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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Enligt 3 §:n uti den af Eder Kongl. Maj:t den 7 Mars 1835 för Styrelsen 

öfver Fängelser och Arbets-Inrättningar i Riket Nådigst fastställda Instru

ction, åligger det Styrelsen att årligen till Eder Kongl. Maj:t afgifva un

derdånig berättelse, rörande alla grenar af Fångvårdens förvaltning i Riket 

under det föregående året. 

Särskildte så beskaffade berättelser hafva, till underdånig åtlydnad 

af högstberörde Nådiga föreskrift, blifvit afgifne för åren 1835, 1836 och 

1837, samt hade redan långt för detta bort vara till Eder Kongl. Maj:t 

öfverlemnade äfven för åren 1838 och 1839. Af sådan anledning anser 

sig Styrelsen, då en för sistnämnde 2:ne år gemensam berättelse om Fång

vårdens förvaltning nu till Eder Kongl. Maj:t i underdånighet öfverlemnas, 

först böra redogöra för orsakerne till det långa dröjsmålet. 

Då Styrelsen uti dess underdåniga Berättelser åren 1835 och 1836, 

dels uppgifvit de flerfaldiga anledningar som vålla frihetens förlust, dels 

fullständigt framställt sina åsigter, icke allenast om de mest verksamma 

orsakerne till den betydliga tillökning, som årligen äger rum i fångperso

nalens antal, samt om medlen att mota detta onda, utan äfven om fän-

gelsernes närvarande tillstånd och nödvändigheten af deras förändring, 

sä får Styrelsen, under åberopande af hvad sålunda redan anfördt blifvit 

uti dessa vigtiga delar af Fångvården, nu endast framställa de faktiska 

förhållanden, som inom densamma under åren 1838 och 1839 inträffat. 

1 
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På det att Styrelsens Årsberättelser må lenina en fortgående ledning 

för bedömmande af dessa förhållanden, anser sig Styrelsen, i hufvudsaklig 

öfverensstämmelse med hvad uti de föregående Arsberättelserne ägt rum, 

böra redogöra för Fångvårdens förvaltning åren 1838 och 1839 under föl

jande Nio hufvudafdelningar, neinligen: 

l:o Om Fångar i allmänhet och särshilda slag af dem. 

2:o Orn Fängelsebyggnudcrne. 

3:o Orn Fungarnes underhåll och beklädnad m. m. 

4:o Om Fångarnes sysselsättning och arbeten. 

5:o Om arbets- och Corrections- samt Fästnirgs-fängelsernes in

komster och utgifter. 

6:o Om ordningen inom Fängelserne och verkningarne af det nuva

rande behandlings-systemet. 

7:o Om Religionsvården inom Fängelserne. 

8:o Om Fångars lösgifvande och Arbetsinrättningarne inom Länen; 

samt 

9:o Om Inspectionsresor till Fängelserne. 

I. AFDELNINGEN 

Om Fångar i allmänhet och särskilda slag af dem. 

Ut i denna Afdelning ernar Styrelsen under särskilda momenter re

dogöra,, dels för fångarnes antal, så väl uti Läns- och större Stadshäkten 

under hela årets lopp och vid slutet deraf, som ock uti Fästnings- och 

Corrections-fängelserne vid årets slut,, dels för de förändringar i afseende 

på afgång. och tilliomst,, som ägt rum bland de å Fästnings- och Correc-

tions-fängelserne förvarade fångar; äfvensom för desse fångars ålder, födelse

orter,, föregående lefnadsyrken,. samt för hvilka brott och af hvilka Dom

stolar eller Embetsmyndigheter de blifvit fängelsestraff ådömde. 
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M o m . 1. Hela antalet af de fångar, som under loppet af hvarje år, 
från och med 1835 till och med 1839, förvarats uti Stockholms 
Stads och andre större Städers, äfvensom uti samtlige Länsfän-
gelserne, har varit följande: Bil. Litt. A. 
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Ofvannämnde uti Detentionsfängelserne förvarade fångar hafva blifvit 

der insatte och qvarhållne af följande orsaker, nemligen: 
a) för undergående af ransakning eller fängelsestraff vid vatten och bröd. 
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b) för att, i brist af ådömde Vites- och Ensaksböter umgälla begångne 

Jörseelser eller försummelser med så kalladt enkelt fängelse. 
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c) för att i brist af laga försvar afsändas till Pionnier-Corpsen å 
Carlsborgs Fästning. 

Antalet af manspersoner, som varit dömde till arbete vid nrimnde 

Corps, men i afvaktan å yppade vacancer derstädes, jemnlikt Eder Kongl. 

Maj:ts Nådiga Circulairebref af den 30 Maj 1834, qvarbållits i detentions-

häklena, bar varit följande: 
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d) för försvarslöshet och olofligt kringstrykande. 

De personer, som af denna anledning blifvit i häkte insalta, hafva 

unpgått till nedannämnde antal: 
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e) för att förmås till uppfyllande af ingångna skuld- och borges för
bindelser : 

Af denna orsak äro följande antal personer vordne i häkte inmanade: 
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Antalet af barn, som åtföljt sina föräldrar till Länshäkten och större 

Stadsfängelser, har varit följande: 

2 
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Totalsumman utaf de särskilda slags fångar, äfvensom af de barn , 

hvilka från och med början af år 1835 till och med 1839 års slut för

varats uli Rikets samtlige större Detentions-fängelser, har således under 

hvartdera af dessa år utgjort 

Styrelsen får härvid i underdånighet göra enahanda erinran, som 

uti Berättelsen för år 1837, eller att uti det uppgifna fångantalet samma 

personer kunna vara flera gånger beräknade, för de fall nemligen, då för

brytaren undergått ransakning vid flera Domstolar, oeh derföre blifvit flyt

tade ifrån ett häkte till ett annat; men då denna omständighet synes böra 

vara det ena året ungefärligen lika verkande som det andra, torde den

samma icke utgöra hinder för ett någorlunda säkert bedömmande deraf, 

huruvida de ifrågavarande Detentionsfångarnes antal år efter år ökats eller 

minskats. Så långt Styrelsens forskningar i detta afseende sträcka sig till

baka, eller ifrån och med år 1835, har , enligt hvad af ofvanstående 

Tariff inhämtas, dessa fångars antal tillväxt sålunda: 
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Vid slutet af år 1837, äfvensom vid slutet af de 2:ne år, som denna 
Berättelse egentligen omfattar, hafva Detentionsfångarnes antal varit följande: 

Ehuru fångpersonalen inom samtlige större Detentionsfängelser såle
des icke uppgått till det antal, som inom dem sammanräknadt anses kun
na inrymmas, har likväl fångantalet inom flere af dessa häkten med om
kring 50 procent öfverstigit det beräknade utrymmet, hvarförutan svårig
het uppstått inom andre att särskildt förvara fångar af olika kön vid verk
ställighet af fängelsestraff, och har det inom de fleste varit omöjligt att 
dassificera dem efter beskaffenheten af deras förbrytelser. 



12 

För att i någon mån afhjelpa dessa olägenheter och tillika förskaffa 
sysselsättning åt de i nämnde häkten förvarade för försvarslöshet till ar
bete vid Pionnier-corpsen dömde personer, så att desse måtte göra något 
gagn för det underhåll de af Staten åtnjöto och icke genom sysslolöshet 
fullkomligen förderfvas, har Styrelsen under den 5 Februari 1838 anmo
dat Inspecteuren för nämnde Corps vidtaga sådana åtgärder, att de vid 
1837 års slut uti Länsfängelserne förvarade 87 Pionnierer snart måtte 
kunna få till sin bestämmelseort afsändas. Uti härå meddeladt svar har 
Inspecteuren tillkäunagifvit, att utrymmet vid Pionnier-corpsen då icke 
medgaf flere personers emottagande derstädes, men att underdånig hem
ställan redan blifvit hos Eders Kongl. Maj:t gjord om Gorpsens förökande 
med 185 man; hvarefter Styrelsen uti Dess öfver nämnde hemställan den 
27 Oct. samma år afgifne underdåniga utlåtande, jemte tillstyrkan af bi
fall till den föreslagna tillökningen, fästat Eders Kongl. Maj:ts nådiga upp
märksamhet, dels dera, att rättvisan fordrade, att de, som dömdes till 
meranämnde Corps, äfven ditkommo och ej åratal qvarhöllos i Länsfängel
serne, samt dels derå, att flere blifvit dömde till Corrections-inrättning i 
stället för till Pionnier-corpsen, troligtvis emedan de , i sednare fallet, 
kommit att en längre tid minska utrymmet i Länsfängelset, men att så
dant hvarken varit rättvist emot eller nyttigt för de dömde, helst de ef
ter viss tids förlopp åter skolat blifva ifrån Pionnier-corpsen frigifne, 
hvaremot de nu kommo att under en obestämd tid (jvarhållas vid Cor-
rections-inrättningen och då, i händelse det af Chefen för Ingenieur-corpsen 
afgifne förslag, enligt hvilket nämnde tillökning först under April eller 
Maj månad 1840 skulle äga rum, blefve i nåder bifallet, de i Länsfängel
serne befintlige Pionnierer kommo att ytterligare der förblifva 1 ' år, 
hemställde Styrelsen derjemte, att tidpunkten för bemälde personers emot
tagande, så vidt tillgångarne sådant medgåfvo, måtte i möjligaste måtto 
påskyndas, samt att det för ändamålet erforderliga byggnadsarbetet kunde 
få utföras af de i Länsfängelserne qvarsittande Pionuiererne, hvarigenom, 
icke allenast sysselsättning åt dem förskaffades, utan äfven besparing i Stats
verkets utgifter bereddes. Men som den föreslagna tillökningen i Pionnier-
corpsens personal sedermera icke kommit till verkställighet, har följden 
häraf blifvit, att de i Länshäktena befintlige Pionnierer ytterligare måst 
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der qvarblifva och till en betydlig del borttaga det derstädes för andre 
fångar påräknade knappa utrymmet. Deras antal ökades deref terså , att 
delsamma, på sätt ofvan nämndt är, vid 1838 års slut utgjorde 103 per
soner. Utaf dessa blefvo visserligen åtskillige under loppet af påföljande 
året, vid yppade vacancer, till Pionnier-corpsen afsände, men sådant oak-
tadt uppgick antalet af dem, som, i brist af utrymme vid nämnde Corps, 
i Länsfängelserne qvarhöllos vid slutet af år 1839, till 90. 

Under loppet af åren 1838 och 1839 hafva Länsfängelserne varit 
ännu mer, än under de föregående åren, upptagne af sådane till Correc-
tions-iniättning dömde manspersoner, hvilka, i brist på utrymme för de
ras emottagande derstädes, jemlikt föreskriften i Eders Kongl. Maj:ts Nå
diga Bref af den 29 Juni 1833 uti Länsfängelserne qvarhållits. 

För att afhjelpa den härigenom förorsakade trängseln i nämnda fän
gelser, har Styrelsen, uti underdånigt utlåtande den 28 April 1838, jemte 
tillstyrkan af nådigt bifall till ett af Chefen för Ingenieur-corpsen gjordt 
underdånigt förslag, till organisation af 2:ne Arbets-compagnier för befäst
ning af Fredriksborg, hemställt, att till desse Arbets-compagniers första 
uppsättning måtte afgå 200 man ifrån Corrections-inrätlningen å Långhol
men, samt 200 man ifrån Corrections-inrättaingen i Malmö, hvarigenom 
tillfälle skulle beredas, att vid desse Correclions-inrättningar eraottaga 
samtlige uti Länsfängelserne förvarade Correctionister. Men som detta un
derdåniga förslag icke vunnit Eders Kongl. Maj:ts nådiga bifall, har anta
let af förutnämnde, i brist af utrymme vid Corrections-inrättningarne, uti 
Länsfängelserne förvarade Corre«tionister så tillväxt, att delsamma, utgö
rande vid 1837 års slut 78 personer, uppgått vid slutet af 1838 till 144, 
och vid slutet af år 1839 till 179 personer. 

Sedan Styrelsen af de ifrån Länsfängelserne månadtligen inkomman
de summariske fångförteckningar inhemtat, att antalet af barn, som i 
nämnde fängelser varit insatte, vid slutet af Januari månad 1839 uppgått 
till icke mindre än 54, har Styrelsen ifrån Eders Kongl. Maj:ts vederbö
rande Befallningshafvande infordrat upplysning om desse barns ålder och 
orsaken till deras intagande i Länshäktena. Men sedan Styrelsen i anled
ning häraf blifvit upplyst derom, att största delen af desse barn dels blif-
vit födde efter mödrarnes intagande i fängelserne, och dels såsom dibarn 
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dit åtföljt sina mödrar, samt att anstalter blifvit vidtagne för de öfriges 
vårdande utom Fängelserne, har Styrelsen funnit någon vidare åtgärd å 
dess sida i afseende derå icke erforderlig. 

M o m . 2. Antalet af de fångar, som vid slutet af hvarje ur från och 
med 1835 till och med 1839 varit förvarade uti Rikets samtlige 
Fästnings-fängelser och Spinnhus samt Arbets- och Corrections-
inrätlningar, äfvensom vid Pionnier-corpsen, har utgjort: 
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Desse fångar hafva bestått af följande slag, nemligen: 

a) sådane, som blifvit dömde på lifstiden till arbete ä Fäslningarne 

eller Spinnhusen. 

Deras antal har utgjort: 

Antalet af Lifstidsfångar utaf båda könen utgjorde sålunda vid 1839 

års slut 125 personer mer än vid slutet af 1835, livadan detta slags fån

gar under loppet af nämnde fyra år ökats med omkring 22 procent. 
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b) dem, som blifvit ådömde fästningsfängelse eller arbetsskyldighet på 

bestämd lid. 

Desse hafva varit: 

Orsaken dertill att antalet af desse fångar vid slutet af åren 1835, 

1836 och 1837 uti denna Berättelse uppgifves hafva varit större än uti 

sednaste Årsberättelsen, är den, att Pionniererne, som nu mera alltid 

dömas till ar betsskyldighet på bestämd tid, äro ibland detta slags fångar 
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inberäknade. Hela antalet af fångar med bestämd fängelsetid har, då de 
uti Länsfängelserne qvarhållne Pionnierer dervid jemväl tagas i beräkning, 
vid slutet af år 1839 utgjort 247 personer mer än vid slutet af 1835, och 
således under loppet af dessa fyra år ökats med omkring 26 procent. 

c) så kallade Correctionister, eller sådane personer, hvilka blifvit fri
heten beröfvade intill dess de kunna erhålla årstjenst eller an
nat laga försvar. 

Deras antal har varit följande: 

och har således delta slags fångar vid slutet af år 1839 utgjort 214 per
soner mer än vid slutet af år 1835, eller under loppet af dessa fyra år 
ökats med omkring 12 procent 

3 
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d) Bekännelsefångar, eller sådane personer, hvilka i enskildt fängelse 

förvarats för att genom vederbörande Presterskaps förmaningar 

förmås till erkännande af gröfre brott, hvartill de nekat, oaktadt 

de blifvit med halfva skäl eller bindande omständigheter och lik

nelser besvärade. 

