna. Allmännast förekom 
sjukdomen under 2:dra och 3:dje qvartalerna. 

De få fall af skörbjugg, 27 till antalet, som blifvit i rapporterna angifne, tyckas utvisa, att denna förr 
så vanliga och årligen återkommande sjukdom numera, åtminstone inom gemensamhetsfängelserna, der an
talet insjuknade under året utgör endast 6, så aftagit, att man kan hysa förhoppning, det den tid ej är 
aflägsen, då den derstädes skall, om ej helt och hållet upphöra, så åtminstone blifva en mera sällan sedd gäst. 
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För kräftsjuMom äro blott 4 personer under året vårdade; 2:ne af dem hafva med döden afgått. 

Af fyllerigalenskap och chronisk alkoholsjukdom hafva 23 fall förekommit, uteslutande inom cellfän

gelserna. Med undantag af ett hafva de alla öfvergått till hälsa. 

ögonsjukdomar. Endast 8 fall af smittosam ögonsjukdom äro under året anmälde, alla å straffängelset 

i Landskrona. De deraf angripne hafva alla tillfrisknat. Antalet af öfriga till denna klass hörande sjuk

domar, hvilka i allmänhet tyckas hafva varit af mera lindrig beskaffenhet, utgör 144, af hvilka 86 före

komma vid straffängelserna, 24 vid kronoarbetskorpsen samt 34 inom länscellfängelserna. Med undantag 

af 2:ne fall, i hvilka patienterna vid strafftidens slut ej varit fullt återstälda, hafva alla af dessa sjukdomar 

angripne tillfrisknat. 

Fall af lung- och lungsäcksinflammation, acut och chronisk, hafva förekommit inom nästan alla fän

gelser, och har summan af dem uppgått till 115, hvaraf 22 med dödlig utgång. 42 sjukdoms- med 16 

dödsfall tillhöra straffängelserna, 44 sjukdoms- med 2 dödsfall kronoarbetskorpsen och 29 sjukdoms- med 4 

dödsfall länscellfängelserna. 

För lungcatarrh och bronchitis, (acut och chronisk) hafva å sjukhus och sjukrum blifvit vårdade 499 

personer, af hvilka 490 utgått tillfrisknade eller betydligt förbättrade samt 3 vid strafftidens slut och ut

gången från fängelset ej voro återstälda; 6 hafva under året aflidit. 262 sjukdoms- med 4 dödsfall 

hafva yppat sig inom straff- och arbetsfängelserna, 101 sjukdoms- med 1 dödsfall inom kronoarbetskorpsen 

samt 136 sjukdoms- äfvenledes med 1 dödsfall inom länscellfängelserna. Fall af dessa sjukdomar, så lin

driga, att de ej påfordrat vård å sjukhus och således ej blifvit i rapporterna uppförde, hafva förekommit 

i betydligt antal, exempelvis å Långholmen, Norrmalm, Malmö straffängelse m. fl. 

Mag- och tarmcatarrh, acut och chronisk, samt diarrhé har äfven under 1878 varit den sjukdomsform 

som talrikast uppträdt inom våra fängelser, utvisande en icke obetydlig tillväxt utöfver föregående årets 

redan stora antal. I dessa sjukdomar hafva blifvit vårdade 1,125 personer, af hvilka 1,111 utgått tillfrisk

nade eller förbättrade, 3 förblifvit obotade och 11 aflidit. Mera än halfva antalet sjukdomsfall, 620, med 

1 obotad och 8 dödsfall, tillhöra straff- och arbetsfängelserna (Landskrona hade 343), 122 tillkomma krono

arbetskorpsen och 383, med 2 obotade och 3 dödsfall, länscellfängelserna. 

