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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Sedan Styrelsen öfver Fängelser och Arbets-Inrättningar i Riket den 30 sistlidne 

December afgifvit en gemensam underdånig berättelse angående Fångvårdens för

valtning i Riket under loppet af åren 1845 och 1846, går Styrelsen nu att, ser-

skildt för år 1847, afgifva en sådan underdånig berättelse, hvilken, i likhet med 

den sednast afgifna, under följande åtta Hufvudafdelningar kommer att redogöra för: 

l:o Fångar och krono-arbetskarlar i allmänhet och serskildta slag deraf; 

2:o Förhållandet inom Fängelserne och Krono-Arbets-Corpsen, samt verk

ningarne af det derstädes använda behandlingssätt,, ahensom hälsovården; 

3:o Religionsvården; 

4:o Fångars och Krono-Arbetskarlars frigifning m. m. 

5:o Fängelse-Byggnaderne; 

6:o Fångars och Krono-Arbetskarlarnes beklädnad och underhåll, ro. ra.; 

7:o FSngarnes och Krono-Arbetskarlarnes sysselsättning, samt verkan deraf 

till minskning i Statens utgifter för deras underhåll; samt 

8:o Inkomster och Utgifter vid Fängelserne och Krono-Arbets-Corpsen. 
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I. AFDELNINGEN. 

Om fångar och Krono-Arbe t skar lar i allmänhet och 
serskildta slag deraf: 

Uti denna Afdelning lemnas under serskildta momenter redovisning, ej allenast 

för antalet af Fångar och Krono-Arbetskarlur, sä väl uti Läns- och Polishäkten 

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

Arbetsfängelserne, samt Krono-Arbets Corpsen vid årets slut, utan äfven för de 

förändringar i afseende på tillkomst och afgång, som egt rum med de å nämnde 

Fängelser och Corps befintlige personer, äfvensom för deras ålder, födelseorter 

och föregående lefnadsyrken, samt af hvilka auktoriteter de till Straff-Fängelse 

eller allmänt arbete blifvit dömde, äfvensom för hvilka brott de gjort sig till 

straff förfallne. 

Till jemförelses anställande i afseende på fångantalets tillväxt meddelas upp

gift å förhållandet för hvart femte år , från och med 1855, som är det första, 

för hvilket någon utförlig fångstatislik blifvit upprättad. Rörande folkmängden i 

Biket har dock någon uppgift icke kunnat erhållas sednare, än för år 1844. 

Mom. 1. Uppgift dels å antalet af de personer (transportfångar häribiand 

icke inberäknade), som under loppet of åren 1835, 1840, 1845 och 1847 uti 

Stockholms Stads och samtltge Läns och Kronofängelserne äfvensom Polishäktena 

i Götheborg och Norrköping varit förvarade, dels ock å Folkmängden i Riket vid 

slutet af åren 1835, 1840 och 1844. 
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Dessa fångar hafva blifvit i Häkte inmanade och der qvarhållne. 
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a) För undergående af ransäkning, fängelse vid vatten och bröd, samt så kalladt 

enkelt fängelse. 

På det att icke samma individer måtte blifva serskildt upptagne bland ran-

rakningsfångarne och bland dem, som undergå fängelse vid vatten och bröd eller 
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enkelt fängelse och sålunda varda flere gånger beräknade, lemnas uti förestående 

tabell en gemensam uppgift för desse 3:ne slag af fångar. 

b) För försvarslöshet och olofligt kringstrykande. 
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För de år, då en stor del at de för försvarslöshet till allmänt arbete dömde 

manspersonerne, i anseende till bristande utrymme för deras emottagande vid Correc-

tions-Inrättningarne, under en längre tid måst qvarbållas i Länsfängelserne, har 

Styrelsen uti sine underdånige årsberättelser lemnat serskildte uppgifter dels öfver 

deras antal, som af nämnde anledning uti Länsfängelserne måst qvarblifva och 

dels öfver dem, som för försvarslöshet och olofligt kringstrykande blifvit häktade; 

men då följden häraf lätteligen kunnat blifva, att samma personer kommo att mer 

än en gång beräknas, har Styrelsen, sedan den åren 1843 och 1844 organiserade 

Krono-Arbets-Corpsen lemnat tillfälle att förflytta förstnämde personal från Läns

fängelserne, ej allenast uti den underdåniga berättelsen för åren 184S och 1846, 

utan ock nu uti förestående tabell meddelat en gemensam uppgift så väl öfver 

de för försvarslöshet i häkte inmanade, som ock öfver de bland dem, som der-

efter af sådan orsak äro vordne till allmänt arbete dömde, och hvilka sednare,så 

snart de om dem meddelade utslag vunnit laga kraft, blifvit till Krono-Arbets-

Corpsen eller vederbörande Allmänna Arbets-Inrättningar afsände. 
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c) för undergående af bysättning. 
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d) Antalet af barn, som till fängelserna åtföljt föräldrarne: 
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Totalsumman af de serskildte slags fångar, (transportfångar häribland icke 
beräknade) samt barn, som under loppet af åren 1835, 1840, 1845 och 1847 
förvarats uti Stockholms Stads och samtlige Länsfängelser äfvensom uti Polis
häktena i Götheborg och Norrköping, har således under hvardera af dessa år utgjort: 