Desse fångar, af hvilka manspersonerne förvaras vid Södra Corrections-

inrättningen i Stockholm samt Arbets- och Corrections-fängelset i Malmö, 

och qvinspersonerna vid Norra Corrections-inrättningen i Stockholm, hafva 

endast uppgått till följande antal: 

Totalsumman utaf de särskilda slags fångar, hvilka från och med 

1835 till och med år 1839 förvarats uti Rikets samtlige Fästningsfängel

ser, Spinnhus och Corrections-inrättningar, samt vid Pionnier-corpsen, 

har sålunda vid slutet af hvarje år utgjort: 
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Antalet af fångar uti nyssnämnde Fängelser samt vid Pionnier-

corpsen har således från och med år 1835 till och med år 1839 årligen 

tillväxt, så att 

I saknad af fullständiga uppgifter ifrån Eders Kongl. Maj:ts Befall-

ningshafvande är Styrelsen icke nu i tillfälle att för längre tid tillbaka än 

från och med 1837 uppgifva totalsumman af alla uti samtlige Rikets egent

liga Fängelser förvarade fångar. 
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Jemföres härmed folkmängden år 1835, hvilken uti Tabell-com-

missionens berättelse för nämnde år upptages till 3,025,439, så inhemtas 

att vid slutet af år 1837 livar 608:de, 

vid slutet af år 1838 hvar 581:ste 

samt vid slutet af år 1839 hvar 583:dje person varit friheten beröfvad. 

Härvid får Styrelsen i underdånighet anmärka, att ibland of vanbe

rörde fångantal icke finnas inberäknade de personer, som sista dagen af 

årot antingen hållits inneslutne uti de mindre Städernes fängelser, eller 

varit under transport, samt icke eller dem, som då varit förvarade vid 

de inom Upsala, Linköpings, Nyköpings, Umeå, Wisby och Östersunds 

Län befintliga särskilda Arbets-inrättningar, hvarifrån någre uppgifter i 

nämnde afseende till Styrelsen icke inkommit. 

M o m. 3. Ibland de å Rikets samtlige Fästningar, Spinnhus och Cor-

rections-inrättningar samt vid Pionnier-corpsen förvarade fån

gar har, på sätt bifogade Tabeller utvisa, följande förändringar 

ägt rum under loppet af åren 1838 och 1839. Bil. Litt. B. 
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M o m . 4. De vid slutet af hvarje år från och med 1835 till och med 
1839 å Rikets samtelige Fästningar, Spinnhus och Corrections-
inrättningar samt vid Pionnier-corpsen förvarade personers ålder 
inhemtas af följande uppgift. Bil. Litt. C. 

4 
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M o m . 5. De från och med år 1835 till och med 1839 å Rikets sam-

telige Fästningar, Spinnhus och Corrections-inrättningar samt vid 

Pionnier-corpsen förvarade personer hafva varit födde i nedan-
Bil. Litt. D. 

nämnde orter. 
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Om ofvannäninde antal inom hvarje Län födde fångar derefter jem-

föres med folkmängden å samma ort, sådant det upptages uti Tabell-com-

missionens sednaste Berättelse för år 1835, så företer sig dels emellan an

talet af de inom hvarje Län födde Straff-fångar och Pionnierer, samt folk

mängden i de särskilda Länen, och dels emellan totalsumman af samtelige 

i Straff-fängelserne och vid Pionnier-corpsen under årets lopp intagne fån

gar och dem, som inom hvarje Län äro födde, den proportion, som bifo-

Bil. Litt. A. b. gade Tabell Bil. Litt. A. b. utvisar. 

M o m . 6. De å Rikets Fästningar, Spinnhus och Corrections-inrätt-

ningar, samt vid Pionnier-corpsen under loppet af åren från 

och med 1835 till och med 1839 förvarade fångar hafva, 

innan de friheten förverkade, tillhört de samhällsclasser, som 

å närlagde summariska Tabell Bil. Litt. A.c. finnas uppgifne, 

hvarförutan specifika uppgifter i detta afseende för de 2:ne 

sista åren härjemte bifogas under Litt. E. 

Bil. Litt. A. c. 

Bil. Litt. E. 
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Styrelsen anser sig härvid böra fästa Eders Kongl. Maj:ts nådiga 

uppmärksamhet dera, att samma förhållande, som Styrelsen för de före

gående åren anmärkt, äfven ägt rum under åren 1838 och 1839, eller att 

i synnerhet soldater, samt gesäller och lärgossar varit de folkclasser, 

som, jemte matroser, i förhållande till antalet af de till dessa samhälls-

classer räknade personer mest bidragit att fylla strafF-fängelserne. 

M o m . 7. De förbrytelser, som de å Rikets Fästningar, Spinnhus och 

Corrections-inrättningar samt vid Pionnier-corpsen från och 

med 1836 till och med 1839 förvarade fångar begått innan 

de dit ankommit, hafva varit följande: Bil. 
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I afseende på tillförlitligheten af dessa uppgifter får Styrelsen i un

derdånighet göra samma erinran, som uti dess sednaste Berättelse, eller 

at t , d& en person blifvit öfvertygad om flere särskilda missgerningar, 

hvarföre han är vorden ådömd ansvar i ena bot, häraf händt, att de svå

raste brotten eller de , som utgjort rätta orsaken till det ålagda fängelse

straffet, icke alltid blifvit upptagne; att gränsskillnaden emellan nära be-

lägne slag af brott , såsom t. ex. mord och dråp, icke är noggrant iaktta

gen, samt att, ehuru liderlighet, vanart och olofligt kringstrykande upp-

gifvas såsom anledningar till flere för brott förut ej tilltalade personers 

försändande till Corrections-inrättningarne, rätta orsaken dertill likväl bör 

sökas uti ett bristande laga försvar. 

Af de 23 manspersoner, som under loppet af åren 1838 och 1839 

hållits till bekännelse uti enskildt fängelse förvarade å Malmö fästning, 

samt Corrections-inrättningen å Långholmen, hafva 19 varit tilltalade för 

mord och dråp, 1 för rån , samt 2 för mord och rån. 

M o m . 8. Domstolar och Emhetsmyndigheter, genom hvilkas utslag 

de å Rikets Fästningar och Corrections-inrättningar intagne 

personer blifvit dit dömde. 

Redan uti sednaste Årsberättelsen har Styrteisen i underdånighet an

märkt , att upplysningar uti nyssnämnde afseende kunna synas mindre 

väsendtliga; men sådant oaktadt anser Styrelsen sig likväl böra äfven för 

åren 1838 och 1839 derföre redogöra, på det att de uppgifter rörande 

Brottmåls-statistiken, hvilka först meddelades uti Styrelsens Årsberättelse 

ior år 1835, måtte blifva åtminstone under 5 års tid fortsatte. 

Bil. Litt. G. 

Bil. Litt. A. d. 

Med anledning häraf får Styrelsen nu i underdånighet aflemna dels 

uti Bilagorne Litt G. specifike uppgifter öfver de Domstolar och Emhets

myndigheter, af hvilka de å hvarje särskild Fästning eller Corrections-in-

sättning under loppet af åren 1838 och 1839 förvarade fångar blifvit dit 

dömde, och dels uti Bilagan Litt. A.d. summarisk uppgift öfver de Dom-
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stolar och Embetsmyndigheter, som dömt de å Rikets samtelige Fästnin

gar och Corrections-inrättningar under åren från och med 1835 till och 

med 1839 förvarade fångar, med undantag af dem, som varit insatte på 

bekännelse, och hvilka alla blifvit dömde af Kongl. Majit. 

II. AFDELNINGEN. 

Om Fängelsebyggnaderne. 

Rörande dessa byggnaders närvarande beskaffenhet och behofvet af 

förändring, särdeles i afseende på Ransaknings-fangelserne, får Styrelsen 

underdånigst åberopa, dels den uti Dess Berättelse för år 1835 om Fan-

gelserne i allmänhet lemnade beskrifning, och dels dess under den 21 

April nästlidet år afgifne underdåniga utlåtande, angående ifrågasatt om

byggnad al Läns- och Krono-häktena. 

Å Fästnings-fängelserne hafva under loppet af åren 1838 och 1839 

åtskillige större reparationer och förändringar blifvit verkställde. 

Nyttiga förändringar hafva år 1839 ägt rum, så väl å det för Stock

holms Län och Stad gemensamma Smedjegårds-häktet, som å Stadens fän

gelse under Rådhuset, i så måtto, att celler eller enskildte fängelserum 

derstädes blifvit inrättade till antal af 5 å det förra, och 16 å det sed-

nare stället. 

Ehuru desse celler, om hvilkas anläggande Styrelsen ej ägt annan 

käunedom, än den, som vid å nämnde fängelser verkställde inspectioner 

inhemtats, icke kunna anses i allo motsvara de fordringar man tror sig 

böra göra å väl inrättade cell-arresters säkerhet både i afseende på fångens 

förvarande och å dess fullkomliga afskiljande från all beröring med yttre 

föremål, så hafva de ifrågavarande cellerne likväl medfört den stora för

del, att tillfälle nu gifves, att ifrån de öfrige fångarne afskilja och särskildt 

förvara åtminstone de gröfsta och mest förhärdade brottslingarne. 
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Sedan Eders Kongl. Maj:t, dels genom Nådigt Bref af den 14 Juli 

1835 anbefallt en utvidgning af det i Engelholm belägna, Staden samt 

Norra och Södra Åsbo Härader tillhöriga häkte, och dels genom Nådigt 

Bref af den 21 September 1839 meddelat åtskillige föreskrifter för detta 

häktes begagnande, så bar detsamma under derpåföljde Januari månad 

blifvit till fångars emottagande upplåtet. 

Denna fängelsebyggnad har ett högt och fördelaktigt läge vid En-

gelholms ån. I souterrainen finnas hvälfda källare för särskildta hushålls 

behof. Rez .de chausseen utgöres på högra sidan om förstugan af 2:ne 

rum för vaktmästaren med kök och skafferi och på den venstra af ett 

stort yttre rum till bostad för en fångknekt, samt derinom 2:ne från 

hvarandra skiljda fängelserum med hvalftak, hvartdera 6 1 alnar långa och 

6 alnar breda, hvilka uppvärmas genom eldning i det yttre rummet. I 

öfra våningen finnas: ett stort r u m , nära 11 alnar långt samt 6 ' alnar 

bredt , och 2:ne mindre af 6 alnars längd och 5 i alnars bredd. Emel

lan dessa fängelserum och 8 celler ligger en något mer än 2:ne alnar 

bred corridor, vid hvars båda ändar finnes en calorifére eller kamin, 

hvarifrån värmledningsrör af jernbleck gå till cellerne. Dessa äro 4 alnar 

långa och 3 alnar breda men endast 3 alnar 22 tum höga. 

III. AFDELNINGEN. 

Om fångarnes underhåll och beklädnad, m. m. 

Af enahanda skäl, som uti Styrelsens Berättelse för år 1836 upp-

gifvits, hafva icke eller för åren 1838 och 1839 några uppgifter uti detta 

afseende till Styrelsen inkommit, hvarken ifrån Carlskrona Fästningsfän

gelse, eller ifrån Arbets-inrättningarne derstädes och å Kungsholmen. Men 

å Rikets öfrige Fästningar och Corrections-inrättningar äfvensom vid Pion-

nier-corpsen hafva utgifterne för fångarne under de ifrågavarande 2:ne 

åren uppgått till nedannämnda belopp. 
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Bil. Litt. H. 
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Bil. Litt. A. e. Uti härhos, under Litt. A. e., underdånigst vidfogade Bilaga finnes 

en uppgift lemnad å beloppet af desse utgifter under fem år eller från 

och med 1835. 

Styrelsen får härvid i underdånighet göra enahanda erinran, som 

uti de föregående Berättelserne, eller al t , ehuru 2:ne skålp, mjukt bröd 

bestås åt fästningsfångarne i allmänhet, de å Corrections-inrättaingarne 

förvarade personer deremot endast erhålla 1 skålp, sådant bröd; Vid Cor-

rections-inrättningen å Långholmen åtnjuta de fångar, som äro med arbete 

sysselsatte, den andra marken bröd under benämning af tillskotts-proviant. 

*) Anm. Uti dag-columnen äro inga runstycks-bråk upptagne. Om bråket utgjort 
mer än ½, är det utfördt såsom helt runstycke, men deremot är det alldeles 
uteslutet, om det ej uppgått till ½ runstycke. 
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Då dessa summor fördelas på hela fångpersonalen, belöper sig på 

hvarje fånge, det förra året 12 R:dr 7 sk., oeh det sednare 12 R:dr 8 sk. 

5 r:st., hvaraf följer att förplägningskostnaden för hvarje fånge vid Södra 

Corrections-inrättningen rätteligen uppgått år 1838 till 63 R:dr 14 sk. 1 

r:st. samt år 1839 till 66 R:dr 36 sk. 7 r:st. 

Ofvanberörde totalkostnad omfattar icke allenast utgiften för nyss

nämnde fångarne vid Corrections-inrättningen å Långholmen tilldelade till

skotts-proviant, utan äfven de i och för arbetena bestridda utgifter, såväl 

å nämnde Corrections-inrättning, som äfven å Corrections-inrättningen i 

Norrköping och Götheborg, samt Norra Corrections-inrättningen härstädes. 

I fall sistnämnde utgifter, som med den influtne arbetsförtjensten blifvit 

godtgjorde, icke tagas i beräkning, så kommer den verkliga kostnaden för 

fången att något minskas, på sätt i V. Afdelningen visas. 

Om alla ofvanuppräknade å förutnämnde fängelser bestridde utgifter 

sammanläggas, så har hvarje fånge per medium kostat Staten 
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Å. de olikheter, som för närvarande förefinnas vid de särskildta Fäst

nings- och Corrections-fängelserna, dels i afseende på forplägningssättet, då 

fången å ena fängelset erhåller sin föda efter fastställd spisordning vid en 

väl ordnad mat-inrättning, men å ett annat tillätes att sjelf köpa sina 

födoämnen vid dertill inrättadt marketenteri; och dels i afseende på be

klädnadssättet, då, t. ex., en vid Götheborgs Corrections-inrättning förva

rad q vinna, till beklädnad och sängkläder, enligt Stat knappt erhåller en 

sjettedel af det belopp, hvartill hon för samma ändamål varit berättigad, 

derest hon i stället blifvit intagen på Norra Corrections-iarättningen, har 

Styrelsen redan uti de föregående Årsberättelserne fästat Eders Kongl. 

Maj:ts nådiga uppmärksamhet. 

Då emedlertid rättvisan synes bjuda, att lika qvalificerade fångar 

icke allenast förvaras uti enahanda slags fängelser, utan äfven komma i 

åtnjutande af samma förmåner så väl i afseende på kost som beklädnad, 

så är Styrelsen nu betänkt på att till Eders Kopgl. Maj:t inkomma med 

underdånigt förslag till bestämda Stater, så väl för förplägningen som för 

beklädnaden. 