För sinnessjukdomar, som under detta år förekommit i något större antal än under det föregående, 

hafva inom fängelserna varit vårdade 34 personer, af hvilka 14 blifvit utskrifne fullt återstälde eller be

tydligt förbättrade, 8, som vid strafftidens slut varit obotade, blifvit till hemorten återsände eller till veder

börande myndigheter öfverlemnade, och 12 blifvit till hospital afsände. Af de sålunda utskrifne tillhörde 2 

tillfrisknade och 1 till hospital afförd straff- och arbetsfängelserna (Malmö 1, Varberg 1 samt Norrmalm 

1), de öfriga 31 länscellfängelserna. < 

Då enligt Fångvårdsstyrelsens föreskrift redogörelse bör lemnas för de fall af sinnessjukdom, som 

förekommit inom fängelserna under året, och der ej, såvidt kändt varit, fången före ankomsten dit lidit af 

sådan sjukdom, vill jag här i korthet meddela hvad vederbörande läkare i sina sjukrapporter uppgifvit rö

rande dessa sjukdomsfall. 

Kronohäktet å Norrmalm. J. F. B., 38 år gammal, dömd till straffarbete under 6 månader, ankom 

till fängelset d. 19 Juni 1878 frisk och sund. Den ,2:dre November befans hon dyster och sluten, gifva 

orediga svar på till henne stälda frågor samt ej vara hågad att arbeta. Samtidigt uppgafs, att hon under 

ett par föregående dygn varit sömnlös och utan matlust. Förflyttades genast till fängelsets sjukhus; sedan 

medelst chloralhydrat sömn under 2:ne nätter åstadkommits, började hon blifva redigare och mera medel

sam samt yttra önskan efter mat. "Tillfrisknandet fortgick derefter ostördt, och var hon, då hon d. 19 

December afgick, fullt återstäld. (Schagerström.) 
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Kristianstads länscellfängelse. N. N., straffånge, började i Maj månad blifva dyster och grubblande, 
misstänkte gift i födan samt var besvärad af röster m. m.; förflyttades till fönstercell med sällskap och 
fick derjemte sysselsättning i fria luften, hvarefter förbättring snart inträdde. 

N. N., ransakningsfånge, började efter någon tids vistande i fängelset blifva orolig, sömnlös, nedstämd 
till lynnet och höra hvarjehanda oljud omkring sig; flyttades till fönstercell med sällskap; tillfrisknade 
inom kort. Tilläggas bör, att han af domstolen blef frikänd. {Blomberg.) 

Karlskrona cellfängelse. L., straffånge, angreps i slutet af April månad af melancholi med hallucina
tioner och sömnlöshet; under tjenlig behandling tillfrisknade han småningom och var, då han omkring en 
månad senare affördes till Karlskrona straffängelse, fullkomligt återstäld. (Lundbergh.) 

Kalmar cellfängelse. N. M., straffånge, 38 år gammal, dömd för stöld, inkom till fängelset d. 28 Aug. 
1878, insjuknade d. 24 Oct.; var då orolig och nedstämd, hade lifliga hallucinationer, hörde och såg onda 
andar omkring sig, ej våldsam eller osnygg. Underkastades behandling och var, då strafftiden d. 28 Nov. 
tilländagick, nästan fullständigt återstäld. 

O. J. C, straffånge, 23 år, dömd för stöld, ankom till fängelset d. 29 Maj 1877. Anmäldes insjuknad 
d. 25 Juli 1878; han var då oredig, ansåg sig orättvist behandlad och qvarhållen i fängelse längre tid än 
han borde, hade hallucinationer, hörde röster, som gjorde honom ängslig och orolig, hade stundom storhets-
griller; behandlades och var vid strafftidens slut i det närmaste återstäld. 

O. S., straffånge, 37 år, dömd för stöld, intogs å fängelset d. 8 April 1878. Började under Augusti 
månad visa symtomer af sinnessjukdom, vägrade äta och arbeta, blef nedstämd, häftig och orolig samt 
kunde ej sofva. Förflyttades till fönstercell, under bevakning samt fick medicin, hvarefter symtomerna 
började gå tillbaka, och han så småningom tillfrisknade. (Göransson.) 