2 
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På sätt förestående tabeller utvisa, har under loppet af nyssnämnde år Rikets 

folkmängd ökats, samt de uti Läns- och Polishäktena arresterades sammanlagda 

antal tillväxt sålunda, att: 

Ehuru sammanlagda antalet af de personer, som uti Rikets samtlige Läns 

och Kronobäkten funnits arresterade, sålunda under loppet af år 1847 varit öfver 

en tredjedel större än år 1835, hvilket synes utvisa, alt brottsligheten under 

denna tid tilltagit uti en flerdubbelt starkare proportion, än folkmängden tillväxt, 

är det likväl hugnande för Styrelsen att kunna faktiskt ådagalägga, att arreste-

ringarnes antal icke oafbrutet tillväxt, utan tvärtom under de sednare åren snarare 

af- än tilltagit. Sålunda bar de uti Läns- och Kronohäktena arresterades antal, 

som under loppet af 1838 uppgick, med minderåriga barn inberäknade, till 

19,484 personer, eller öfver 80 procent mer än år 1835, under loppet af de 

sednast förflutne nio åren dels understigit och dels obetydligt öfverstigit nämnde summa. 

Enligt hvad ofvanstående tabeller utvisa har arresteringarnes antal de sednare 

åren minskats uti Stockholms Stad och Län, äfvensom inom Skaraborgs, Wester-

bottens, Westernorrlands och Ostergölhlands Län. 

Under loppet af år 1838 utgjorde de arresterades antal uti Stockholms" Stads 

fängelser 6,295 och således öfver 100 procent mer än år 1847, för hvilket sist

nämnde år de arresterades antal i berörde fängelser varit mindre än under något 

af de föregående åren alltsedan år 1835. 

Deremot har arresteringarnes antal under sednare åren inom öfrige Länen 

tillväxt, och tillväxten proportionsvis varit störst inom Gottlands, Calmare, 
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Götheborgs, Christianstads och Jönköpings Län, nemligen så, att inom hvardera. 

af dessa Län arresteringarnes antal år 1847 varit öfver 100 procent större än år 

1835. Då Styrelsen ansett sig icke böra underlåta att fästa serskild uppmärk

samhet vid detta bekymmersamma förhållande har Styrelsen anmodat Eders Kongl. 

Maj:ts Befallningshafvande inom närande Län, alt upplysa, huruvida några ser

skild ta förhållanden af öfvergående natur kunde anses hafva varit verkande orsaker 

till en så förvånande tillväxt uti arresteringarnes antal; och får Styrelsen nu här-

jemte uti Bilagorne N:s 1, 2, 3, 4 och 5 bifoga styrkte afskrifter af de svar , 

som Styrelsen å berörde förfrågan erhållit. 

Uti de äldre underdåniga Berättelserne har Styrelsen, till förekommande af 

missförstånd, underdånigst anmärkt, att samma person kunde uti det uppgifna 

fångantalet vara mer än en gång beräknad i händelse förbrytaren blifvit från ett 

till annat häkte förflyttad och således på flere ställen upptagits uti de till Sty

relsen insände uppgifterne. Till afhjelpande af detta fel har Styrelsen , efter ser-

skildte till Styrelsen inkomne månadtlige uppgifter, uti denna underdåniga Berättelse 

för år 1847, likasom uti den sednast afgifna för åren 1845 och 1846, i Bilagan 

Litt. A.meddelat specifike uppgifter, serskildt å deras antal, som från andra häkten 

ankommit, och serskildt å öfrige i fängelserne intagne personer, samt uti ofvan-

stående tabeller och kalkyler beräknat endast de sednare, helst de förre redan 

måste vara en gång beräknade uti uppgifterne vid de häkten, hvarifrån de för

flyttats; och torde således samma personer icke kunnat (pr åren 1845 och 1847 

uti förestående tabeller hafva blifvit mer än en gång beräknade i andra fall, än 

då de flere serskildte gånger under samma år blifvit friheten beröfvade och i 

ofvannämnde häkten inmanade. 

Om nu antalet af de under loppet af år 1847 från ett till annat häkte för

flyttade 806 ransakningsfångar, 1,103 lösdrifvare och 132 barn, eller tillsammans 

2,041, lägges till de arresterades här ofvan uppgifne antal 17,391, så visar sig 

häraf, att fångarnes antal uti Rikets Läns och Krohohäkten efter den uti de äldre 

berättelserne följde beräkningsgrund, skulle under loppet af år 1847 hafva ansetts 

uppgå till 19,432, eller en summa, som, ehuru öfverstigande den för år 1840 

upptagna, dock är mindre än den, som för år 1838 beräknats; och torde häraf 
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således kunna med temlig visshet dragas den slutsats, att antalet af dem, som 

inom Rikets samtlige Län i häkte inmanats, icke varit större är 1847 än år 

1858, äfven om antagas skulle, att en eller annan af de uti tabellerne Litt. A 

och B redovisade fångar, uti berättelsen för år 1838, i anseende till den olika 

beräkningsmethod som då följdes, blifvit mer än en gäng upptagne. Men ehuru 

sålunda visadt är, att arresteringarnes antal under sednaste nio åren icke tillväxt, 

må häraf dock ej dragas den slutsats, som skulle någon tillökning uti de egent

liga gröfre brottens antal under tiden icke hafva egt rum. Mängden af dessa 

hatva nemligen på sätt här nedan ådagaläggas fortfarande r högst betydlig mån 

tilltagit och torde derföre orsaken dertill, att arresteringarnes antal sådant oaktadt 

icke samtidigt med de gröfre förbrytelsernas tillväxt, måhända böra sökas antingen 

deruti, att vederbörande lokal-auktoriteter på sednafe tiden mindre än förut anbe

fallt häktning för losdrifveri och ringare förbrytelser, eller deruti, att sådane för

brytelser endast till ett mindre antal blifvit begångne, eller ock uti dessa båda 

omständigheter gemensamt. 