I afseende på sättet att anskaffa de för fångarne vid Corrections-

inrättningarne i Hufvudstaden erforderlige lifsförnödenheler, hafva följande 

förändringar år 1838 vidtagits. 

Leverancen af bröd, som ända till slutet af år 1835 varit ombe

sörjd af en särskild bagare, emot betalning med 10 procents rabatt under 

gällande månadstaxor, samt derefter, å offentlig auction utbjuden, öfver-

tagits år 1836 mot enahanda betalning, 1837 mot 12^ procents och första 

hälften af 1838 mot 11 £ procents enahanda rabatt, har, med Eders Kongl. 

Maj:ts, under den 23 Juni 1838, dertill lemnade nådiga tillstånd, bliffjt 

på fem års t id, räknadt från den 1 derpåföljde Juli, öfverlåten åt Krono-

bagaren, Fältkamereraren Adolf Zetterström, som, enligt med Styrelsen 

derom afslutadt contract, förbundit sig att under nämnde tid till båda 
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Gorreclions-inrätthiögarne lefverera det erforderliga behofvet af mjukt råg
bröd, emot det han i betalning för hvarje 15 Lisp, sådant bröd erhåller 
värdet af en fast'tunna räg, beräknadt efter Stockholms Läns markegångs-
pris, och dessutom i R:dr 37 sk. 4 T-st. banco till hvarje tunna för om-
kostnadernes bestridande. 

Efter denna förändring hafva inga giltiga anmärkningar blifvit gjorda 
emot brödets beskaffenhet, hvilket deremot alltid befunnits vara god t och 
välbakadt. 

De öfrige lifsförnödenheterne för fångarne vid Corrections-inrättnin-
garne i Hufvudstaden bade under de sednaste åren blifvit upphandlade 
vid 2:ne särskilde auetioner hvarje år; men den 20 October 1838 beslöt 
Styrelsen, att denna upphandling skulle ske vid en auction för hela det 
kommande året, helst en säkrare grund för bedömmande af de skedde an
budens antaglighet då funnes uti det löpande årets redan inbergade skörd, 
än då särskild auction före midsommartiden anställdes för upphandling af 
sednare halfårets behof, hvarvid calculerne oftast måste grundas på utsig-
terne för en mer eller mindre gynnsam skörd under den instundande 
hösten. 

Sedan, med anledning af en yppad större sjuklighet bland fångarne 
å Waxholms Fästning, som förmentes vara föranledd af dålig föda och 
brist på sysselsättning vintertiden, Styrelsen under den 18 Aug. 1838 i 
underdånighet hemställt, dels om tillstånd att med Handlanden Théél få 
afsluta contract om leverance af proviant till fångarnes förplägning emot 
5 sk. 8 r:st. banco för hvarje portion, i öfverensstämmelse med staten för 
Carlstens Fästning, oberäknadt 2 skalp, bröd å 4 sk., dels att fångarne 
vintertiden måtte sysselsättas med stenhuggning och andre preparatoriske 
arbeten för befästningen, samt Eders Kongl. Maj:t genom särskildte nådiga 
Bref af den 15 Jan. och 23 April 1839 bifallit, att det föreslagna förhöjda 
underhållet måtte för helgedagarne och de dagar, då fångarne icke voro i 

6 
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tillfälle att erhålla någon arbetsförtjenst, utgå; samt att fångarne vinterti

den fingo, på sätt Styrelsen föreslagit, sysselsättas, med skyldighet for. Sty

relsen att tillse det fångarne varda så beklädde, att något hinder icke måtte 

derigenom uppstå för arbetets fortgång; så hafva derefter inga vidare kla

gomål under år 1839 ägt rum i afseende å fångarnes förplägning, och har 

sjukligheten derefter jemväl aftagit ibland fängame, som genom Styrelsens 

försorg blifvit försedde med nödige utanplagg för att begagnas vid arbetet 

under vintertiden. 

För öfrigt hafva under loppet af de ifrågavarande 2:ne åren inga 

andra förändringar af betydenhet ägt rum i afseende på förplägningssättet, 

underhållet af beklädnaden, sängkläder och utensilier i fängelserummen, 

samt sjukvården, utåti förhålles dermed på enahanda sätt, som uti Styrel

sens föregående underdåniga berättelser oruförmäles. 

IV. AFDELNINGEN. 

Om fångarnes sysselsättning och arbeten. 

Så väl uti Berättelserne för de föregående åren, som vid flera andra 

tillfällen, har Styrelsen inför Eders Kongl. Maj:t i underdånighet omför-

mält, den allt mer och mer tilltagande svårigheten att bereda tillräcklig 

sysselsättning åt den årligen tillväxande fångpersonalen, samt att orsaken 

dertill egenteligen borde tillskrifvas de på sednare åren använde mekani

ska inrättningar för väfnad och spanad, med hvilka arbetsslag större delen 

af fångarne förut kunnat sysselsättas. Bemödandet att i möjligaste måtto 

undanrödja denna svårighet har äfven under åren 1838 och 1839 utgjort 

föremålet för Styrelsens mest bekymmersamma omsorger. 

I hvad mån Styrelsen lyckats uti detta sitt bemödande behagade 

Eders Kongl, Maj:t nådigst inhemta af den redovisning Styrelsen nu går 

att i underdånighet framlägga of ver de arbeten, som under nämnde 2:ne 
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år å hvarje särskildt ställe blifvit af Straff- och Correctiöns-fångar verk

ställda. På det att resultaterne må blifva. mera åskådliga vill Styrelsen 

framställa förhållandena i tabellarisk form: 

Södra Corrections-irrrättningen i Stockholm. 

Förhållandet emellan antalet af utspisade portioner och derföre verk

ställde dagsverken har varit följande: 

Häraf visar sig att antalet af de för private personers räkning verk

ställde dagsverken, som utgjort 124,820 år 1838 och 136,637 år 1839, icke 

mycket öfverstigit hälften af de under samma år utspisade portioner. Men 

äfven utaf desse dagsverken hafva, det förra året icke mindre än 40,814 

och det sednare, 8,410 dagsverken utgått, utan någon verklig förtjenst, i 

anseende till arbetarnes okunnighet uti de arbeten, h vartill de måst an

vändas. 

Corrections-inrättningens brutto-inkomst, hvilken uppgick: 
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Om desse inkomster jemföras med antalet af samtlige med påräk
nad inkomst verkställde dagsverken och de derföre bestridde utgifter, så 
förete sig följande resultater: 

Blifver åter sistnämnde inkomst fördelad på hela fångpersonalen, så 
har densamma för hvarje utspisad portion, hvilken kostat Staten år 1838 
= 6 sk. 9 r:st. samt år 1839= 7 sk. 2 r:st., lemnat ersättning, det förra 
året med 1 sk.-8 r:st. ock det sednare .med 1 sk. 11 r:st. Härvid bör 
dock icke förgätas, att, på sätt förut nämndt är, den för arbetarne nödige 
tillskotts-provianten jemväl blifvit af arbetsförtjensten bestridd, det förra 
året med 5,180 R:dr 12 sk. och det sednare med 5,026 R:dr 7 sk. 8 rast. 
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Efterföljande Tabell utvisar, genom hvilka arbetsslag förutnämnde arbetsförtjenst 
erhållits, äfvensom i hvad mer eller mindre mån hvardera af dem bidragit till den-
sammas inbringande. År 1838. 
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År 1 8 3 9 . 

Skräddare-, Skomakare-, Sadelmakare- och Målare-verkstädeme äro icke utar
renderade, utan drifves arbetet dera under ledning af Inrättningens egne tjenste-
män. Orsaken dertill att förstnämnde verkstad, hvarå brutto-inkomsten år 1836 
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uppgått till 9,336 Raiir 4 sk. 8 tat., samt år 1837 till 11,112 B:dr 12 sk. 

4- nst.,- deremot Under de ifrågavarande 2:ne åren lemnat en i jemforelse 

dertill iså.- ringa behållning," har varit den» att tillgång under desse år sak

nats på arbete för Arméens behof, då deremot ett högst betydligt antal 

klädespersedlar de föregående åren på Krigs-collegii begäran blifvit för 

nämnde behof a verkstaden tillverkade. 

Å Bomulls-fabriken, som drifves för Bolaget S. Lamm & Sons räk

ning, tillverkades, 143,121 alnar är 1838, samt 160,201 alnar år 1839. 

Men, ehuru tillverkningen sålunda under det sednare året ökats med icke 

mindre än 17,080 alnar, har likväl Inrättningens behållna inkomst, på 

sätt ofvan visadt är, under samma år blifvit betydligt mindre, äa det fö

regående året, hvartill orsaken bör sökas deruti, att Styrelsen, till följd af 

deii försämrade conjuncturen för denna tillverkning, under d. 23 Febr. 1839 

sett sig nödsakad att bevilja ytterligare nedsättning uti arbetslönerne. 

Sedan Styrelsen låtit förfärdiga erforderligt antal stenhuggeri-verktyg 

efter modeller, som ifrån Stadens Stenhuggeri dertill erhållits, samt jem-

väl meddelat nödige föreskrifter i äfseende på beräkning af arbets-pensum 

och premier, så har detta arbetsslag bedrifvits med ganska god framgång 

och synes lofva att blifva af stor nytta för Inrättningen, så väl genom det 

tillfälle till sysselsättning derigenom beredes åt en större fångpersonal, som 

äfven genom den inkomst Inrättningen deraf tillskyndas. 

i. År 1838 oaf va 7,370 dagsverken, använde å Snickare-, Timmermans^, 

Svarfvare-, Båtbyggnads-, Målare-, Tunnbindare-, Murare- och Kakelugns-

makare-arbeten, på sätt här ofvan visadt är , endast inbringat 171 B^dr 8 

sk.' 11 r:st. i brutto-inkomst, men deremot, sedan de för desse dagsverken 

bestridde utgifter till ved och ljus, Arbetsföreståndarens provision samt 

tillskotts-proviant blifvit beräknade, medfört en förlust för Inrättningen af 

223 R:dr 21 sk. 4 r:st.; dock bör härvid, anmärkas, att utgiften för den 

sä kallade tillskotts-provianten, eller den andra marken bröd, som, en-
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ligt hvad förut nämndt blifvit, af arbetsförtjensten bestås hvarje arbetare, 

ensamt uppgått till 307 R:dr 4 sk.; och i fall denna utgift, sona. egentli

gen icke kan anses vara nedlagd på sjelfva arbetet, afdrages, så har In

rättningen likväl äfven af desse dagsverken erhållit någon, ehuru ringa in

komst, neml. 87 R:dr 26 sk. 3 r:st. banco. 

För att dels bereda Inrättningen större inkomst, dels ock undan-

rödja anledningen till de klagomål öfver fusk-arbeten, som ofta förspordes 

så länge fångarne samtidigt användes i Snickare-verkstäderne för Inrättnin

gens och enskilde Fabrikanters räkning, har Styrelsen genom Särskildta 

contracter af den 9 Junii och 28 Sept. 1838 åt.Fabrikör Dehm öfverlåtit 

rättigheten att ensam låta verkställa trädarbeten vid Inrättningen. Enligt 

nämnde contracter åligger det Dehm att sysselsätta så många arbetare, som 

uti de särskilda verkstäderna kunna rymmas och för hvarje dagsverke be

tala 9 sk. banco, samt emot särskild bestämd betalning ombesörja verk

ställighet af de arbeten och reparationer, som erfordras för Inrättningen, 

h vilken deremot skall lemna nödig vedbrand och ljus i arbetssalarne. För 

lärlingar äger Inrättningen icke att erhålla någon betalning under de sex 

första månaderne. 

Under den 9 Junii 1838' har Styrelsen afslutat contract med Cas-

seuren Carl Adolf Forsselius om begagnande af Inrättningens smedjor på 

hufvudsakligen enahanda vilkor, som contractet af samma dag, angående 

Snickäre-verkstädernes öfverlåtände åt Dehm, innehöllo; men med den skill

nad, att Forsselius, som dagligen borde använda minst 48 arbetare, skulle 

för hvarje dagsverke till Inrättningen erlägga 9 sk. 4 r:st. banco. 

Med Grosshandlaren Palchau afslöt Styrelsen d. 11 Aug. 1838öfver-

enskommelse derom, att låta vid Inrättningen tillverka Segelduk af 10,000 

skalp., Pulchau tillhörigt garn, emot betalning med 4R:dr banco för hvarje 

stycke Segelduk af 50 alnars längd, hvarförutan 12 st. Pulchau tillhörige 

Yttfstoiar skulle eftep arbetets slut med full ägande-rätt tillfalla Inrättningen. 
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Om den förvärfvade äganderätten till väfstolarne icke tages i beräk

ning, så medförde detta arbete år 1838, på sätt ofvanintagne Tabell utvi

sar, ingen inkomst, utan tvertom förlust för Inrättningen, hvartill orsaken 

varit dels arbetarnes ovana vid denna tillverkning och dels den låga be

talningen derför; meu sedan Styrelsen under den 29 Dec. 1838 med Apo-

thekaren Jacob Friberg afslutat contract om tillverkning af segelduk emot 

en betalning af 8 R:dr banco i ett för allt for hvarje stycke af omkring 

52 alnars längd,. så har genom detta, nya arbetsslag derefter beretts sys

selsättning i t omkring 50 arbetare och löv år 1839, lemnat en inkomst af 

840 R:dr 25 sk. 1 nst., sedan alla omkostnader, med undantag af utgiften 

för den så kallade tillskotts-provianten, bli fvi t afdragne. Entrepreneuren, 

som det åligger att sysselsätta så många arbetare, som erfordras för 12 i 

gång varande väfstolar, tillsläpper rudimaterierne, hvaremot ved och ljus 

af Styrelsen bekostas. 

Allmänna Arbets- och Corrections-fångelset i Malmö. 

Emellan antalet af utspisade portioner och fler före utgjorde dagsver

ken bar förhållandet härstädes varit följande: 

Antalet af da med påräknad förtjenst verkställde dagsverken hafva 

således år 1838 betydligt understigit och 1839 ej mycket öfverstigit halfva 
antalet af de under samma år utspisade portioner. 7 
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Brutto-inkomsten vid delta Fängelse har utgjort: 

Yid jemförelse emellan desse inkomster och samtlige, med påräk
nad inkomst utgjorde dagsverken, visar sig förhållandet sålunda: 

År 1838. 
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Om den behållna inkomsten fördelas på hela fångpersonalen, sä har 

nämnde inkomst för hvarje utspisad portion, som kostat Staten år 1838 

5 sk. samt år 1839 nära 5 sk., lemnat ersättning, det förra året med 2 

r:st. och det sednare med 6 r:st. 