Gefle länscellfängelse. J. M., straffarbetsfånge, 30 år, som sutit häktad sedan den 14:de Dec. 1876 och 
ej förut företett något anmärkningsvärdt i afseende på lynne eller uppförande, började d. 20 Febr. 1878 
att klaga öfver sömnlöshet och hallucinationer. Han hörde personer tala sig till utanför fönstret, i cellen 
bredvid eller under golfvet, såg dem någongång inne i rummet och afficierades understundom af någon 
stark lukt inne i cellen, som ingen annan kunde uppfatta. Sedan han några gånger tagit chloral till 
nätterna, hvaraf han sofvit lugnt, förbättrades han, så att han, ehuru ej fullt fri sina fantasier, dock sade 
sig inse, att de ej voro annat än sinnesförvillelser, som dock ej gjorde honom någon molest. Natten emellan 
d. 4:de och 5:te Mars påkom emellertid ett svårare anfall af sinnesrubbning; patienten skrek och förde 
oljud, sönderslog lampan och gjorde försök att med bitar af glaset skada sig. Dagen derpå vägrade han 
emottaga föda, och, nödgad dertill, läste han långa böner mellan hvarje sked, han förtärde; stod orörlig 
på samma ställe med blicken stirrande stundom uppåt, stundom i en psalmbok, som han krampaktigt fast-
höll, om man försökte taga den från honom. Sjukdomen tilltog under de följande dagarne, då till ofvan-
nämde symtomer kom rädsla för att "blifva bränd på bål;" pupillerna dilaterade. Fick chloral m. m., 
hvarefter någon redighet började inträda, hvilken fortfor till en af de sista dagarne i Mars, då ett häftigt 
anfall åter inträffade. Fullständig hälsa inträdde ej, men var han vid lösgifvandet från fängelset d. 25 
Juni så pass återstäld, att han ansågs kunna till hemorten afsändas. 

H. H., 22 år gammal, undergående bestraffning för första resan stöld med 3 månader, syntes vara 
af ett mellankoliskt temperament och svagt utvecklad intelligens. Då blott 3 veckor af strafftiden återstodo, 
började han blifva oregelbunden i sitt arbete, som han fann "tråkigt", och klaga öfver dålig sömn. Före 
denna tid hade hans uppförande varit utan anmärkning. Snart upphörde han alldeles att arbeta och hade 
nu endast en önskan, den att få komma ut, hvilken han oupphörligt upprepade. Han inflyttades nu i 
fönstercell med sällskap, der tillståndet dock ej förbättrades; hans tal blef senare förvirradt, och stundom 
öfverföll han sin cellkamrat, i hvilken han påstod sig se "den onde"; uppgaf sig hafva under falskt namn 

Fångvårds-Styrelsens Berättelse för år 1878. ^ 
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förut undergått bestraffning för stöld m. m. Vid bestraffningstidens slut var hans tillstånd oförändradt, 

och flyttades han då till lasarettets dårhusafdelning, hvarifrån han sedan obotad till hemorten öfversändes. 

{Sandberg.) 

Göteborgs cellfängelse. J. D. H., 42 år, antecknades i sjukjournalen d. 7 Oct. för melancholi, sanno

likt af ånger öfver sitt brot t ; blef efter någon tid vild och oregerlig. Oaktadt förflyttning till fönstercell 

med sällskap och hvarjehanda medicamentös behandling försämrades hans tillstånd så, att han den 7 Dec. 

måste till nya hospitalet å Hisingen remitteras. 

M. C. S., straffånge, 36 år, fick i början af Juni ett anfall af mania furibunda, hvarföre han d. 20:de 

s. m. måste afsändas till ofvan nämda hospital. (Thunberg.) 

Intet fall af simulerad sinnessjukdom har under året blifvit anmäldt. 

Antalet af yttre skador, under hvilken rubrik äro upptagne: benbrott, contusioner, luxationer, distor

sioner, bulnader, kyl- och brännskador m. m., är ungefär lika med hvad som varit fallet under de senast 

föregående åren; de nu anmälde hafva utgjort 454 sjukdoms- med 5 dödsfall; af de sjuke eller skadade 

personerna hafva 435 tillfrisknat eller betydligt förbättrats, 13 utgått obotade och 5 aflidit. 238 sjukdoms

med 3 dödsfall hafva tillhört straffängelserna, 114 sjukdoms- med 2 dödsfall kronoarbetskorpsen samt 102 

sjukdomsfall länscellfängelserna. 