Ehuru Styrelsen, i anseende till saknade uppgifter från de mindre Städerne, 

ej varit i tillfälle att lemna någon serskild redogörelse för der förvarade fångar, 

torde dock kunna antagas att de flesta af dem jemväl varit förvarade uti något 

af kronohäktena och således blifvit uti förestående tabeller redovisade. Beträffande 

åter transportfångarne, sä hafva de icke blifvit uti förestående tabeller serskildt 

upptagne af det skäl, att de redan måste vara en gång beräknade vid de fän

gelser, der de först blifvit häktade; men uti Bilagan Litt. A meddelas emedlertid 

en specifik uppgift på det antal transportfångar, som under loppet af år 1847 

uti hvarje serskildt Läns eller Kronohäkte varit intagne. 

Efter att sålunda hafva redogjort för den personal, som under loppet af 

hvarje utaf åren 1835, 1840, 1845 och 1847 på längre eller kortare tid funnits 

intagne uti Rikets samtlige Läns- Krono- och Polishäkten, meddelar Styrelsen 

uti följande tabell en summarisk uppgift på antalet af de serskildte slags fångar, 

äfvensom barn, hvilka på en gång, nemligen den sista dagen uti hvardera af 

nämnde år varit i berörde fängelser inneslutne. 
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Mom. 2 Uppgift pä antalet af dem, som vid slutet af åren 1835, 1840, 

1845 och 1847 varit uti Rikets Allmänna Straff- och Arbetsfängelser förvarade, 

eller vid f. d Pionnier och nuvarande Krono-Arbets Corpsen anställde: 
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Dessa hafva bestätt af följande slag, nemligen: 

a) Sådane, som blifvit dömde till straffarbete för lifslid. 

Då lifstidsfångarnes antal vid 1847 års slut utgjorde 570 män och 74 

qvinnor, eller tillsammans 644 personer mer än vid slutet af år 1835, hade 

således detta slags fångar under ifrågavarande tolf år erhållit en tillökning med 

omkring 113 procent för den manliga och 95 procent för den qvinliga personalen, 

eller omkring 112 procent för samtlige lifstidsfångarne. 
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b) Till Straff-Fängelse på bestämd tid dömde personer. 

Antalet af detta slags fångar uppgick således vid slutet af år 1847 till 541 

män och 101 qvinnor, eller sammanlagdt till 642 personer mer än vid 1835 

års slut, utvisande en tillväxt under dessa tolf år af omkring 121 procent för 

den manliga och 79 procent för den qvinliga, eller omkring 111 procent för 

hela denna fångpersonal. 
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c) I brist af laga försvar till allmänt arbete dömde personer, samt för opålitligt 

uppförande frän värfvade Regementerne utstrukne Soldater, som blifvit ålagda 

att vid f. d. Pionnier-, eller nuvarande Krono-Arbets-Corpsen uttjena ingången 

Capitulation. 
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Af denna tabell inheratas, dels att de vid allmänna orbets-anstalterne befintliga 

Törsvarslöse personernes antal vid slutet al år 1847 uppgick till 4 3 män och 113 

qvinnor mer än vid 1835 års slut, utvisande en tillökning af omkring 3 procent 

För männen och af 44 procent för qvinnorne, dels och att, då de vid slutet af 

nämnde år i Länsfängelserne förvarade till allmänt arbete dömde försvarslöse per-

sonerne jemväl iuberäknas, deras sammanlagda antal vid slutet af 1847 öfversteg 

det vid 1835 års slut med 80 personer, eller med omkring 4 procent; men om 

härvid jemväl i betraktande tages, a t t , bland de vid 1847 års slut vid arbets-

anstalterne befintlige försvarslöse manspersoner, icke mindre än 261 voro frivillige, 

så visar sig häraf att antalet af de der förvarade manspersoner, som för försvars

löshet voro dömde till allmänt arbete minskats med omkring I S procent, enär 

det vid 183S års slut utgjorde 218 personer mer än vid slutet af år 1 8 4 7 , 

oberäknadt det förut anmärkte förhållande, att ett icke obetydligt antal försvars

löse personer dessutom vid slutet af år 1835 qvarhölls i Länsfängelserne i brist 

på utrymme för deras intagande vid Corrections-Inrättningarne. Orsaken till den 

betydliga minskning, som sålunda egt rum uti de försvarslöse manspersonernas 

antal, står att finna deruti, att, efter det Krono-arbets-Corpsen åren 1 8 4 3 och 

1844 blifvit organiserad, tillsammans 2 ,180 , eller, med afdrag af 175 frivillige, 

icke mindre än 2,005 till allmänt arbete dömde försvarslöse manspersoner blifvit 

ställde på fri fot, af hvilka största delen hade kommit att vid Corrections-Inrätt

ningarne under en längre tid fortfarande qvarhållas i händelse nämnde Corps icke 

hade blifvit upprättad. 

d) Bekännelsefångar eller sådane personer, hvilka enligt Kongl. Maj:ts nådiga beslut 

förvaras i ensligt fängelse, för att förmanas till erkännande af gröfre brott. 