Af ofvanberörde med påräknad inkomst utgjorde dagsverken hafra 

3,626 år 1838, samt 2,503 år 1839 biifvit använde till diverse redskaps 

förfärdigande för den vid Fängelset anlagde Fabrik och således utan att 

inbringa någon egentlig inkomst, hvarförutan 103,257 dagsverken, använde 

sistnämnde år for tillverkning af 66,311 alnar Lärft-, Hamp- och Blån-

garnsväf jemte derför erforderlig spanad och häckling, icke lemnat någon 

behållen inkomst; och hafva 100,080 dagsverken, som år 1838 utgått för till

verkning af 61,455 alnar enahanda väfnader, endast inbringat 102 R:dr 38 sk. 8 

r:st. banco i behållen inkomst, eller något mer än 1 runstycke för dagsverket. 

Oaktadt detta arbetsslag i ekonomiskt hänseende visat sig högst oför

delaktigt, har tletsammas bedrifvande dock medfört den för en straff-inrätt

ning särdeles maktpåliggande fördel, att derigenom beretts en nyttig sysselsätt

ning åt några hundrade fångar, hvilka-eljest skolat flerdubbla det förut be

klagligt vis alltför stora antal, som i brist på arbete måst lemnas overksamme. 

Norra Corrections-inrättningen i Stockholm. 

Antalet af utspisade portioner har vid denna Cörrections-inrättning för

hållit sig till antalet af utgjorde dagsverken, på sätt följande tabell utvisar: 
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t)e under hvartdera af desse år med påräknad inkomst utgjorde dags
verken bafva således uppgått till omkring |:delar af de under samma år 
utspisade portioner. 

Corrections-inrättningens Brutto-inkomst, som år t837 uppgick till 

13,527: 3i . 6., bar endast utgjort: 

I anseende till svårigheten att afskilja den qvantitet ved och ljus, 
som åtgått i och för arbetena ifrån den del af samma artiklar, som för 
sjelfva Inrättningens räkning blifvit använd, har ifrån brutto-inkomsten år 
1839 afdragits total-utgiften för de ved- och lysningsämnen, som vid In
rättningen åtgått; och torde derföre, i händelse endast utgiften för de vid 
sjelfva arbetena använde ved- och lysnings-artiklar blifvit afdragne, netto
inkomsten böra utgöra en femtedel mer än hvartill den nu beräknats, el
ler omkring 7,000 R:dr banco. 

Då desse inkomster jemforas med de under samma år med påräk» 
uad förtjenst utgjorde dagsverken, sk uppstår följande förhållande: 
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Fördelas åter den behållna inkomsten på hela fångpersonalen, så 

lemnar nämnde inkomst för hvarje utspisad portion, som kostat år 1838 

6 sk. 5 r:st. och år 1839 6 sk. 10 r s t . , ersättning, det förra året med 2 

sk. och det sednare med 2 sk. 7 r:st. 

Arbets- och Corrections-inrättningen i Norrköping. 

Förhållandet vid denna Inrättning emellan antalet af utspisade por

tioner och utgjorde dagsverken under loppet af de ifrågavarande 2:ne åren 

har varit följande: 

Antalet af de med påräknad inkomst verkställde dagsverken har så

ledes under hvartdera af desse 2:ne år uppgått till nära |:delar af de ut-

spisade portionernes antal. 
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Då desse inkomster fördelas på de med påräknad förtjenst utgjorde 

dagsverken, så visar sig förhållandet sålunda: 

Blifver åter behållna inkomsten fördelad på samtlige utspisade por

tioner, så lemnar densamma, för hvarje portion, hvilken kostat Staten, år 

1838, 6 sk. 3 r:st. samt år 1839 6 sk. 4 r:st., ersättning, det förra året med 

5 sk. 6 r:st. och det sednare med 5 sk. 5 r:st. 

Arbets- och Corrections-inrättningen i Götheborg. 

Förhållandet emellan antalet af utspisade portioner och verkställde 

dagsverken har härstädes varit följande: 
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De med påräknad inkomst verkställde dagsverken hafva sålunda upp

gått år 1838 till något öfver hälften, samt år 1839 till nåra 2/3:delar utaf 

antalet af de under samma år utspisade portioner. 

Brutto-inkomsten vid denna Corrections-inrättning har utgjort: 

Fördelas desse inkomster på de med påräknad förtjenst utgjorde dags

verken, uppstår följande förhållande: 
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Om åter den behållna inkomsten fördelas på hela antalet af utspi

sade portioner, så lemnar den, för hvarje sådan, ersättning, år 1838 med 

2 sk. 8 r:st. och år 1839 med 2 sk. 1 r:st., då hvarje portion deremot ko

slat Staten, det förra året 7 sk. 6 r:st. och det sed na re 7 sk. 3 r:st. 

Så väl vid denna, som vid de i Stockholm och Norrköping för qvin-

nor anlagde Arbets- och Corrections-inrättningame, hafva fångarne blifvit 

sysselsatte med hvarjehanda fruntimmers-slöjder, och deribland hufvudsak-

ligast med sömnad, väfnad och spanad. 

Vid dessa 3:ne Corrections-inrättningar har ingen annan väsendtlig 

förändring i afseende på fångarnes sysselsättning ägt rum, än att contract 

under den 16 Febr. 1839 blifvit afslutadt med Fabriksidkaren Ezechiel 

Cohel om tillverkning af oblekt bomullslärft vid Corrections-inrättningen 

i Götheborg.— Cohel åligger det, enligt nämnde contract, att anskaffa och 

lemna sysselsättning åt så många väfstolar, som uti arbetssalarne kunna 

inrymmas, samt att i arbetslön erlägga i förhållande till väfnadens bredd 

från och med 1 sk. 4 r:st. till och med 3 sk. 4 r:st. banco för aln. 

Till närmare upplysning dels om quantiteterne af de särskilda arbe

ten, som blifvit verkställda, ej mindre vid sistnämnde 3:ne Corrections-

inrättningar, än äfven vid Corrections-inrättningame i Malmö och å Lång

holmen, och dels om den större eller mindre inkomst, som hvarje arbets-

slag inbragt, fär Styrelsen härjemte under N:is 1, 2 , 3, 4 och 5 underdå-

nigst bifoga styrkte afskrifter af de i nämnde afseenden infordrade specifike 

uppgifter, hvilka legat till grund för den redovisning, Styrelsen uti denna 

afdelning i underdånighet framlagt; och på det att resultaterne af denna 

redovisning, i afseende på förhållandet emellan antalet af utspisade portio

ner, utgjorde dagsverken och derföre inbringad inkomst, må blifva mera 

åskådlige till jemförelses anställande emellan de särskilde Arbets- och Cor

rections-inrättningame, har Styrelsen ansett sig böra framställa dessa re-

sultater uti följande tabellariska sammandrag: 
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År 1838. 

Häraf visar sig, att arbetsförtjensten, då den jemföres med de for dess 

inbringande använde dagsverken, varit störst vid Corrections-inrättningen i Norr

köping, och dernäst vid Södra Corrections-inrättningen i Stockbolm, derefter 

vid Qvinnoarbets-inrättningarne i Stockholm och Götheborg, men minst vid 

Arbets-fängelset i Malmö. Dock bör härvid anmärkas, att utgiften för det an-
8 
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dra skalp, bröd, som vid Södra Corrections-inrättningen, ehuru icke i 

stat beräknadt, bestås hvarje derstädes med arbete sysselsatt fånge, ej blif-

vit uti of vanintagne jemförelse-tabell ifrån arbetsinkomsten afdraget, enär 

ett sådant afdrag icke vid de andre Inrättningarne äger rum. 

Fustnings-fängelserne. 

Enligt de uppgifter, som Styrelsen ifrån Chefen för Ingenieur-corpsen 

erhållit, har antalet af dagsverken, som af Fästningsfångarne blifvit vid 

fortifications-arbete verkställde, utgjort: 

Ifrån Carlskrona Fästning äfvensom ifrån Arbets-inrättningarne der

städes och å Kungsholmen hafva inga uppgifter i detta afseende erhållits, 

Å Carlstens Fästning hafva nödige åtgärder blifvit, enligt Styrelsens 

föreskrift, vidtagne till fångarnes sysselsättning för enskild räkning, uti der-

till passande lokal å de tider, då de äro från Kronans arbete frie, och 

hafva fångarne å "Waxholms fästning, jemlikt föreskriften i Eders Kongh 

Maj:ts Nådiga Bref af den 23 April 1839, vintertiden varit sysselsatte 

med stenhuggning och andre preparatoriske arbeten för befästningen der

städes, när väderleken sådant medgifvit. 

Slutligen anser sig Styrelsen, i afseende på lämpligaste sättet att 

bereda ändamålsenlig och vinstgifvande sysselsättning åt de vid Arbets-

och Corrections-inrättningarne förvarade fångar, böra förnya sin uti de fö

regående Årsberättelserne gjorda underdåniga framställning om nämnde fån

gars användande vid arbeten för Arméens, samt andre Eders KongL 
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Maj.ts och Kronans behof, hvilken underdåniga framställning Eders Kongl. 

Maj:t uti nådigt. Bcef .af den 3 April 1839 förklarat sig framdeles -vilja 

taga i nådigt öfvervägande; dock vågar Styrelsen hjsa det hopp, a t t , der-

est Dess under den 27 sistlidne Maj afgifne underdåniga förslag till inrät

tande af Krono-arbetskarls-compagnier vinner framgång, sysselsättning åt 

den öfriga Fångpersonalen med vida mindre svårighet än hittills skall 

kunna beredas. 

Bil. Litt. I. 

Öfver Corréctions-inrättningarnes i Stockholm, Norrköping och Göthe-

borg inkomster och utgifter under åren 1838 och 1839 får Styrelsen här-

jemte i underdånighet bifoga särskildte sammandrag, hvaruti inkomsterne 

och utgifterne för hvardera af nämnde Corrections-inrättningar upptagas. 

För omkostnadernes bestridande vid desse Inrättningar äro utgifterne, 

jemlikt de af Eders Kongl. Maj:t under den 31 October 1829 och den 7 

Febr. 1835 nådigst fastställde stater sålunda beräknade: 

hvilket belopp, sedan Garnizons-styrkan tid efter annan 

betydligen ökats, befunnits alldeles otillräckligt till be

täckande af samma kostnad, hvadan Eders Kongl. Maj:t 

genom nådigt Bref af den 23 Febr. 1838 förordnat, att 

medel der till, beräknade efter varande styrkan, skulle i 

mån af behof särskildt reqvireras, och utan samman

blandning med öfrige utgifter för inrättningen redovisas, 

V. AFDELNINGEN. 

Om Arbets- och Corrections- samt Fästnings-fängelsernes inkom

ster och utgifter. 
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så utgör det i stat upptagne utgiftsbelopp vid denna 

Inrättning, beräknad för 600 fångar 

Vid Norra Corrections-inrättningen för 300 d:o . . . . 

„ Corrections-inrättningen i Norrköping för 160 fångar . 

„ Corrections-inrättningen i Götheborg för 70 fångar. . 

Af denna summa bör af arbetsförtjensten 

Södra Corrections-inrättningen . . . . 

Norra D:o D:o . . . 

Corrections-inrättningen i Norrköping . . 

D:o D:o i Götheborg . 

då återstoden blifver 

Men om härifrån ytterligare afdrages Stockholms Stads uti 

nämnde summa inbegripne särskildte bidrag, dels till 

Norra Corrections-inrättningen, calculationsvis upptaget 

hvilken sistnämnde summa, enligt Eders Kongl. Maj:ts nå

diga Bref af den 8 Maj 1834, blifvit anslagen till H. K. 

H. Prins Carls uppfostringsanstalt för vilseförd ung

dom, så utgör Statens påräknade utgift för dessa 4 Cor-

rections-inrättningar endast 

Härtill bör dock läggas den ersättning, som, jemlikt Eders 

Kongl. Maj:ts nådiga Bref af den 18 Maj 1836, särskildt 

utgår, dels till hyra för Norra Corrections-inrättningen 

1,500 R:dr och dels för Frimurare-Barnhusets andel i 

Spinnhusmedlen 166 R:dr 32 sk., tillsammans . . . . 

då Totalsumman af Statens påräknade utgift för ofvanv 

nämnde Corrections-inrättningar rätteligen utgör . . . 
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Förhållandet emellan inkomster och utgifter vid dessa Corrections-inrätt-

ningar har under loppet af åren 1838 och 1839 varit följande: 
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Uti Debet äro icke allenast Inrättningarnes i stat beräknade inkom

ster upptagne, utan äfven hvad af föregående årens fordringar influtit, el

ler i öfrigt af hvilken anledning som helst under årets lopp kan hafva 

kommit Inrättningarne till godo, hvarförutan inkomsten af verkställde ar

beten är till sitt bruttobelopp utförd. — Credit deremot omfattar ej blott 

de uti stat beräknade utgifter, utan äfven dem, som blifvit bestridde i 

och för de vid Inrättningarne verkställde arbeten, men hvilka sistnämnde 

af den inftutne förtjensten åter äro vordne godtgjorde. 

Corrections-inrättningarnes skulder, som vid 1837 års slut utgjorde 

38,861 R:dr 5 sk. 4 r:st., hafva under de derpå följande 2:ne åren ökats 

så, att de vid slutet af 1839 uppgått till 53,894 R:dr 19 sk. 8 r:st. Un

der samma tid hafva fordringarne äfven ökats, så att de , utgörande vid 

1837 års slut 64,107 R:dr 25 sk. 11 r.st., vid slutet af år 1839 uppgått 

till 75,553 R.dr 37 sk. 6 r:st. Ehuru fordringarne vid sistnämnde års 

slut sålunda öfverstego skulderne med icke mindre än 11,446 R:dr 11 sk. 

7 r:st.r torde dock för gifvet kunna antagas, att en stor del af dessa for

dringar, till följd af gäldenärernes död eller iråkade concurs-tillstånd, går 

för Inrättningarne förlorad och måste blifva föremål för afskrifning. Emed-

lertid har Styrelsen, för indrifvande af desse fordringar, meddelat nödige 

föreskrifter, och torde Styrelsen blifva i tillfälle att uti följande Års

berättelser redogöra för resultatet deraf. 