Et t fall af amputation i följd af benröta i fotens ben och underbenet (Caries ossium tarsi et tibiae) 

omtalas från Långholmen. Sjukdomen begynte med inflammation i venstra fotleden, hvarpå följde abscess-

bildning. Trots omsorgsfull antiseptisk behandling grep den cariösa processen omkring sig från fotledens 

ben på nedre tibialändan, och då patientens tillstånd genom den långvariga suppurationen blef oroande, så 

skreds till amputation af venstra underbenet. Läkningen har gått väl, och patienten har börjat återfå hull 

och krafter. 

Af chroniska hudsjukdomar, som numera äro temligen sällsynta inom fängelserna, hafva blott 43 fall 

inträffat och bland dem 35 inom länscellfängelserna, dit de sannolikt i de flesta fallen blifvit medförde utifrån. 

Tio häktade qvinnor hafva under året inom fängelserna födt barn; sex af dessa förlossningar för-

siggingo å Norrmalms straff- och arbetsfängelse. En af de derstädes förlösta qvinnorna insjuknade i barn

sängsfeber och afled. 

Th. Schagerström." 
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AFDELNINGEN V. 

Fångvårdens inkomster och utgifter. 

Jemlikt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref af den 1 Juni 1877 äro följande anslag, oberäknadt det för 
fullbordande af kronohäktesbyggnaden i Sundsvall å extra ordinarie stat uppförda, anvisade för år 1878 
till fångvårdskostnadernas bestridande, nemligen: 

Ordinarie anslag: 
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Till jemförelse af skiljaktigheterna mellan inkomster och utgifter under åren 1877 och 1878 meddelas 
nedanstående tablå: 

Arbetsinkomsten för år och för dagsverke har vid de särskilda straff- och arbetsanstalterna utgjort. 

Att arbetsinkomsten för år 1878 öfverstiger den för 1877 med 5,657 kr. 68 öre samt, beräknadt per 
dagsverke, med 1 öre, oaktadt medeltalet fångar vid de fångvårdsanstalter, hvarifrån arbetsinkomst in
flyter, under 1878 var 62 mindre än under år 1877, härleder sig dels deraf, att, genom upprättande af 
nya kontrakt om fångars sysselsättande vid straffängelset i Karlskrona och kronoarbetsstationen å Tjurkö, 
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dagsverksafgiften från och med den 1 Oktober 1878 blifvit förhöjd vid Karlskrona från 30 till 35 öre och 
vid Tjurkö från 21 till 26 öre, dels deraf att vid straffängelserna i Malmö och å Nya Varfvet ett mindre 
antal fångar under 1878 än under 1877, behöft användas vid dessa fängelsers pågående ombyggnad, utan 
i stället kunnat sysselsättas med för fångvården inkomstbringande arbeten, dels ock af en jemförelsevis hög 
arbetsinkomst vid straffängel set för qvinnor i Göteborg, hvilken erhållits hufvudsakligen genom en del af 
fångvårdspersonalens sysselsättning med tvätt och strykning af finare klädespersedlar för enskildes räkning. 

Under 1878 uppgingo de för nybyggnaderna vid straffängelserna å Långholmen, i Malmö och å Nya 
Varfvet verkställda dagsverken till 33,697 mot 46,041 föregående år, för hvilka dagsverken någon arbets
inkomst icke blifvit beräknad. 

Antalet dagsverken af hvilka inkomst influtit utgjorde under 1878 482,874 eller 3,914 st. mer än 
under år 1877. 

För landtförsvarets räkning har, utan inkomst för fångvården, vid kronoarbetsstationen å Borghamn 
utgjorts 34,475 och vid kronoarbetskompaniet å Vaxholm 38,273 dagsverken, hvilka, jemlikt Kongl. Brefvet 
den 30 Oktober 1866, i räkenskapen uppförts inom linien med tillsammans 24,483 kr. 96 öre och för sjö
försvarets räkning har likaledes utan någon ersättning till fångvården vid straffängelset i Karlskrona ut
gjorts 6,380 dagsverken. 

Minskningen i diverse inkomsterna förklaras deraf, att, sedan fabriksbyggnaden vid straffängelset i 
Landskrona den 13 Juni 1877 nedbrunnit, det med Landskrona fabriksaktiebolag om fångarnes vid nämnde 
straffängelse sysselsättande ingångna kontrakt upphört att vara gällande, hvarigenom fångvården icke vidare 
kommit i åtnjutande af det årliga räntebelopp å kostnaden för fabriksbyggnadens uppförande, uppgående 
till 5,243 kr. 28 öre, som bemälde bolag enligt nämnde kontrakt var skyldigt till fångvården inbetala. 