3 
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Totalsumman dels af de serskildle slags fångar, hvilka uti Rikets samtlige 

Straff- och Arbets-Fängelser förvarades, samt dels af de personer, som antingen 

voro vid Pionnier- och Krono-Arbets-Corpserne anställde, eller uti Läns- och 

Kronohäktena qvarhöllos säsom dömde till allmänt arbete i brist af laga försvar, 

har således utgjort: 

Denna Tabell utvisar, att sammanlagda antalet af ofvannämnde slags fångar, 

jemte Pionnierer och Krono-Arbetskarlar, frän år 1835 till slutet af år 1847 till

växt sä att 
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Om dessa summor jemföras med Rikets folkmängd, som, enligt hvad här 

ofvan uppgifvet är, utgjorde vid 1835 års slut 3,025,439, vid 18-40 års slut 

3,138,887 samt vid 1844 års slut 3,275,868, så visar sig häraf det resultat, 

att, vid slutet af år 1835 hvar 701:ste, vid slutet af år 1840 hvar 591:ste, 

vid slutet af år 1845 hvar 508:de, samt vid slutet af år 1847 hvar 503:dje 

person i landet varit friheten beröfvad. 
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Styrelsen har ansett sig härvid böra dels i underdånighet erinra, att de 

fångar, hvilka vid slutet af ofvannärnnde år funnos förvarade uti de mindre Stii-

dernes fängelser, samt uti Transporthäktena å landet, i saknad af uppgifter om 

dem, ej blifvit ibland fångpersonalen beräknad, dels ock fästa uppmärksamheten 

derpå, att orsaken dertill, att antalet af de häktade vid slutet af år 1847 en

dast var obetydligt större än vid slutet af år 1 8 4 5 , står att finna deruti, att 

icke mindre än 1,114 dömde och 175 frivillige, eller tillsammans 1,289 för

svarslöse manspersoner, under loppet af åren 1846 och 1847 ifrån Krono-Arbets-

Corpsen frigifvits. Att deremot Straff-Fångarnes antal äfven under loppet af de 

2:ne sednaste åren tyvärr betydligen tillväxt är redan ådagalagdt uti ofvanstående 

tabeller Litt. A och B. 

Mom. 3. Ibland de ä Rikets samtlige Straff- och Arbetsfängelser förva

rade fångar, samt de vid Krono-Arbets-Corpsen anställde personer hafva under 

loppet af år 1847 följande förändringar egt rum, nemligen: 
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Rörande de å Rikets samtlige Allmänna Straff- och Arbets-Fängelser förvarade 

fångar, samt de vid Krono-Arbets-Corpsen anställde personer, bifogas härjemte 

serskildte uppgifter: l:o under Litt. C angående deras ålder, SS:o under Litt. D 

angående deras födelseorter, äfvensom proportionsförbållandet emellan deras total

summa och antalet af dem, som inom hvarje Län äro födde; 3:o under Litt. E 

angående proportions-förhållandet emellan folkmängden inom hvarje Län, och an

talet af derstädes födde Allmänna Straff- och Arbets-fångar, samt Krono-arbets-

karlar; 4:o under Litt. F angående de samhällsklasser som fångarne och Krono-

Arbetskarlarne före deras häktande tillhört; 5:o under Litt. G angående de Dom

stolar och auktoriteter af hvilka Straff- och Arbetsfångarne, samt Krono-Arbets

karlarne blifvit till allmänt arbete dömde; 6:0 under Litt. H angående propor

tions-förhållandet emellan folkmängden inom hvarje Län, och antalet af de utaf 

auktoriteterne derstädes dömde Allmänna Straff- och Arbetsfångar, samt Krono-

Arbetskarlar; och slutligen 7:o under Litt. I angående de af dem före ankomsten 

till fångvårds-anstalterne begångne brott och förseelser. 

På det att ofvannämnde statistiska uppgifter angående födelseorter, samhälls

klasser, domstolar och förbrytelser måtte blifva i möjligaste måtto tillförlitlige 

har uti koncepttabellerne upptagits serskildt redogörelse för hela den personal, 

som under loppet af året funnits vid hvardera af de serskildta fångvårds-anstal

teme, samt derefter ifrån totalsummorne afdragits den personal, som under årets 

lopp blifvit från en till annan Fångvårdsanstalt förflyttad. 

Då emedlertid ifrågavarande koncepttabeller till följd haraf blifvit af serdeles 

vidlyftig beskaffenhet har Styrelsen, på det att resultatet deraf må varda mera 

åskådligt och lättfattligt, ansett sig böra till Eders Kongl. Maj:t öfverlemna dem 

endast i utdrag, upptagande, i afseende på totalsumman af de serskildte slagen 

fångar och Krono-Arbetskarlar, redogörelse i ofvanuppgifne omständigheter, dels 

rörande dem, som vid samtlige Fångvårds-Anstalterne under årets lopp förvarats, 

dels rörande de under årets lopp nykomne, samt dels rörande de vid årets slut 

qvarvarande. 