För att göra åskådligt i hvad mån de vid hvardera af förutnämn

de fyra Corrections-inrättningar i stat beräknade utgifter blifvit öfverstigne, 

eller besparing dera erhållits under de ifrågavarande 2:ne åren, har Sty

relsen ansett sig böra uti följande Tabell uppställa förhållandet i detta 

afseende. 
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År 1838. 
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Härvid anser Styrelsen sig först böra upplysa orsaken dertill, att de 

i stat beräknade utgifterne för Corrections-inrättningarne i Hufvudstaden 

uti ofvanstående Tabell upptagits till bögre belopp, än de bvartill de förut 

i denna afdelning uppgifvils vara beräknade. Anledningen härtill är, att 

deu för Norra Corrections-inrättningens och dervarande fångpersonals un

derhåll i stat beräknade utgiftsumma 27,304 R:dr 20 sk. 8 r:st. blifvit 

ökad med de 1,500 B:dr, bvilka, ehuru i«ke uti stat upptagne, dock, på 

sätt förut nämndt är, jemlikt Kders Kongl. Majrts nådiga Bref af den 18 

Maj 1836, särskildt utgå till betalning af hyra för nämnde Corrections-

inrättning; samt att till den för Södra Corrections-inrättningen och derva

rande fångpersonals underhåll i stat beräknade utgiftssumman 54,392 Rrdr 

19 sk. 4 r:st. blifvit lagd Garnizonskostnaden, hvars verkliga belopp, då 

icke allenast aflöning, marche-kostnad och slitnings-ersättning m. m., utan 

äfven utgifterne för sängkläder, ved och ljus, samt medicinalier m. ni. 

deruti inberäknas, uppgått år 1838 till '23,179 R:dr 14 sk. 4 r:st. och år 

1839 till 21,473 R:dr 18 sk. 2 r:st., ehuru samma kostnad uti ofvanbe-

rörde specification af Corrections-inrättningarnes utgifter upptagits, det 

förra året endast till 20,400 R:dr 42 sk. 9 r:st. och det sednare till 

19,504 R:dr 33 sk. 1 r:st., hvartill orsaken igenfinnes deruti, att utgifterne 

lör sistnämnde artiklar åt Garnizonen icke blifvit särskildt utförde, utan 

upptagits bland enahanda utgifter för fångarnes behof; och har vederbö

rande redogörare i anledning häraf blifvit förständigad att noggrant iakt

taga föreskriften uti Eders Kongl. Majrts nådiga Bref af den 23 Febr. 

1838 derom, att Garnizonskostnaden bör särskildt redovisas utan sam

manblandning med Inrättningens öfrige utgifter. 

Anledningen åter dertill att totalsumman af utgifterne för en fånge 

uti sistnämnde Tabell icke uppgår till enahanda belopp, som det, hvilket 

finnes uti 3:dje Afdelningen uppgifvet, är den, att uti nämnde Afdelning 

blifvit, hvad desse Corrections-inrättningar beträffar, i totalsumman inbe-

9 
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räknade, icke allenast alla omkostnader i och för fängelserne och fångar

ne , utan äfven de i och för arbetenas bedrifvande bestridde utgifter till 

ved qch ljus, premier åt arbetarne, samt arbetsföreståndarnes provision, 

hvaremot dessa utgifter icke finnas uti förestående Tabell upptagne, enär 

desamme godtgöras med den inflytande arbetsförtjensten och således icke 

böra öka utgiftssumman vid jemförelse emellan dess verkliga belopp och 

det uti stat beräknade. 

Efter det nödig förklaring öfver innehållet af nieranänmde Tabell 

sålunda blifvit lemnad, skall Styrelsen nu, med ledning deraf, i underdå

nighet ådagalägga i hvad jnån arbetsförtjensten vid hvardera Corrections-

inrättningen lemnat tillgång till betäckande af de Statsanslagen öfverskju-

tande utgifterne. 

Vid Södra Corrections-inrättningen hafva utgifterne, enligt hvad Ta

bellen utvisar, öfverstigit det belopp, hvartill de i stat beräknats, år 1838 

med 21,883 R:dr 10 sk. 7 r:st. samt 1839 med 30,020 R:dr 25 sk. 4 r:st.; 

men deremot har arbetsförtjensten, i stat beräknad till 7,000 R:dr, en

ligt hvad uti IV Afdelningen är visadt, lemnat i netto-behållning, det 

förra året 13,142 R:dr 35 sk. 4 r:st. och det sednare 15,164 R:dr 12 sk. 

11 rat., eller 6,142 R:dr 35 sk. 4 r.st. år 1838 och 8,164 R:dr 12 sk. 

11 r:st. år 1839 mer än som påräknats. Om nu från ofvannämnde i stat 

icke beräknade utgifter afdrages beloppet af ofvanberörde opåräknade in

komster, så blifver bristen 15,740 R:dr 23 sk. 3 rst. för år 1838, samt 

21,856 R:dr 12 sk. 5 r:st. år 1839, hvilken brist dock ökats med 1,000 

R d r för hvartdera året, derigenom att den uti staten till detta belopp be

räknade inkomst ifrån Stockholms Stad i stället utgått till förutnämnde 

uppfostringsanstalt. — Anledningarne åter dertill, att de uti stat för den

na Corrections-inrättning beräknade utgifter blifvit så betydligt öfverstigne, 

bestå hufvudsakligen deruti, dels att fångantalet år 1838 med 42 och 1839 

wed icke mindre äa 91 personer öfverstigit det uti stat påräknade, dels 
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att priset å lifsförnödenbeter stigit så att fångarnes kost ej kunnat erhållas 

till det beräknade priset, samt dels slutligen, att den så kallade tillskotts

provianten, eller den andra % bröd, hvilken, enligt hvad förut i under

dånighet omförmäldt är, ehuru icke i stat uppförd, bestås hvarje vid denna 

Corrections-inrättning arbetande fånge, ensamt kostat 7,797 R:dr 46 sk. 5 

r:st. banco år 1838, samt 8,413 R:dr 35 sk. 7 r:st. år 1839. 

Å Norra Corrections-inrättningen hafva utgifterne, ehuru det i stat 

icke upptagne arfvodet för Styrelsens Kamererare deribland jemväl ingått, 

likväl år 1838 med 2,278 R:dr 35 sk. 7 r:st. och år 1839 med 199 R:dr 

41 sk. 9 r;st. understigit det i stat beräknade utgiftsbeloppet, hvartill 

hufvudovsakerne varit, dels att fångpersonalen understigit det i stat be

räknade antal, det förra året med 28 och det sednare året med 2 perso

ner, samt dels att besparing å beklädnaden uppstått; men då arbetsför-

tjensten, som i stat beräknats till 9,615 R:dr 45 sk. banco, i anseende 

till brist på arbete och i anledning deraf nedsatte arbetslöner, endast upp

gått till 4,182 R:dr 15 sk. 1 r:st. för år 1838, samt till 5,743 R:dr 13 

sk. 9 r:st. för år 1839, eller 5,433 R:dr 29 sk. 11 r:st det förra, samt 

3,872 R:dr 31 sk. 3 r:st. det sednare året mindre än hvad påräknadt va

rit, sedan de i och för arbetet bestridde kostnader blifvit godtgjorde, så 

har, till följd häraf, uti de påräknade tillgångarne för betäckande af Inrätt

ningens utgifter brist uppstått, det förra året till belopp af 3,154 R:dr 42 

sk. 4 r:st. och det sednare af 3,672 R:dr 37 sk. 6 r:st banco. För betäc

kande häraf har tillgång till någon del erhållits derigenom att bidragen 

ifrån Stockholms Stad år 1838 med 814 R:dr 39 sk. 6 r:st. samt år 1839 

med 811 R:dr 24 sk. 4 r:st. öfverstigit det belopp, hvartill desse utgifter 

uti staten beräknats; och har således den verkliga bristen, till hvars be

täckande särskildt anslag måst begäras, endast utgjort 2,340 R:dr 2 sk. 10 

r:st. för år 1838, samt 2,861 R:dr 13 sk. 2 r«t. för år 1839. 
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Af den anledning, dels att 21 personer år 1838 och 31 är 1839 

litöfver det i stat beräknade fångantalet förvarats å Corrections-inrättnin-

gen i Norrköping, och dels att portionspriset belydligen öfverskjulil hvad 

staten derföre upptager, hafva utgifterne det förra året med 810 R:dr 18 

sk. 5 r:st. och det sednare med 1,527 R:dr 23 sk. 10 r:st. öfverstigit det 

för denna Inrättning afsedda kostnadsbelopp; men sådant oaktadt har nå

got anslag för bestridande af desse opåräknade utgifter icke erfordrats. 

Arbetsiörtjensten, beräknad i stat endast till 3,015 R:dr, har uemligen 

uppgått, år 1838 till 7,546 R:dr 40 sk., och år 1839 till 7,820 R:dr 7 

sk. 5 r:st., eller 4,531 R:dr 40 sk. det förra, samt 4,805 R:dr 7 sk. 5 r:st. 

det sednare året, mer än påräknadt varit, samt således icke allenast varit 

tillräcklig alt betäcka nämnde förökade utgifter, utan äfven derutöfver 

lemnat behållning, det förra året med 3,721 R:dr 21 sk. 2 r.st. och det 

sednare med 3,277 R:dr 31 sk. 7 r:st. banco. 

Vid Correclions-iurättningen i Götheborg har förhållandet icke eller 

varit särdeles ofördelaktigt. Ty, ehuru utgifterne år 1838 med 1,046 R:dr 

10 sk. 4 r:st. och år 1839 med 1,097 R:dr 47 sk. 10 r:st. öfverstigit det 

i stat beräknade belopp, hvilken tillökning i utgiftssumman varit föran

ledd, dels af stegring i priset å lifsförnödenheler, och dels deraf, att det 

förra året 5 och det sednare 16 personer mer än i staten påräknats vid 

Inrättningen förvarats, har bristen likväl endast utgjort 121 R:dr 36 sk. 

2 r:st. år 1838, samt 319 R:dr 42 sk. 11 r:st. år 1839, enär de öfrige 

opåräknade utgifterne kunnat betäckas med arbetsförtjensten, som uppgått 

det förra året till 924 R:dr 22 sk. 2. r:st. och det sednare till 778 R:dr 

4 sk. 11 r:st. mer än hvad i stat beräknadt varit. 

Slutresultatet af den redogörelse, Styrelsen na i underdånighet med

delat rörande hvardera af ifrågavarande fyra Corrections-inrättningar, blifver 

således i afseende på dem samfäldt följande: 
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Om härvid jemväl tages i betraktande att beloppet af de uti Södra 

Corrections-inrättningens stat beräknade bidrag ifrån Stockholms stad af 

1,000 R:dr ärligen, enligt hvad förut nämnd t är, i stället utgått till upp

fostringsanstalten för vilseförd ungdom, men att Stadens bidrag till Norra 

Corrections-inräkningen deremot öfverstigit hvad påräknadt varit, år 1838 

med 314 R:dr 39 sk. 6 r:st. och 1839 med 811 R:dr 24 sk. 4 r:st., sä 

har uti de påräknade inkomsterne brist uppstått, det förra året med 185 

R:dr 8 sk. 6 r:st. samt det sednare med 188 R:dr 23 sk. 8 r:st.; och då 

denna brist jemväl läges i beräkning, har således sammanlagda summan, 

hvarmed utgifterne vid alla fyra Corrections-inrättningarne öfverstigit de 

enligt stat influtne inkomsterne, och den opåräknade arbetsförtjensten rät

teligen utgjort 15,480 R:dr 40 s i . 8 r:st. år 1838, samt 22,759 R:dr 36 

sk. 11 r:st. år 1839. 

Ehuru, enligt hvad Styrelsen uti IV Afdelningen i underdånighet 

tillkännagifvit, stora svårigheter mött Styrelsens bemödanden att bereda 

utvägar till fångarnes ändamålsenliga sysselsättning och tvungit Styrelsen 

att nedsätta arbetslönerne, har det likväl, enligt hvad nu visadt är, lyc

kats Styrelsen att inbringa en behållen arbetsförtjenst, som yida Öfversti-
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git hvad i Stat blifvit beräknadt, särdeles om jemväl i betraktande tages 
att hela utgiften är 1839 för ved och ljus vid Norra Corrections-inrättnin
gen, samt en stor del af samma utgift vid de andre Corrections-inrättnin-
ganie under båda åren dessutom blifvit med arbetsförtjensten godtgjord. 

För betäckande af de, staten öfyerskridande utgifter, till hvilkas 
godtgorande arbetsinkomsterne vid samtlige dessa fyra Corrections-inrättnin-
gar icke varit tillracklige, har Eders Kongl. Maj:t, genom nådiga B ref af 
den 21 Sept. 1839 och den 19 Junii 184-0, sedan Styrelsen i underdånig
het redogjort för orsakerne till berörde opåräknade utgifter, Nådigst bifal
lit att erforderliga medel måtte få af Stats-Contoret till Styrelsens disposi
tion emot redovisning anordnas, det förra året med 19,278 B:dr 45 sk. 8 
r:st. och det sednare med 29,307 B:dr 23 sk. 8 r:st. — Qisakerne till olik
heten emellan sistnämnde summor och dem, hvarmed, enligt hvad ofvan 
visadt är, sammanlagda beloppet af utgifterne öfverstigit sammanlagda be
loppet af inkomsterne, igenfinnas deruti, dels alt de calculer, som legat till 
grund för Styrelsens underdåniga anhållan om nådigt anvisande af ofvan-
berörde extra anslag, upptagit åtskillige af de för Gamizonen vid Correc-
tions-inrättningen å Långholmen bestridda omkostnader ibland Corrections-
inrättningens utgifter, dels att Norra och Södra Corrections-inrältningärnes 
utgiftar för år 1839, hvilka endast till sitt ungefärliga belopp beräknats, 
upptagits till högre belopp än de sedermera befunnits utgöra , samt dels 
slutligen, att såsom tillgång för betäckande af en del utaf bristen tagits i 
beräkning endast hvad af Stats-anslaget för Corrections-inrättningen i Norr
köping vid slutet af år 1838 ännu fanns i Stats-Contoret outtaget, men 
icke sjelfva cassa-behållningen vid nämnde Correotions-inrättning samt vid 
Corrections-inrättningen i Götheborg, och icke eller 1839 års besparing å 
Stats-anslaget vid Corrections-inrättningen i Norrköping. 

Å Fästnings- och Arbets-fängelset i Malmö, samt öfrige Fästningar, 
med undantag af dem i Carlskrona och å Kungsholmen, hvarifrån inga 
uppgifter i detta afseende inkommit, hafva utgifterne, så väl för den del 
af Fästningsfångarnes beklädnad, sängkläder och sjukvårds-anstalter, samt 
ved och lysningsämnen m. m., som, jemlikt Eders Kongl. Majrts nådiga 
Bref af den 28 Oct. 1830, blifvit ifrån Krigs-Collegium till ombesörjande af 
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Styrelsen öfverflyttad, äfvensom för fångarnes kost samt alla öfriga utgifter, 
uppgått från och med år 1836 till och med 1839 till följande sammanlagda 
belopp, hvilka, för de 2:ne sista åren, finnas för hvarje särskild Fästning 
specificerade å härhos underdånigst bifogade Bil. Litt. K. Bil. Litt. K. 
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Desse summor hafva emellan de särskilde Fästningsfängelserne varit 

sålunda fördelade: 

Af ofvanberörde Garnizons-kostnad har utgått: 

För bestridande af de utgifter for Fästningsfängelserne, som, enligt 

hvad ofvan nämndt är, af Styrelsen ombesörjas, har uti de af Eders Kongl. 

Maj:t nådigst fastställde stater anvisats: 
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VI. AFDELNINGEN. 
Om ordningen inom Fängelserne och verkningarne af det 

nuvarande behandlings-systemet. 