Enligt hvad jemförelsetablån mellan 1877 och 1878 årens utgifter utvisar, äro kostnaderna å de sär
skilda utgiftstitlarne, med undantag af dem under titlarne förplägning och garnisonskostnad förekommande, 
högre under 1878 än under 1877. 

Detta förhållande är, hvad aflöningsanslagen angå, beroende deraf dels att dessa anslag för år 1878 
blifvit genom fastställd ny lönereglering för Fångvårdsstyrelsen förhöjda med 6,270 kr., dels deraf att flere 
tjenstemän kommit i åtnjutande af ålderstillägg. 

Kostnaderne under titeln byggnader och reparationer öfverstiga de under år 1877 i detta hänseende 
bestridda utgifter med 5,352 kr. 80 öre och det i årets stat för ändamålet uppförda anslag med ungefär
ligen enahanda belopp eller 5,467 kr. 58 Öre, hvilket förhållande hufvudsakligen härleder sig deraf utt ett 
redan för år 1873 beviljadt anslag af 3,000 kr. till införande af vattenledning vid straffängelset å Lång
holmen först under år 1878 blifvit för ändamålet användt, hvarförutom åtskilliga inredningsarbeten för be
redande af bostäder m. m. åt den under året tillökade civila bevakningsstyrkan derstädes, äfvensom åt-
skillige upputsningsarbeten å en del fängelser, vidtagne med föranledande af väntade besök derstädes af 
ledamöter utaf den i Stockholm församlade internationela penitentiär-kongressen, i någon mån bidragit till 
den förhöjda kostnaden. 

Sammanlagda kostnaden för beklädnad och sängkläder, som under 1877 i medeltal för hvarje fånge 
utgjorde 23 kr. 16 öre per år och 6,3-i öre per dag, har under år 1878 ökats till 26 kr. 38 öre per år och 
7,23 öre per dag. Förhöjningen i dessa båda titlar bör tillskrifvas den omständigheten, att, i anseende till 
ökad numerär vid kronoarbetskorpsens station å Tjurkö, ny uppsättning af beklädnads- och sängklädes
persedlar för en styrka af 50 man utöfver den för år 1877 beräknade egt rum, h varförutan kostnaden för 
komplettering af beklädnadsförrådet för hela manskapsstyrkan jemväl för en del af innevarande år blifvit 
i 1878 års räkenskap afförd. 
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De ökade utgifterna under titel religionsvård hafva hufvudsakligast uppkommit genom inköp af böcker 

in. in. till fängelsernas bibliothek äfvensom af förhöjning i skollärarnes aflöning vid en del straffängelser. 

Fångtransportkostnadernas betydliga stegring med icke mindre än 24,878 kr. 90 öre är till väsentlig 

del att tillskrifva ett betydligt större antal häktningar under år 1878 eller 1,152 flera än under år 1877. 

Denna tillökning i antalet häktningar hänför sig till största delen till personer som skolat undergå vatten-

och brödbestraffning samt till försvarslöse och bettlare, för hvilkas transporterande de billigare jernvägs-

kommunikationerna i allmänhet icke kunna begagnas, hvarförutan då, i samma mån som tiden för förut 

gällande skjutsentreprenadkontrakter gått till ända, den genom Kongl. Kungörelsen den 18 Sept. 1874 med-

gifna högre skjutslegan af 1 kr. 60 öre per mil för hvarje häst mera allmänt kommit till stånd, äfven detta 

förhållande bidragit till skjutskostnadernas förhöjning särdeles i de vidsträckta Norrländska länen, som 

nästan helt och hållit varit i saknad af jernvägskommunikationer; utgörande transportkostnaden i dessa 5 

län omkring 29 % af totalsumman för hela riket. 