Vid granskningen af ofvannämnde tabeller inbämtas bland annat följande 

förhållanden; nemligen l :o af tabellen Litt. C, att de fleste fångarnes ålder utgör, 
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för lifstidsfångar af mankön emellan 25 och 4ä år, samt för dem af qvinkön 

emellan 50 och 45 år, för de på bestämd tid dömde straff-fångar af båda könen 

emellan 20 och 33 år, samt for de försvarslöse af mankön emellan 20 och 35 , 

och af qvinkön emellan 20 och 40 å r ; 2:o af tabellerne Litt. D och E at t , i 

förhållande till folkmängden de flesta af 1847 års fångar och Kronoarbets

karlar äro födde i Stockholms Stad, och dernäst inom Blekinge Lån, samt der-

efter inom Upsala Län; att inom Ostergöthlands, Gottlands, Westmanlands, Söder

manlands, Stockholms, Malmöhus, Götheborgs och Calmare Län antalet af de inom 

hvardera af dessa Län födda fångar i proportion till folkmängden varit ungefär

ligen lika stort; att det derefter minskats ungefärligen lika inom Christianstads, 

Nerikes och Kronobergs Län, samt vidare aftagit inom öfrige Länen i följande 

ordning, nemligen, inom Hallands, Jönköpings, Skaraborgs, Gefleborgs, Elfsborgs 

Kopparbergs, Norrbottens, Wermlands, Westernorrlands Westerbottens och Jemtlands 

Län, samt att olikheten uti ifrågavarande afseende emellan de serskildte Länen varit 

såstor, att de inom Blekinge Län födde fångarnes antal varit, omkring 10 gånger 

större än inom Jemtlands, omkring 7 gånger större än inom Westerbottens, 

omkring 6 gånger större än inom Westernorrlands Län o. s. v. samt mer än 

100 procent större än inom något af Rikets öfrige Län; 3:o af tabellen Lite. F, 

att största delen af fåogpersonalen före häktandet tillhört den tjenande klassen 

å landet, samt militärståndet, eller handtverksklassen; 4:o af tabellerne Litt. G 

och H, dels att i förhållande till folkmängden inom hvarje Län det största antalet 

af 1847 års fångar och Krono-Arbetskarlar blifvit till allmänt arbete dömde af 

domstolar och auktoriteter i Stockholms Stad, och dernäst inom Blekinge Län, 

samt alt de dömdes antal i förhållande till folkmängden sedermera minskats mer 

och mer inom de öfrige Länen i följande ordning, nemligen inom Malmöhus, 

Stockholms, Gottlands, Östergöthlands, Upsala, Götheborgs, Christianstads, Calmar, 

Gefleborgs, Westmanlands, Hallands, Skaraborgs, Södermanlands, Nerikes, Krono

bergs, Jönköpings, Elfsborgs, Kopparbergs, Westernorrlands, Wermlands, Jemt

lands, Westerbottens och Norrbottens Län äfvensom att denna slags gradmätare 

för moraliteten eller brottsligheten inom de serskildte orterne i afseende härå ut

visar en så stor olikhet, att, i förhållande till folkmängden, de dömdes antal inom 
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Stockholms Stad varit öfver 2 gånger större än inom Blekinge Län; — inom 

nämnde Län mer än dubbelt större än inom Malmöhus, Stockholms och Göthe-

borgs Län; — öfver 2 gånger större än inom Östergöthlands, Upsala, Gottlands, 

Christianstads, Calmare och Gefleborgs Län; — öfver 3 gånger större än inom 

Westmanlands, Hallands, Skaraborgs och Södermanlands Län; — öfver 4 gånger 

större än inom Nerikes, Kronobergs och Jönköpings Län; — öfver 5 gånger 

större än inom Elfsborgs Lan; — öfver 6 gånger större än inom Kopparbergs 

Län; — öfver 7 gånger större än inom Westernorrlands Län; — öfver 9 gånger 

större än inom Wermlands och Jemtlands Län; — öfver 10 gånger större än 

inom Westerbottens Län; — samt öfver 12 gånger större än inom Norrbottens 

Län; — dels ock att de under årets lopp nykomne till största antalet varit 

dömde af auktoriteter inom Stockholms Stad, och dernäst inom Blekinge Län, 

samt att bland de nykomne försvarslöse nära hälften af den manliga och öfver 

hälften af den qvinliga personalen ankommit från Stockholms Stad, under det att 

deremot ej mer än 2 försvarslöse personer ankommit ifrån hvardera af Gottlands 

och Norrbottens Län; 1 ifrån hvardera af Westernorrlands och Westerbottens 

Län, samt ingen ifrån Jemtlands; — och 5:o af tabellen Litt. 1., att bland 1847 

års fångar och Krono-Arbetskarlar omkring |:delar eller 75 procent föröfvat 

brott emot egande-rätten, omkring 10 procent begått mord eller annat våld å 

personer, samt omkring 2 procent föröfvat förfalskningsbrott eller annat bedrägeri. 