Vid Corrections-inrättningen å Långholmen bar Befälhafvaren för inre 

bevakningen Fahnjunkaren Elgström, hvilken år 1837 blifvit af Äne yn

gre correctionister med knif sårad, äfven år 1838 blifvit af ea sådan fånge 

försåtligen öfverfallen och tilldelad knifstygn. — Är 1839 har försök att 

antända åtskillige arbeten å den vid Inrättningen befintlige Bomullsfabri

ken blifvit gjordt utaf 2:ne correctionister, af hvilka dea ene sedermera 

med knif ihjelstungit en af sine kamrater. 

Tvänne andre correctionister hafva sistnämnde år till sin nytta för

falskat räkenskaper i afseende på de arbetarne tillkommande premier; men 

för öfrigt hafva under loppet af dessa 2:ne år endast sådane ringare för

brytelser blifvit begångne, som kunnat extra-judicialiter bestraffas, dels 

med prygel eller ris, och dels med arrest uti ljus eller mörk cell» År 1838 

bafva 2:ne misslyckade rymningsförsök ägt rum och påföljande året 5 fån

gar beredt sig tillfälle att olofligen af vika, men h varken större rymnings

företag eller myteri hafva under någotdera året förefallit, utan har fån

garnes uppförande, med undantag af de nu nämnde större förbrytelser, i 

allmänhet varit oklanderligt. 

A Fästnings- och Jrbets-fängelset i Malmö hafva inga större oord

ningar eller gröfre förbrytelser nnder de ifrågavarande 2:ne åren ägt rum. 

De mindre förseelser, som der blifvit begångne och kunnat försonas med 

extra-judiciel bestraffning, hafva till större delen bestått uti insmugling t£ 

bräavin och, försök dertiU uUf de fångar, som. varit aavände till arbeten 

10 
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utom fängelset. År 1838 hafva 4 , och år 1839 10 correctionister rymt, 

af livilka 2:ne det förra, samt .4 det sednare året blifvit ertappade och till 

fängelset återförde. 

Ifrån Norra Corrections-inrättningen hafva 4 fångar år 1838 samt 8 

år 1839 beredt sig tillfälle att olofligen afvika. Af de sistnämnde hafva G 

blifvit ertappade och till Inrättningen återförde, samt en sjelfmant dit åter-

vändt. Inga större oordningar eller gröfre förbrytelser hafva förefallit, utan 

endast sådane, som- vid Inrättningen kunnat bestraffas med arrest uti ljus 

eller mörk cell;, och har således fångarnes uppförande i allmänhet varit 

tillfredsställande vid denna Corrections-inrättning. 

Med undantag af en större stöld af ullgarn, hvarmed 4 fångar vid 

Arbets- och Corrections-inrättningen i- Norrköping blifvit beträdde år 1838, 

och hvarom ransakniugen är vorden öfverlemnad till vederbörlig domstol, 

hafva icke eller vid denna Corrections-inrättning några gröfre förbrytelser 

-blifvit begångne, bvarken nämnde eller det påföljande året, utan endast 

sådane förseelser, som kunnat med arrest uti ljus eller mörk cell försonas. 

Väl hafva åtskillige försök till rymning skett under båda dessa år, men 

de hafva dock blifvit i tid upptäckte och sålunda misslyckats. Fångarnes 

-uppförande i allmänhet kan derföre, med få undantag, anses hafva varit 

godt. 

Vid Corrections-inrättningen i Götheborg hafva 7 fångar för försök 

till mordbrand, inom Inrättningen år 1839 blifvit under tilltal ställde vid 

vederböriig domstol, som derföre ådömt 2:ne af nämnde fångar laga an

svar, men frikänt de öfrige. För öfrigt hafva så väl nämnde år som 1838 

endast mindre förbrytelser blifvit begångne, hvaribland må nämnas 2:ne 

under hvartder» året misslyckade rymningsförsök, hvarföre de brottslige 

blifvit extra-judicialiter afstraffade; och har således äfven vid denna In

sättning fångarnes uppförande i allmänhet varit för det mesta oklanderligt. 

h. Carlskrona Fästning, hafva hvarken rymningar ägt rum eller större 
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oordnnjgar förefal l i t .—Vid Allrnaipna Arbets-iuråttningarne i < Carlskrona 

och å; Kungsholmen hafva visserligen 16 arbetskarlar, år 1838, och 5 1839 

beredt sig tillfälle att tid efter annan plofligen afvika, men dock hafva inga 

större rymningsföretag eller gröfre förbrytelser förefallit, utan iängarnes 

förhållande i allmänhet varit tillfredsställande, hvadan äfven aDtalet af 

extra-judiciella bestraffningar i förhållande till personalen varit ringa och 

hufvudsakligen bestått i prygel eller mörk arrest. 

En å Carlstens Fästning förvarad lifstidsfånge, vid namn Hurtig, har 

å r 1 8 3 8 försökt att med knif mörda Place-majoren Capitaine Bergenstråle, 

samt derföre påföljande året blifvit halshuggen. — Ett stö.rre rymningsfö

retag har år 1838 varit å bane, men blifvit i tid upptäckt och utförandet 

deraf förhindradt. Styrelsen bar dock bäraf funnit sig föranlåten att, då 

fångbevakningen och visilationen å denna Fästning icke. kunde med veder

börlig noggrannhet besörjas af en enda vaktknekt, sedan fångarnes antal i 

sednare tider betydligen öka.ts och nu mera än förr till utårbeten använ

das, göra underdånig hemställan om antagande af en ytterligare vaktknekt 

å Fästningen, till hvilken underdåniga hemställan Eders Kongl. Maj:t ge

nom nådigt Bref den 15 Jan, 1839 lemjiat bifall. -— Sistnämnde, år bafva 

2:ne fångar ifrån Fästningen rymt, men för öfrigt har ingen förbrytelse af 

svårare heskaffenhet blifvit begången, utan fångarnes uppförande i allmän

het varit, oklanderligt. En lifstidsfånge har, efter ankomsten till Fästnin

gen, befunnits vara till sina sinnen rubbad. Sedan Seraphimer-Ordens-

Gillet vägrat att låta honom till vård och skötsel å något hospital intagas, 

samt Eders Kongl. Maj:t, i anledning af Styrelsens underdåniga förfrågan, 

huru med honom förhållas borde» under fdeo 4 December 1838, i nåder, 

förordnat, att han skujle försändas till det ställe, inom fångvårdsanstallter-

ne, hvilket Styrelsen ansåg tjeuligast att honom empttaga och vårda, sfi har 

Styrelsen låtit nämnde fånge förflyttas till Malmö, Arbetsfängelse, deT 3:ne 

andrs till forståndet rubbade fångar förut förvarades; och har Styrelsen. 
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sett sig nödsakad, att , med stöd af Eders Kongl. Maj:ts uti sistberörde 

nådiga Bref dertill lemnade tillstånd, låta en extra vaktknekt tills vidare 

anställas vid sistnämnde fängelse för bevakning af desse vansinnige fångar. 

Genom utbrott från ett af fånghvalfven å Ny-Elfsborgs Fästning be

redde sex fångar den 19 Oct. 1838 sig tillfälle att rymma, men 4 af dem 

blefvo samma år åter ertappade. Inga större oordningar hafva förefallit hvar-

ken nämnde eller det påföljande året, då icke eller någon rymniDg ägt rum. 

Å Christianstads Fästning har rymning blifvit verkställd år 1838 af 

en och 1839 af 2:ne fångar, samt det förra året fyra och det sednare 

året ett försök dertill misslyckats; men för öfiigt hafva inga större oord

ningar förefallit och icke eller någon corporel bestraffning ägt rum. 

Från Landskrona Fästning hafva år 1838trenne och år 1839 tvänne 

fångar försökt att rymma, men genast blifvit gripne. Dessutom har först

nämnde år en af fångarne uti ett af de största fångrummen uppgjord rym-

nings-complott blifvit upptäckt innan den hunnit att verkställas. Utom de 

8 fångar, som för nämnde tillämnade rymningsföretag blifvit belagde med 

straff-fängsel, hafva endast 6 fångar under desse 2:ne åren blifvit extra-ju-

dicialiter afstraffade, och af dem endast en med prygel, samt de öfrige 

med straff-fängsel. 

Enligt de upplysningar, som af Chefen för Pionnier-corpsen å Carls

borgs Fästning blifvit Styrelsen meddelade, hafva inga ovanliga händelser 

under de ifrågavarande 2:ne åren vid nämnde Corps förefallit. Väl hafva 

åtskilliga rymningar derifrån ägt rum, men ej till någon utomordentlig 

grad, och hafva de fleste af rymmarne blifvit ertappade och återförde. År 

1838 hafva 26 , samt 1839 17 Pionnierer blifvit från Corpsen utstrukne, 

dels för stöld, samt dels för rymnings- och förfalskningsbrott, hvilket sed

nare mest bestått uti förfalskning af permissions- och capitulations-sedlar. 

k Waxholms Fästning hafva, dels 1838 Under-lieutenanten Bohm, 

hvilk.ea då tjenstgjort vid befästningsarbetet, och gels 1839 Fångvaktmästa-
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ren, Wallander blifvit, Bohm af en och Wallander af 2.'ne correclionister, 

öfverfallne och med knif sårade. År 1838 bar intet rymningsförsök ägt 

rum; men 1839 hafva 2:ne corectionister beredtsig tillfälle att afvika, af 

hvilka den ene inom arets lopp blifvit till Fästningen återförd. För öf-

rigt hafva endast sådane mindre förbrytelser blifvit begångne, som kunnat 

bestraffas med arrest i cell, det enda bestraffningssätt, som å Fästningen 

blifvit auvändt. 

I afseende på verkningarne af det nuvarande behandlings-systemet 

bar Styrelsens erfarenhet under de ifrågavarande 2:ne åren icke föranledt 

till ändring af de åsigter, Styrelsen i afseende dera, så väl uti de föregå

ende Årsberättelserne, som vid flerfalldiga andra tillfällen, i underdånighet 

yttrat, och dem Styrelsen nu i underdånighet åberopar. 

Någon verklig moralisk förbättring ibland fångarne i allmänhet kan, 

efter Styrelsens åsigt, icke vara att förvänta förr, än fängelserne blifva så 

inrättade, att fångarne kunna dels ändamålsenligt ciassificeras, samt dels 

ifrån hvarandra helt och hållet afskiljas och särskildt förvaras. — Men äf-

ven om en så nyttig förändring å samtlige fängelserne blefve tillvägabragt, 

skulle dock, hvad Corrections-inrättningarne beträffar, den dermed åsyf

tade goda verkan säkerligen uteblifva, så länge de derstädes inneslutne per

soner icke få viss tid bestämd för sin fångenskap oeh så länge ett förbät-

tradt uppförande icke berättigar till företräde till frihetens återvinnande. 

— Under närvarande förhållande bör det derföre icke förefalla oväntadt, 

om den för försvarslöshet friheten beröfvade, som under åratal iakttagit 

ett stilla och pålitligt uppförande, men sådant oaktadt fortfarande qvarhål-

les uti häkte i brist af försvar, under det att han ser flere af sina kamra

ter, h v likas uppförande varit i högsta grad opålitligt, återvinna friheten, 

derföre att tillfälle till erhållande af tjenst for dem yppats, slutligen i för-

tviflan öfver sin hopplösa ställning beträder brottets bana, ofta endast för 

att vinna någon rörändring i sin belägenhet. 



78 

Fängelserne kunna sålldies uti deras-när varande tillställd icke betrak

tas såsom förbättrings-anstalter, utan endast såsom,, förvariugsställen för de 

personer, som. brutit emot gällande lagar eller polis-författningar; och ur 

sudan synpunkt betraktade kunna de måhända anses, äfven under dessa 

2:ne åren, hafva motsvarat hvad man billigtvis af dem kunnat vänta, då 

endast få gröfre förbrytelser bliiVit begångne., och äfven de mindre varit 

till antalet ringa i förhållande till den stora fångpersonaleu, så att god 

ordning i allmänhet kan anses hafva varit rådande bland straff- och correc-

tions.-fångarne, jemte det större delen af dem sysselsatts med nyttige arbeten. 

Förhållandet emellan antalet af de till Fästnings- och Coirections-

fängelserne inkomne fångar, som förut varit der intagne, och dem, hvilka 

för första gången ditkommit, har varit följande: 
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Sedan fftngantalét å Malmö och Landskrona Fästningar, hvilka, 

enligt Eders Kongl. Maj:ts den 19 Julii 1827 roeddelte nådiga förord

nande, varit 'bestämde till livstidsfångars mottagande, ökats å förra stället 

med 25 och å det sednare med 40 personer utöfver hvad påräknadt varit, 

Så har Styrelsen, efter derom hos Eders Kongl. Maj:t gjord underdånig an

mälan, och med Eders Kongl. Maj:ts dertill lemnade nådiga tillstånd, un

der den 26 Januarii 1839 meddelat vederbörande Hof- och Öfver-Rätler 

underrättelse derom,. att personer, som derefter till lifstidsarbete dömdes, tills 

vidare borde försändas till Ny-Elfsborgs och Carlskrona fästningar. 

Genom Circulär-bref af den 3 Augusti 1839 har Styrelsen under

rättat vederbörande om Eders Kongl. Maj:ts, uppå Styrelsens underdåniga 

hemställan, den 12 förutgångne Junii meddelade nådiga förordnande, 

dels derot», att läderremmar skulle begagnas i stället för handklofvar vid 

verkställighet af spöstraff, som dels derom, att de vid fångforsling förut 

begagnade så kallade fotblackar skulle utbytas mot fotfängsel, bestående af 

en jernketting och dervid fastade läderfodrade hällor med led, hvartill 

modeller genom Styrelsens försorg blifvit förfärdigade samt vederbörande 

tillsände; och- får Styrelsen för öfrigt i afseende på de föreskrifter, som 

redan finnas eller kunna vara af behofvet påkallade rörande häktade per

soners bevakning och forsling, samt ordningens upprätthållande inom fän-

gelserne, underdånigst åberopa det underdåniga förslag till reglemente 

i nämnde afseende, hvilket, efter det försök med tvångströjor ooh arni-

bojor eller handfängsel utan skruf blifvit anställde, så väl i Stockholms 

Stads, som åtskillige Läns fängelser, Styrelsen under den 13 Julii näst-

lidet år till Eders Kongl. Maj:ts nådiga pröfning öfverlemnat. 

VII. AFDELNINGEN. 
Om Religionsvården inom Fängelserne. 

I afseende härå har Styrelsen ej särdeles mycket att tillägga livad 

derom uti de förra årsberättelserne blifvit yttradt, helst de fleste Fång-
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predikanter uti de berättelser, som, enligt Eders Kongl. Majrts nådiga 

Circulär-bref af den 30 December 1835, blifvit utaf dem för de ifråga

varande 2:ne åren till Styrelsen afgifne, hufvudsakligen åberopat innehål

let af deras förra berättelser. 

Emot fångarnes moraliska tillstånd i allmänhet hafva anmärkningar 

blifvit gjorde endast af Fångpredikanterne i Stockholms Stads fängelser och 

Smedjegårdshäklet samt Länsfängelserna i Fahlun, Gefle och Carlstad. 