Förhöjningen i kostnaden under titeln bevakning härleder sig dels af öppnandet af nya kronocell

fängelset i Ystad, der för 1878 års stat under titeln bevakning upptager ett anslag af 4,834 kr., dels ock 

hufvudsakligen deraf att, på sätt i afdelningen II af denna und. berättelse omförmäles, med indragning af 

en del af den militära bevakningspersonalen vid straffängelset å Långholmen, den civila bevakningsstyrkan 

derstädes från och med den 15 September blifvit ökad; en förändring, som dock med hänsyn till den 

minskning i utgifter, som härigenom uppkommit under titeln Garnisonskostnad, på det hela föranledt be

sparing i bevakningskostnaderna för detta fängelse. 

Utgifterna under titeln allmänna omkostnader, derunder upptagas bland annat rese- och traktaments-

kostnader, expenser, tryckningskostnader för blanketter till fångförteckningar och statistiska uppgifter m. m. 

samt diverse och oförutsedda, till andra titlar icke hänförliga utgifter, äro sålunda beroende af tillfälliga 

förhållanden. Till stegring af dessa kostnader under år 1878 har särskildt bidragit att, enligt Eders Kongl. 

Maj:ts Nådiga Bref den 30 Nov. 1877, en del nya möbler för Styrelsens embetslokal blifvit anskaffade, 

hvarjemte öppnandet af kronocellfängelset i Ystad och dess förseende med utredningspersedlar m. m. för

anledt ökade utgifter såväl under denna som en del öfriga titlar under ifrågavarande år. 

Förplägningskostnadernås minskning härleder sig uteslutande från billigare proviantpriser, hvilket 

framgår deraf att då kostnaderne under titel förplägning under år 1877 med ett medeltal fångar af 4,289 

uppgick till 29,85 öre för hvarje fånge oin dagen, befinnes denna dagkostnad under år 1878, med ett medel

tal fångar af 4,300, hafva utgjort 29,08. 

Uti förplägningskostnaderna ingå ej mindre utgifterna för sjelfva proviantartiklarne utan ock kost

naderne för mattillredningen, ved och lyshållning i kök, mat- och dryckeskärl m. m. Den uti bifogade 

, tabell XXV meddelade uppgift afser deremot endast kostnaden för den i dagportionen ingående proviant 

för hvarje särskild fungvårdsanstalt. 

Angående de af styrelsen för uppförande och inredning af nya fängelsebyggnader disponerade extra 

anslag meddelas följande redovisning: 

l:o. Jemlikt Kongl. Brefvet den 19 Maj 1871 till inrättande inom Nya Varfvet vid Göteborg af ett 

straffarbetsfängelse, hvartill kostnaden beräknats till 110,000 kr., har för år 1872 blifvit anvisadt kr. 70,000: — 

i'ab. NÎO XXV. 
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2:o. För ombyggnad af straffängelset â Långholmen, hvartill kostnaden, enligt först uppgjorda för
slaget beräknats till 635,000 kr., men sedermera till följd af beslutade förändringar blifvit nedsatt till 



I enlighet med instruktionens föreskrift hafva mönstringar med kronoarbetskorpsen, äfvensom inspek
tioner vid straff- och arbetsfängelserna samt de flesta läns- och kronohäkten i riket blifvit under året 
förrättade. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

S tormägt igs te , Al le rnådigs te Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

underdånigste, tropligtigste tjenare 

och undersåtar 

G. F R ALMQUIST. 

VICTOR LJUNGSTEDT. C GERLE. 

Stockholm den ;29 December 1879. 

C. B. Ulfsax. 
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Fångvårdens tillgångar vid 1878 års slut utgjorde: 

och motsvaras dessa tillgångar af fångvårdens skulder till enahanda belopp. 
Genom 27 af Styrelsen utfärdade resolutioner och beslut i anmärkningsmål har till betalning blifvit 

faststäldt ett belopp af 2,087 kr. 59 öre. 



B I L A G O R . 

Fångvårät-Styrelsens Berättelse Jiir åv 1878. Bilagor. 1 
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Tab. N:o I. 

Antalet häktade och dömde, som i rikets samtliga 



fångvårdsanstalter varit förvarade år 1878. a) 

3 

Tab. N:o I. 



4 

Tab. N:o II. 

Ransakningsfångar, häktade 



för brott år 1878. a) 

5 

Tab. N:o II. 
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Tab. N:o III. 