Då det emedlerlid synes kunna vara i flere afseenden af stor vigt att med 

visshet känna i hvad mån de olika brotten under sednare åren af- eller tilltagit, 

samt hvilka af dem i synnerhet förorsakat den betydliga tillväxten i Straff-fån

garnes antal har Styrelsen, i likhet med hvad uti sednaste berättelsen egde rum, 

ansett sig uti en under Litt. K hnrjemte bifogad tabell böra lemna specifik upp

gift på brotten, som blifvit föröfvade af de personer, hvilka voro vid samtlige 

Straff- och Arbets-fängelserne förvarade, eller vid Pionnier- och Krono-Arbets-

corpserne anställde vid slutet af åren 1 8 3 5 , 1 8 4 0 , 1845 samt 1 8 4 7 ; och med

delas härefter en på grund af samma tabell upprättad summarisk redogörelse öfver 

förhållandet i berörde afseende vid slutet af nämnde fvra år. 



Tillhör pag. 24. 
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Den betydliga tillväxten i straff-fångarnes antal har således, enligt hvad af ofvan-

stående tabell jemförd med bilagan Litt. K inhemtas, till största delen förorsakats 

af följande brott, nemligen: rån och röfveri, tjufnadsbrott samt mord och dräp. 

Bland dem, som för dessa förbrytelser blifvit dömde till straff-fängelse, 

dels på lifstid och dels på bestämd tid, utgjorde nemligen antalet uti Rikets 

Straff-Fängelser vid 1847 års slut: för rån och röfveri öfver 66 procent, för 

tjufnadsbrott öfver 125 procent samt för mord och dråp öfver 200 procent mer 

än vid slutet af år 1835 . 

Härvid bör visserligen icke förbises, att, i afseende på lifstidsfångarne, 

en naturlig förklaringsgrund för tillökningen i deras antal finnes deruti, att sådane 

fångar icke kunna för alltid åfgå från fångvårds-anstalterne, mer än på 2:ne sätt, 

nemligen: antingen genom döden eller till följd af Eders Kongl. Maj:ts nåd; men 

deremot bör ock å andra sidan, beträffande de på bestämd tid dömde straff-

fångarne i betraktande tagas, att detta slags fångar ej allenast efter den be

stämda arbetstidens slut ifrån straff-fängelserne frigifvits, utan och till en del 

dessförinnan på något af förutnämnde 2:ne sätt derifrån afgått, hvaraf således 

måste följa, att derest antalet af de förbrytelser, för hvilka de brottslige gjort 

sig till så beskaffadt straff-arbete förfallne, under loppet af sistförflutne 1 3 åren 

icke tillväxt, utan varit lika stort under hvardera af nämnde år, så skulle de på 

bestämd tid dömde straff-fångarnes antal vid slutet af år 1847 hafva varit 

mindre, än vid slutet af år 1 8 3 5 , enär, på sätt bilagan Litt. B utvisar, icke 

mindre, än 57 så beskaffade fångar under loppet af år 1847 dels genom döden 

och dels på grund af Eders Kongl. Maj:ts nåd ifrån straff-fängelserne afgått före 

utgången af dem för den bestämda arbetstiden. 

Långt ifrån att någon minskning i dessa fångars antal i verkligheten under 

tiden egt rum, har detsamma tvärtom i förvånande grad tillväxt. Af förestående 

tabell, jemförd med Bilagan Litt. K, inhemtas nemligen, att, oakladt antalet af 

dem, som på sistnämnde 2:ne sätt under loppet af år 1847 opåräknadt ifrån 

straff-fängelserne afgått, utgjorde omkring 10 procent af de under samma tid 

nykomnes antal, var likväl totalsumman af de å straff-fängelserne qvarvarande på 

4 
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bestämd tid dömde fångar vid 1847 års slut H l procent större, än vid slutet 

af år 1835. Af samma tabell och bilaga iuhemtas äfven, att denna tillväxt uti 

ifrågavarande straff-fångars antal till största delen förorsakats af ofvannämnde 

grofva förbrytelser, så att bland de uti straff-fängelserne förvarade på bestämd 

tid dömde straff-fångar, de, som voro dömde för rån och röfveri, utgjorde öfver 

125 procent, de för tjufnadsbrott öfver 150 procent, samt de för mord och 

dråp omkring 200 procent mer vid 1847 års slut, än vid slutet af år 183S; 

hvarförutan antalet af dem, som för barnamord eller delaktighet deri blifvit dömde 

till straff-arbete på viss tid och af sådan anledning uti straff-fängelserne förva

rades vid slutet af år 1847, var 50 procent större, än vid 1853 års slut. 

Då härigenom sålunda faktiskt ådagalägges, att brottsligheten i Riket under 

nämnde tiderymd på ett fasaväckande sätt tilltagit, har Styrelsen trott sig icke 

böra underlåta, att derå fästa Eders Kongl. Maj:ts synnerliga uppmärksamhet; 

och får Styrelsen, enligt hans åsigt de mest ändamålsenliga straff-lagar och den 

mest ändamålsenliga behandling af fångarne under straff-tiden icke kunna bereda 

den önskade minskningen i förbrytarnes antal, med mindre sådane åtgärder jemväl 

vidtagas, som för individerne under deras vistande i det fria samhället minskar 

frestelsen att beträda brottets bana, underdånigst i afseende på detta magtpå-

liggande ämne åberopa så väl hvad Styrelsen vid flere röregående tillfällen anfört, 

som ock hvad derom vidare i 4:de afdelningen i underdånighet yttras. 
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II. AFDELNINGEN. 