Men så väl å öfriga Länsfängelserne, som äfven å Rikets Fästningar och 

Corrections-inrättningar har fångarnes moraliska tillstånd i allmänhet vi

sat sig mindre förderfvadt, än man ägt anledning att frukta med afseen-

de å fängelsernes närvarande beskaffenhet, som icke lemnar tillfälle att 

emellan fångarne iakttaga någon ändamålsenlig classification. På ett och 

annat ställe, såsom å Ny-Elfsborgs, Carlskrona och Kungsholms Fästningar, 

hafva fångarne till och med erhållit ett godt vitsord i nämnde afseende. 

Christendoms-kunskapen har hos åtskillige fångar varit ganska god, 

hos de fleste försvarlig, och har endast ett mindre antal varit deruti all

deles okunnigt. Under loppet af åren 1838 och 1839 hafva å Norra 

Corrections-inrättningen 9 , å Corrections-inrättningen i Norrköping 8 , å 

Corrections-inrättningen i Götheborg 13, å Landskrona fästning 8, å Kungs

holms fästning 6, å Ny-Elfsborgs fästning 3 , samt å Jönköpings Länshäkte 

16, å Nyköpings 3 , å Warbergs 1, å Mariestads 3 , och å Götheborgs Läns

häkte 2 fångar icke ens kunnat läsa innantill. Genom de skriftvexlingar, 

som härom ägt rum emellan Styrelsen och vederbörande Consistorier, har 

utrönts, att de okunnige fångarne fört en kringstrykande lefnad och icke 

haft något stadigt hemvist, så att någon egentlig försummelse i afseende 

på dem ej kunnat Presterskapet tillräknas. 

Cateches-förhör hafva på vanligt sätt hållits å några ställen på be

stämda tider, och å andra så ofta möjligt varit. Så väl desse förhör, som 

med fångarne anställde religionssamtal hafva, enligt hyad vederbörande 
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Fångpredikanter yttrat, dels hindrat fångarne att glömma hyad de redan 

inhemtat, och dels utvidgat deras kunskap. 

k Fästningarne samt Corrections-inrättningarne lemnas fångarne flere 

gånger om året tillfälle att blifva delaktige af den Heliga Nattvarden, och 

hafva de nästan mangrannt önskat och kommit i åtnjutande af detta Nå

demedel. För första gången hafva, efter föregången undervisning och con-

nimation, följande antal fångar blifvit till den Heliga Nattvarden admitte-

rade, nemligen 56 vid Södra Corrections-inrättningen, 6 vid Norra Correc-

tions-itirättniugen, 17 vid Arbetsfängelset i Malmö, 8 vid Corrections-

inrättningen i Norrköping och 3 å Landskrona Fästning, af hvilka den ene 

varit 35 år gammal, samt dessutom 4 varit under beredelse vid Correc

tions-inrättningen i Götheborg, men i brist af tillräcklig kunskap ännu icke 

vid 1839 års slut kunnat till den Heliga Nattvarden admitteras. 

Ä Länsfängelserne hafva sjuke fångar, som önskat att blifva af den 

Heliga Nattvarden delaktige, äfvensom de friska fångar, som dertill sig an

mält, kommit i åtnjutande af Nådemedlet, såvida icke, hvad de sist

nämnde beträffar, VI I I Cap. Kyrkolagen derför lagt hinder i vägen. 

Gudstjenst har som vanligt hållits å Corrections-inrättningarne hvarje 

Söndag, samt å Fästningarne dels hvarje, dels hvarannan Söndag. Någon 

annan förändring i afseende härå har icke förefallit, än att Gudstjenst jem-

väl å Waxholms Fästning blifvit förrättad hvarje Söndag, sedan rum der

till å Fästningen blifvit beredt, samt särskildt arfvode i nåder anslaget åt 

Slottspastorn för dess härigenom ökade besvär. 

Der särskild Slottskyrka icke finnes inom Länsfängelserne har Guds

tjenst hållits hvarannan, hvar 3:dje eller hvar 4:de Söndag, med undantag 

af Länshäktet i Gefle, der utrymme till Gudstjensts hållande helt och hål

let saknas. — Vid Kronohäktet i Nora finnes ingen Predikant anställd, 

och ehuru nuvarande Pastor i Nora någon gäng egnat sin uppmärksamhet 

åt häktet, lärer dock, enligt hvad LandshöfdiDge-Embetet i Örebro Län 

11 
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upplyst, sällan inträffat, att Gudstjenst för fångarne derstädes blifvit hål

len. En fånge, tilltalad för dråp, har der varit inspärrad på andra året, 

utan att under tiden hafva ägt tillfälle att bevista Gudstjenst, och då han, 

som ej velat söka nåd, skolat beredas till döden, har han för sådant än

damål måst förflyttas till Örebro Slottshäkte. 

Allmänna Gudstjensterne hafva flitigt bevistats af fångarne, som der-

vid alltid iakttagit ordning, tystnad och uppmärksamhet. — Undantag här

ifrån hafva endast ägt rum, dels å Smedjegårds-häktet, der en och annan, 

som åstadkommit förargelse, måst afvisas, och dels å Länshäktet i Cail-

stad, der, under Gudstjensten den 4 Junii 1838, 2:ne fångar emot Predi

kanten utfarit i oanständiga yttranden, stört de andäktige fångarnes bön 

och sång med eder och förbannelser, samt smädat Gud och Hans Heliga 

Evangelium, för hvilket deras brottsliga förfarande de blifvit ställde under 

laga tilltal. 

Beträffande åter fångarnes moraliska förbättring, så hafva de fleste 

Fångpredikanter, i likhet med de åsigter Styrelsen deroin redan i under

dånighet framställt, yt trat , att något märkbart framsteg i detta afseende 

icke kunde vara att förvänta, så länge de gröfre och mera förhärdade för-

brytarne sammanpackades uti samma rum med dem, som endast begått 

xingare förseelser, samt att, hvad Länsfängelsecne vidkomme, själasörjarens 

bemödanden för detta goda ändamål jemväl motverkades af den högst för-

derfliga sysslolöshet, hvaruti fångarnes lif derstädes tillbragtes. 

Innan Styrelsen öfvergår ifråu detta ämne, tror Styrelsen sig böra 

fästa Eders Kongl. Maj:ts nådiga uppmärksamhet på den uti ekonomiskt 

hänseende högst vanlottade ställning, hvaruti Fångpredikanterne i allmän

het sig befinna, helst, genom en förändring deraf, framgången af Styrelsens 

bemödanden för fångarnes moraliska förbättring säkerligen skulle kunna i 

betydlig mån underlättas. Efter Styrelsens underdåniga åsigt är det nem-

ligen ovedersägligt, att själasörjaren, såvida han icke inskränker sig till 

ett formel t fullgörande af depligter, instructionen honom ålägger, utan der-
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jemte lifvas af en ädlare åtrå att verka för sin fallne likes återvändelse på 

dygdens väg, skall uti religionens läror, rätt använde, finna ett kraftigt 

stöd för uppnående af detta mål. Men om det äfven hittills skulle hafva 

lyckats att vid de fleste fängelser erhålla sådane själasörjare, som varit lif-

vade af denna ädlare känsla, så har dock större delen af dem, till följd 

af deras högst inskränkta löne-inkomster, utgörande vid åtskillige fängelser 

endast 50 å 60 R:dr banco, sett sig nödsakade att egna sin mesta tid åt 

mera löngifvande sysselsättningar, hvarigenom de blifvit urslåndsatte att 

med erforderligt allvar och nit arbeta för fångens väl. 

Efter Styrelsens underdåniga förmenande är derföre en sådan för

bättring uti Fångpredikanternes lönevilkor, att de i någon mån komma att 

motsvara deras trägna och ansvarsfulla åligganden, påkallad, icke allenast 

af billighet emot dem sjelfve, utan äfven af omtanka för fångens morali

ska förbättring. 

VIII. AFDELNINGEN. 
Om fångars lösgifvande, samt Arbets-inrättningar inom Länen. 

År 1838 hafva 551 och år 1839 475 fångar ifrån Rikets samtlige 

Fästningar och Corrections-inrättningar blifvit frigifne, dels till följd af 

Eders Kongl. Maj:ts nåd, dels efter den ådömda fängelsetidens slut, samt 

dels på grund af erhållet laga försvar. Deremot hafva, utaf de till desse 

fängelser inkomne fångar, hvilkas antal, enligt hvad uti VI1 Afdelningen 

nämndt är, utgjort 891 personer år 1838, samt 912 år 1839, det förra året 

395, och det sednare 381 fångar förut varit derstädes intagne. Antalet af 

de till straff- och corrections-fäugelserne återkomne fångar har således un

der dessa 2:ne år uppgått till omkring |:delar utaf dem, som under sam

ma tid blifvit derifrån frigifne. Ehuru detta resultat icke synes kunna 

gifva något särdeles fördelaktigt begrepp om de frigifne fångarnes morali

ska förbättring, torde dock omdömet i afseende härå böra betydligen för

mildras i betraktande deraf, att större delen af dem, som efter undergån-
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get fängelsestraff på viss tid bort frigifvas, och hvilkas antal utgjort 371 

är 1838 och 338 år i83p, i sjelfva verket icke blifvit ställde på fri fot, 

utan öfverlemnats till vidare förordnande af Öfver-Ståthållare-Embetet, eller 

Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i de Län, hvarifrån de till straff-

fängelset ankommit. — Efter erhållet föreläggande att inom viss kort tid 

förskaffa sig laga försvar blifva de emedlerlid merendels uti häkte qvar-

hållne, och då tillfälle till erhållande af försvar sällan derstädes kan erbjuda 

sig, så blifva de i brist deraf till Corrections-inrättning afsände. Med sä

kerhet torde derföre kunna antagas att omkring hälften af dem, som till 

förutnämnde fängelser återkommit, varit sådane, som undergått straffarbete 

på viss tid, men vid slutet deraf icke blifvit på fri fot ställde, utan i 

brist af laga försvar till Corrections-inrätLningarne förflyttats. 

Äfven om stöd för en sådan åtgärd kan hemtas från gällande för

fattningar om försvarslöshet, synes den dock stå i rak strid med rättvi

sans fordringar, enligt hvilken hvarje på viss tid till fängelse dömd per

son äger ett rättmätigt anspråk att, efter den bestämda tidens slut, lösgif-

vas och icke åter beröfvas friheten förr, än han genom ny förbrytelse den

samma förverkat. 

Den vigtigaste tidpunkten uti fångens hela lefnad är utan tvifvel den, 

då han ifrån fängelset lösgifves. Om han då lyckas finna någon tillflykts

ort, något värn emot behofven och någon uppmuntran alt fortgå på en 

bättre bana, eller oin han deremot öfverallt, till och med i sin egen fö

delseort, finner sig afskydd och tillbakaskjuten, härpå beror oftast, huru

vida det för den lösgifne fången skall blifva möjligt, att åter inträda så

som en nyttig medlem af det fria samhället, eller om han skall återföras 

inom fängelsets murar, för alt der tillbringa sin återstående lefnad. 

Då det således icke lärer kunna bestridas, att de omständigheter, un

der hvilka fangen lösgifves, och det stöd honom då lemnas så väsendtligt 

inverka, icke allenast på hans, utan äfven på samhällets väl, synes det 

yara i högsta grad önskansvärdt, att med det snaraste sådane åtgärder 
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måtte vidtagas, att den lösgifne fången icke, såsom hittills, må lemnas utan 

allt stöd, samt, fruktad och afskydd, snart sagdt tvingas att begå nya brott 

för att kunna tillfredsställa de for lifvets uppehälle nödvändigaste bebof. 

Rörande beskaffenheten af de åtgärder, som i nämnde afseende synas vara 

mest ändamålsenlige att vidtaga, har Styrelsen uti underdånigt utlåtande, 

i anledning af Eders Kongl. Maj:ts den 5 Junii i83p meddelade nådiga 

Remiss uppå Justitie-Canzlers-Embetets underdåniga hemställan om ett 

större antal fångars frigifvande ifrån Arbets- ocb Correctians-inrättningar-

ne, under den 24 derpåföljde Febr. i underdånighet yttrat sine åsigter; 

och får Styrelsen, under åberopande deraf, nu endast inskränka sig till ut

talande af den öfvertygelsea, att det skulle blifva af en stor och väsendt-

lig nytta, om så beskaffade vårdare, som uti det underdåniga utlåtandet om-

förmäles, blefvo inom hvarje församling anställde, för att uppmuntra samt 

med råd och hjelp bispringa den lösgifne fången, intilldess denae sattes 

i tillfälle alt sjelf på egen hand redligt förtjena hvad han för sin bergning 

behöfde. Då det emedlertid ofta torde blifva svårt, att åt den lösgifne 

fången skaffa passande sysselsättning, hvarförutan dock någon säkerhet emot 

hans återfall icke kan vara att påräkna, så borde åtgärder äfven vidtagas 

till underlättande af vårdarens omsorger i nämnde afseende; och skulle, ef

ter Styrelsens underdåniga åsigt, det mest verksamma medel härtill vara, 

att inom hvarje Län och större Stad ett eller flere Arbetshus inrättades, 

der tillfälle till arbete för alla till Länet eller Staden återkommande lös

gifne fångar alltid skulle finnas att tillgå, intilldess någon annan stadig sys

selsättning för dem kunde yppas; och om desse arbetshus blefvo ändamåls

enligt ordnade, skulle de utan tvifvel jcmväl verksamt bidraga att i betyd

lig mån minska det stora antalet af dem, som nu årligen, i brist på laga 

försvar, afsändas till de allmänna Corrections-inrättningarne, der mången 

sedermera af närande orsak Wifver under hela lifstiden qvarhållen. 

Enligt hvad förut i underdånighet nämndt är finnas sådana arbets

hus för närvarande endast inom Upsala, Linköpings, Nyköpings, Umeå, 
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Wisby och Östersunds Län; men äfven om dessas närmare beskaffenhet 

är Styrelsen icke i tillfälle att lenona någon upplysning, enär några upp

gifter derom icke till Styrelsen inkommit. 

Med stöd af 17 § uti Eders Kongl. Maj:ts nådiga förordning af den 

29 Junii 1833 hafva 27 å Arbets- och Corrections-inrättningarne för för

svarslöshet intagne personer år iS38 och 33 lika qvalificerade personer år 

1889 erhållit Styrelsens pass för att inom deras födelseorter eller å andre 

uppgifne ställen söka bereda sig laga försvar, och hafva nämnde correc-

tionshjon, jemlikt Eders Kongl. Majrts nådiga Bref af den 28 April i83-7 

och den 28 Maji i 83g , vid afgången ifrån Corrections-inrättningarne, till

delats enahanda understöd, som enligt Eders Kongl. Maj.ts nådiga Bref af 

den 15 Mars 1821 bestås lösgifne fästningsfångar. 

Af de sålunda förpassade hafva ålskillige lyckats erhålla laga försvar, 

andre i brist deraf sjelfmant återkommit inom den bestämda tiden, någre 

under deras frihetstid föröfvat brott, samt om flere ingen underrättelse 

erhållits. 