Straffarbetsfångar på lifstiden, år 1878. a) 





8 

Tab. N:o IV. Straffarbetsfångar på bestämd 



tid öfver 2 år, år 1878. a) 

9 

Tab. N:o IV. 
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Tab. N:o V. 

Straffarbetsfångar i 2 år och derunder år 1878. a) 



Fångar, som undergått urbota fängelsestraff, år 1878. a) 

11 

Tab. N:o VI. 
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Tab. N:o VII. 
Fångar, som undergått fängelsestraff i stället för fängelse vid vatten och bröd, år 1878. a) 



Fångar, som undergått fängelse vid vatten och bröd, år 1878. a) 

13 

Tab. N:o VIII. 
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Tab. N:o IX. 

Ransakningsfångar, häktade för försvarslöshet 



och olofligt kringstrykande, år 1878. a) 

15 

Tab. N:o IX. 
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Tab. N:o X. 

Fångar, som enligt Kongl. Stadgan den 29 Maj 1846 och § 8 mom. 1 i Kongl. Kun-



görelsen den 13 Juli 1853 för försvarslöshet hållits till allmänt arbete, år 1878. a) 

17 

Tab. N:o X. 
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Tab. N:o XI. 

Fångar, som enligt 8 §, mom. 2 i Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 



1853 för försvarslöshet hållits till allmänt arbete, år 1878. a) 

19 

Tab. N:o XI. 
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Tab. N:o XII. 

Fångar, som undergått allmänt arbete på grund af fattigvårdsförordningen, år 1878. a) 



Antalet af barn, som åtföljt föräldrar i fängelse, under år 1878. a) 

21 

Tab. N:o XIII. 
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Tab. N:o XIV. 

Uppgift för år 1878 på nykomne straffarbetsfångars och till allmänt arbete hållne 
personers födelseorter. a) 
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Tab. N:o XV. 

Uppgift för år 1878 på proportionsförhållandet emellan å ena sidan antalet af i Stockholms stad 
och i de särskilda länen födde, under året nykomne straffarbetsfångar och till allmänt 

arbete dömde personer, samt å den andra sidan folkmängden i nämnde orter. a) 
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Tab. N:o XVI. 

Uppgift för år 1878 på de yrken och sysselsättningar, hvilka de till straffarbete eller fängelse 
dömde personer utöfvat före ankomsten till fängelserna m. m. a) 
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Tab. N:o XVII. 

Uppgift för år 1878 på de brott, för hvilka straffarbetsfångarne blifvit dömde. a) 
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Tab. N:o XVIII. 

Uppgift för år 1878 på de brott och förseelser, för hvilka de för undergående af urbota 
fängelsestraff i fängelserna intagne personer blifvit dömde. a) 
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Tab. N:o XIX. 

Uppgift för år 1878 på de brott och förseelser, för hvilka de till allmänt arbete i saknad af 
laga försvar och på grund af fattigvårdsförordningen dömde personer förut undergått straff. a) 
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Tab. N:o XX. 

Uppgift för år 1878 på straffarbetsfångarnes samt de till allmänt arbete i saknad af laga 
försvar och på grund af fattigvårdsförordningen dömde personers ålder. a) 





30 

Tab. N:o XXI. 

Sammandrag af arbetsrapporterna från läns-



och krono-cellfängelserna i riket för år 1878. a) 
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Tab. N:o XXI. 



32 

Tab. N:o XXII. 

Tabell öfver sjukdomsförhållandet vid Straff- och Arbets-



fängelser, Kronoarbetscorpsen och Cellfängelser år 1878. a) 
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Tab. N:o XXII. 
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Tab. N:o XXIII. 

Sammandrag öfver Fångvårdens inkomster, enligt 



Kongl. Fångvårds-Styrelsens hufvudböcker för år 1878. a) 
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Tab. N:o XXIII. 



36 

Tab. N:o XXIV. 

Sammandrag öfver Fångvårdens utgifter, enligt Kongl. 



Fångvårds-Styrelsens hufvudböcker för år 1878. a) 
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Tab. N:o XXIV. 
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Tab. N:o XXV. 

Uppgift å kostnaden för bröd samt dagportionen vid samtliga fångvårdsanstalterna i riket 
under år 1878. a) 
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Fortsättning af Tab. N:o XXV. 
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