Förhållandet inom Fängelserne och Krono-Arbets-Corpsen, samt 

verkningarne af det derstädes använda behandlingssätt, 

äfvensom hälsovården. 

Mom. 1. Uti den sednast afgifna underdåniga berättelsen, har Styrelsen, 

på det dess framställning angående disciplinen inom samtlige fästnings- straff-

och arbets-fängelserne samt inom Krono-Arbets-korpsen skulle blifva i möjligaste 

måtto kort, men förhållandet lätt öfverskådligt, uppställt detsamma i tabellarisk 

form, i likhet med hvad Styrelsen nu, äfven för år 1847 härefter lemnar 5:ne 

serskildta summariska redogörelser, för rymningar och försök dertill, samt för

brytelser och bestraffningar. 
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1:o Vid Fästnings- samt Straff- och Arbetsfängelser för mankön. 
a) 

Förestående bestraffningar äro ådömde för de förseelser, som efterföljande tabell 
upplager, nemligen: 

b) 

') Detta brott föröhades 1846, ehuru bestraffningen icke egde rum förrän 1847 sedan den 

våldförde tillfrisknat. 
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Ofvanstående bestraffningar hafva blifvit ålagde, för de förseelser, som uti efter

följande tabell uppräknas, nemligen: 
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2:o. Vid Straff- och Arbetsfängelser för Qvinnor. 

c) 

Bestraffningarne hafva blifvit ålagde för nedanstående förseelser nemligen: 
d) 
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3:o Vid Krono-Arbets-Corpsen. 
e) 

Förestående bestraffningar äro ådömde för de förbrytelser, som efterföljande tabell 

upptager nemligen: 
f) 
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De extra judiciella bestraffningarne hafva blifvit ålagde för nedan uppräknade, för

seelser, nemligen: 
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Å Straff- och Arbetsfångelserne för mankön hafva under loppet af år 1847 

endast 2:ne gröfre förbrytelser blifvit föröfvade, nemligen, dels i Carlskrona fåst-

ningsfängelse, der lifstidsfången Nils Michelsson försåtligen mördat sin kamrat lifs-

tidsfången Jacob Jacobsson Glader och dels å Carlstens fästning, der, under upp

kommit slagsmål, lifstidsfången Swen Andersson med knif så svårt sårat sin kamrat 

lifstidsfången Håkan Pehrsson, att denne deraf aflidit. 

Något egentligt myteriförsök har väl icke å dessa fängelser egt rum, dock 

hafva vid ett tillfälle icke mindre äu 22 lifstidsfåiigar genom utbrott från ett af. 

hvalfven å Christianslads fästning beredt sig tillfälle att komma på flykten, hvilke 

alla, likasom 2:ne vid serskildta tillfällen från samma fästning rymde fångar, efter 

kort lids förlopp blifvit ertappade och till fängelset återförde. Dessutom har å detta 

fästningsfängelse ett misslyckadt rymningsförsök blifvit gjordt medelst murens ge

nombrytning uti ett af fånghvalfven, efter upptäckande hvaraf 4 bland de der-

städes förvarade fångarne uppgåfvo, att de verkställt arbetet, men som det ut

reddes, att äfven de öfrige der befintlige fångar varit i företaget delaktige, så 

blefvo alla der förvarade fångar straff ålagde, hvilket är orsaken dertill att, på 

sätt tabellen Litt. C utvisar, icke mindre än 65 fångar å Christianstads fästnings-

fängelse blifvit straffade för rymningsbrott. Hufvudsakliga anledningarne till dessa 

oordningar torde stå att finna, dels deruti, att samtlige uti fängelsehvalfven för

varade fångar, sedan de till arbete på viss tid dömde år 1846 blifvit derifrån 

förflyttade, numera utgöras af till lifslidsarbete dömde gröfre förbrytare; dels deruti 

alt brödportionen blifvit förminskad från 2 % till 1 1/3 om dagen; dels ock 

deruti att arbetstillfälle icke finnes för hela fångpersonalen samt att en stor del 

af densamma förvaras uti livalf, hvarifråu dagsljuset är nästan helt och hållet ute

slutet; under sednare hälften af året har dock fåiigarues förhållande derstädes i 

allmänhet varit godt. 