IX. AFDELNINGEN. 
Om Inspectionsresor till Fängelserne. 

Med stöd af 9 § uti Styrelsens instruction beslöt Styrelsen den 26 

Maji 1838 alt åt dess Canzli-Ledamot General-Auditeuren och Riddaren 

P. J. Netzel uppdraga att ofördröjligen företaga en inspectionsresa till 

Fängelserne samt Arbets- och Corrections-inrättningarne i Vestra och 

Södra delarne af Riket, för att undersöka fångvårdens tillstånd i allmän

het , fångarnes behandling, framgången af de utaf Styrelsen föreskrifne ar

beten , verkställigheten af anbefallde byggnader och reparationer, samt ve

derbörande Embets- och Tjenstemäns utöfning af sine befattningar m. m. 

Sedan denna resa, efter ett besök vid allmänna Arbets- och Corrections-

inrättningarne i Norrköping, blifvit fortsatt till Carlsborg och derifrån till 

Fästningarne och Fängelserne på vestra kusten ända till Malmö, blef den-
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samma der afbruten af en för den inspecterande Ledamoten öfverbandta-

gande chronjsk sjukdom, som tvang honom att, efter dertill erhållet nå

digt tillstånd, under Here månader begagna läkarevård i Köpenhamn. Först 

i Mars månad påföljande året kunde han företaga de emedlertid hvilande 

iDspeclions-förrätlningarne, hvilka sedermera fortsattes vid de Skånska 

Fästningarne, samt derefter i Carlskrona och Calmar äfvensom ånyo i 

ISonköping. 

Enligt den berättelse, som den inspecterande Ledamoten derefter till 

Styrelsen afgifvit om förloppet af de verkställde inspectionerne, har ordnin

gen inom Corrections-inrättningarne i allmänhet varit god, hvadan äfven 

den inspecterande Ledamoten icke allenast om de äldre Föreståndarne vid 

Corrections-inrättningarne i Norrköping och Götheborg, hvilka redan förut 

gjort sig af Styrelsen fördelaktigt kände, utan äfven om den efter Fält-

Kamereraren Canon till Föreståndare vid Arbetsfängelset i Malmö förord

nade Under-Lieutenanten Salmsson, meddelat ett särdeles hedrande vitsord 

om ådagalagdt nit, omtanka och verksamhet uti deras ansvarsfulla kall. 

För öfrigt halva under denna inspectionsresa inga andra afvikelser 

ifrån gällande föreskrifter blifvit anmärkte, än sådane, hvaruti rättelse ge

nom den inspecterande Ledamotens åtgärd kunnat beredas. 

Med anledning af en å Waxholms Fästning år i838 yppad större sjuk

lighet bland fångarne derstädes, företog undertecknad, Styrelsens Ordförande, 

i Augusti månad berörde år en inspectionsresa till nämnde Fästning, och 

efter det dervid utrönts, att orsakerne till sjukligheten härled t sig från 

otillräcklig och osund föda, samt brist på rörelse, så har Styrelsen den 18 

i samma månad, på sätt uti I I I Afdelningen nämndt är, härom gjort un

derdånig anmälan hos Eders Kongl. Maj:t, som derefter meddelat nådige 

föreskrifter om åtgärders vidtagande till det ondas hämmande. 

Sedan Eders, Kongl. Maj:t genom nådigt Bref den ja Mars itäg an

befallt undertecknad Styrelsens Ordförande att påföljde sommar besöka War-

bergs f. d. Fästning, för att undersöka huruvida Kronans der ägande bygg-



88 

nåder kunde användas till ett större straff-fängelse, så har nämnde resa 

under derpåföljde Aug. och Sept. månader blifvit verkställd, hvarvid icke 

allenast Warbergs f. d. Fästning, utan äfven Leckö eller Sikajocki Slott be

söktes, samt Fästnings-, Corrections- och Arbetsfängelserne i vestra och sö

dra delarne af Riket inspecterades; men då särskild underdånig berättelse 

om förloppet af denna inspectionsresa under den 10 Nov. nästlidet år blif

vit till Eders Kongl. Maj:t afgifven, så får Slyrelsen nu i afseende dera 

endast i underdånighet åberopa innehållet af samma underdåniga berättelse. 

Efter det Styrelsen sålunda afgifvit underdånig redogörelse för alla 

delar af Fångvårdens förvaltning under åren i838 och 1839, får Styrelsen 

i underdånighet anhålla, att tiden för dessa årsberättelsers afgifvande, som 

genom Eders Kongl. Majrts nådiga Bref af den 26 Maji i836 blifvit be

stämd till den 1 Sept. hvarje år , måtte för framtiden utsträckas till slutet 

af påföljande året efter det, som Berättelsen omfattar, helst Styrelsens 

Hufvudbok, som bör ligga till grund för åtskillige delar af Berättelsen, 

enligt instructionen ej aflemnas före den 1 December. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit 

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

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

ufiderdånigste och tropligtigste 
tjenare ocb undersåter 

CLAS LIVIJN. 

G. G. UGGLA. R. TH. CKDERSCHIÖLD. 

E. f. 

Stockholm den 28 Aug. 1841. E. A. F. Lindencrona. 

Till Kongl. Maj:t underdAnigst med. Berättelse om Fångvården i Riket för area 1838 
och 1839. 



Litt. A. 
Uppgift på antalet af personer, som under loppet af år 1838 varit in

manade i Läns- och andra större Detentions-häkten. 

*) Inga uppgifter inkomne. a 



Litt. A. 
UPPGIFT PÅ ANTALET AF PERSONER, SOM UNDER LOPPET AF ÅR 1839 VARIT IN

manade i Läns- och andra större Detentions-häkten. 

*) Inga uppgifter inkomne. 



Litt. B. 

*) Af hvilka 1 enligt Skånska Hof-Rättens utslag och 1 efter erl agde böter. **) Af hvilka 3 blifvit afrättade. 

a a 



Litt. B. 

*) Drunknad under **) Af hvilka 1 till följe af utaf åklagaren eftergifne böter. ***) Af hvilka 1 såsom oduglig till arbete och don 
rymiiingsförsök. andra , sedan hon blifvit tillförlitligen känd. 



Litt. C. 

Uppgift på de å Fästnings- och Arbets-fängelserne, samt å Corrections- och an

dra allmänna Arbetsställen vid slutet af år 1838 befintlige personers ålder. 



Litt. C. 

Uppgift på de å Fästnings- och Arbets-fängelserne, samt å Corrections- och an

dra allmänna Arbetsställen vid slutet af år 1839 befintlige personers ålder. 



Litt. D. 
Uppgift på de i Fästnings-fängelserne, samt Arbets- och Corrections-inrättningarne, äf

vensom vid Pionnier-Corpsen under loppet af år 1838 varande personers födelse-orter. 





Litt. D. 
Uppgift på de i Fästnings-fängelserne, samt Arbets- och Corrections-inrättningarne, äf

vensom vid Pionnier-Corpsen under loppet af år 1839 varande personers födelse-orter. 





Litt. A b. 

Uppgift å förhållandet emellan folkmängden inom hvarje Län och 

antalet af derstädes födde allmänna Straff-fångar samt Pionnierer 

b 



Såsom en följd häraf visar sig, att utaf samtlige å Straff-fängelserne 

och vid Pionnier-corpsen under loppet af nedannämnde år intagne fångar: 



Litt A. c. 
Uppgift på de Samhälls-classer, hvilka de å Rikets Fästningar, Spinnhus-

och Corrections-inrättningar, samt vid Pionnier-Corpsen under loppet af åren 

från och med år 1835 till och med 1839 förvarade fångar hafva, innan 

de friheten förverkade, tillhört. 







Litt. E. 
Uppgift på de yrken eller näringsfång de i Fästnings-fängelserne samt 
Arbets- och Corrections-inrättningarne under loppet af år 1838 förvarade 
personer af mankönet idkat, innan de blifvit till dessa ställen dömde. 





Uppgift på de å i Arbets- och Corrections-inrättningarne under lop

pet af år 1838 förvarade Qvinnspersoners yrken och lefnadsförhål-

landen före deras ditkomst. 



Litt. E. 
Uppgift på de yrken och näringsfång de i Fästnings-fängelserne samt 

Arbets- och Corrections-inrättningarne under loppet af år 1839 förvarade 
personer af mankönet idkat, innan de blifvit till dessa ställen dömde. 

c 





Uppgift på de å i Arbets- och Corrections-inrättningarne under lop

pet af år 1839 förvarade Qvinnspersoners yrken och lefnadsförhål

landen före deras ditkomst. 





Litt. F. 

Uppgift, utvisande för hvilka brott eller förseelser de under loppet af år 

1838 uti Fästnings-fängelserne samt Arbets- och Corrections-inrättningarne 

förvarade Fångar äro dömde. 









Litt. F. 

Uppgift, utvisande för hvilka brott eller förseelser de under loppet af år 

1839 uti Fästnings-fängelserne samt Arbets- och Corrections-inrättningarne 

förvarade Fångar äro dömde. 

d 









Litt. G. 

Uppgift, utvisande af hvilka Embetsmyndigheter de, vid Arbets- och Corrections-inrättningarne i 

Riket, under loppet af år 1838 förvarade försvarslöse personer blifvit dit försände. 

e 



Uppgift, utvisande af hvilka Domstolar eller Embetsmyndigheter de, å Rikets Fästningar samt Ar-

bets- och Corrections-inrättningar, under loppet af år 1838 förvarade fångar och Correctionister blif-

vit dit dömde. 



Li t t . G. 

Uppgift, utvisande af hvilka Embetsmyndigheter de, vid Arbets- och Corrections-inrättningarne i 

Riket, under loppet af år 1839 förvarade försvarslöse personer blifvit dit försände. 

f 



Uppgift, utvisande af hvilka Domstolar eller Embetsmyndigheter de, å Rikets Fästningar samt Ar

bets- och Corrections-inrättningar, under loppet af år 1839 förvarade fångar och correctionister blif-

vit dit dömde. 



Litt. A. d. 

Summarisk uppgift öfver de Domstolar och Embetsmyndigheter, som dömt de å 

Rikets samtlige Fästningar och Corrections-inrättningar under åren från och med 1835 

till och med 1839 förvarade fångar, med undantag af dem, som varit insatte på be

kännelse och hvilka alla blifvit dömde af Kongl. Maj:t. 

g 





Litt. H. 

Sammandrag, upptagande kostnaderne för de å nedannämnde Fängelser samt allmänna Arbets- och Corrections-inrättningar i Riket år 1838 förvarade fångar. 

h 



Litt. H. 

Sammandrag, upptagande kostnaderne för de å nedannämnde Fängelser samt allmänna Arbets- och Corrections-inrättningar i Riket år 1839 förvarade fångar. 



Litt. A. e. 

Uppgift å kostnaden för fångarnes underhåll m. m. å Rikets Fästningar och Corrections-inrättnin-

gar, under åren 1835—1839. 

i 





N:o 1. 
Uppgift å Dagsverken och förfärdigade Arbeten samt Inkomsterne och Utgifterne derför vid Södra Corrections-Inrättningen för år 1838. 

Stockholm och Södra Corrections-Inrättningens Kamererare-Contor den 24 Augusti 1839. 
P. J. Weidel. k 



N:o 1. 
Uppgift å Dagsverken och förfärdigade Arbeten samt Inkomsterne och Utgifterne derför vid Södra Corrections-Inrättningen för år 1839. 

Stockholm och Södra Corrections-Inrättningens Kamererare-Contor den 24 Juli 1840. 
P. J. Weidel. 



N:o 2. 

Uppgift å Dagsverken och förfärdigade Arbeten samt Inkomsterne och Utgifterne vid Malmö Fästnings- och Correctionsfängelse år 1838. 

Malmö Slott den 28 Februari 1839. 

C. J. STRÖM, 
Ofverste och Commendant. F. J. Salmson. 

I 



N:o 2. 

Uppgift å Dagsverken och förfärdigade Arbeten samt Inkomsterne och Utgifterne vid Malmö Fästnings- och Correctionsfängelse år 1839. 

Malmö den 28 Februari 1840. 
C. J. S T R Ö M , 

Ofverste och Commendant. F. J. Sa lmson , 
Föreståndare. 



N:o 3. 
Uppgift å Dagsverken och förfärdigade Arbeten samt Inkomsterne och Utgifterne derför vid Norra Corrections-Inrättningen för år 1838. 

Norra Corrections-Inrättningen den 31 December 1838. A. Wallberg. m 



N:o 3. 
Uppgift å Dagsverken och förfärdigade Arbeten samt Inkomsterne och Utgifterne derför vid Norra Corrections-Inrättningen för år 1839. 

Norra Corrections-Inrättningen den Juni 1840. 
A. Wallberg. 



N:o 4. 

Uppgift å Dagsverken och förfärdigade Arbeten samt Inkomsterne och Utgifterne derför vid Corrections-Inrättningen i Norrköping år 1838. 

Norrköping af Allmänna Arbets- och Corrections-Inrältningens Contor den 25 Juni 1839. 
B. M. Hök. n 



N:o 4. 

Uppgift å Dagsverken och förfärdigade Arbeten samt Inkomsterne och Utgifterne derför vid Corrections-Inrättningen i Norrköping år 1839. 

Norrköping af Allmänna Arbets- och Corrections-Inrättningens Contor den 30 Juni 1840. 

B. M. Hök. 



N:o 5. 
Uppgift å Dagsverken och förfärdigade Arbeten samt Inkomsterne och Utgifterne vid Götheborgs Corrections-Inrättning för år 1838. 

Götheborgs Allmänna Arbets- och Corrections-Inrättning den 4 Mars 1839. 

J. Lindh. o 



N:o 5. 

Uppgift å Dagsverken och förfärdigade Arbeten samt Inkomsterne och Utgifterne derför vid Götheborgs Corrections-Inrättning för år 1839. 

Götheborgs Allmänna Arbets- och Corrections-Inrättning den 14 Februari 1840. 
J. Lindh. 



p 



Litt. 
Sammandrag öfver Corrections-inrättningarnes i Stock-



I. 
holm, Norrköping och Götheborg Räkenskaper för år 1838. 





q 



Litt. 

Sammandrag öfver Corrections-inrättningarnes i Stock-



I. 
holm, Norrköping och Götheborg Räkenskaper för år 1839. 





r 





Litt. K. 

Uppgift å Underhållskostnaden för de å nedannämnde Fästnings- och Corrections-fängelser i Riket förvarade Fångar under loppet af år 1838. 

Anm, Vid Carlsborg bestås eldning och sjukvård af Fästningsmedlen. *) Inga uppgifter inkomna. 
S 



Litt . K. 

Uppgift å Underhållskostnaden för de å nedannämnde Fästnings- och Corrections-fängelser i Riket förvarade Fångar under loppet af år 1839. 

Anm. Vid Carlsborg bestås eldning och sjukvård af Fästningsmedlen. *) Inga uppgifter inkomna. 
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