Hvarken å Ny-Elfsborgs fästning, eller å Straff- och Arbelsfängelset å Lång

holmen har någon rymning eller något försök dertill egt rum, och har endast ett 

ringa antal så beskaffade förseelser å öfrige ifrågavarande fängelser förekommit; 

och då, i likhet med förhållandet under de 2:ne scdnast förflutna åren, älven 

under loppet af år 1847, bland en fångpersonal af öfver 3,000 män, endast hvar 
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9:de ådragit sig bestraffning, torde häraf det total-omdöme framkallas, att disci

plinen inom samtlige dessa fängelser visat ett ganska fördelaktigt resultat; dock 

anser sig Styrelsen härvid böra i underdånighet upprepa den uti sista underdå

niga Berättelsen gjorde anmärkning, att, då fästningsfängelserne i allmänhet icke 

äro så inrättade, att de kunna anses uppfylla fordringarne hos väl organiserade 

Straff-fängelser, med visshet torde böra antagas, att ganska många bland de af 

fångarne derstädes begångna förseelser emot sedlighet och stadgad ordning, i an

seende till den inre bevakningens och tillsynens otillräcklighet blifvit obemärkte; 

men då deremot å Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen, med afseende sä 

väl derpå att en strängare tillsyn af inre bevakningen derstädes kan verkställas, 

som ock derpå, att Styrelsen är i tillfälle att utöfva en speciellare kontroll öfver 

disciplinens handhafvande på stället, ganska få förseelser emot den föreskrifna 

ordningen inom denna fångvårds-anstalt kunnat undgå att blifva bemärkte och 

straffade, har Styrelsen ansett sig böra serskildt i underdånighet fästa uppmärk

samheten derpå att å nämnde Straff- och Arbetsfängelse bland 266 straff-fångar 

endast 29 eller hvar 9:de, och bland 675 försvarslöse endast 19 eller hvar 35:ie 

och således bland hela den sammanräknade personalen af 941 man, endast 38 , 

eller hvar 22:dra person ådragit sig bestraffning under loppet af år 1847, då 

deremot, på sätt den sednast afgifne underdåniga berättelsen utvisar, år 1846 

hvar 10:de samt åf 1845 hvar 8:de man gjort sig till bestraffning förfallen. 

Orsaken till detta högst gynnsamma resultat torde böra tillskrifvas dels derva-

rande fängelse-föreståndares på en längre erfarenhet grundade kännedom om bästa 

sattet att behandla och umgås med så beskaffade individer, dels ock den för

bättrade ställning, hvaruti de försvarslöse personerne blifvit försatte genom Kongl. 

Stadgan af den 29 Maj 1846, i enlighet hvarmed deras fångenskap blifvit till 

viss tid bestämd. Af de under loppet af år 1847 å Långholmen förvarade 17 

Bekännelsefångar har endast en ådragit sig bestraffning, och sådant för en mindre 

förseelse, nemligen för försök att på oloflig väg erhålla tobak. 

De ati sednaste underdåniga Berättelsen omnämnde svårigheterne, att bereda 

passande sysselsättning åt de på Ny-Elfsborg samt i Christianstad och Landskrona 

förvarade lifstidsfångar, hafva icke heller under loppet af år 1847 kunnat afhjelpas; 
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men deremot har vid Straff- och Arbetsfängelset i Malmö försök blifvit gjordt med 

ett derstädes förut icke utfördt arbete, nemligen huggning af sten, som för hamn

byggnadens räkning i sådant afseende till fängelset aflemnats, och har härigenom 

den, för ordningens upprätthållande inom detta Rikets största fängelse, magtpå-

liggande fördel vunnits, att hela den der förvarade stora fångpersonalen, med få 

undantag, kunnat dagligen hållas till nyttigt arbete. 

Sedan Kommendanten i Malmö i början af år 1847 hos Styrelsen anmält, 

att fångarnes antal ä fängelset derstädes så tillväxt, att detsamma uppginge till 

988 personer, af hvilka 150 saknade sängplats, äfvensom alt trängseln uti de 

flesta logementerne vore så stor, att blott i:del af personalen kunde röra sig på 

golfvet emellan britslagen, hvadan ock, derest icke snar åtgärd vidtoges till för

bättring af denna fångarnes belägenhet, stora svårigheter skulle möta i afseende 

på hälsovårdens och ordningens behöriga skötande, helst fångantalet dagligen allt 

mer och mer ökades, samt Eders Kongl. Maj:t derefter, enär utrymme saknades 

för emottagande af de å Malmö straff-fängelse förvarade 160 lifstidsfångar, hvilka 

enligt Kongl. Brefvet den 8 Augusti 1842 rätteligen bordt derifrån förflyttas, 

under den 17 Februari 1847 i nåder bifallit Styrelsens underdåniga hemställan, 

att de manspersoner, som voro eller blefvo på viss tid dömde till straffarbete, 

roåtle från norra och medlersla delarne af Riket, hvarifrån afståndet till Malmö 

är längre, än till Stockholm, få enligt närmare fördelning af Styrelsen afsändas till 

Allmänna Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen, så har Styrelsen dels an

modat Öfver-Ståthållare-Embelet samt Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i 

Stockholms, Nyköpings, Upsala, Westmanlands, Nerikes, Wermlands, Stora Kop

parbergs, Jemtlands, Gefleborgs, Westernorrlands, samt Wester- och Norrbottens 

Län, att till Långholmen afsända till arbete på bestämd tid dömde straff-fångar 

af mankön, dels ock vidtagit sådane åtgärder, att ej allenast desse, utan ock 

öfrige å Långholmen befintlige Straff-fångar kunnat derstädes helt och hållet hållas 

från dem, som endast för försvarslöshet voro till allmänt arbete dömde. 

Straff-fångarne hafva nästan uteslutande blifvit sysselsatte med stenhugg-

nings-arbete och ålagde en fullkomlig tystnad, öfver iakttagande hvaraf den strän

gaste tillsyn hållits, så väl om dagarne, som ock under nätterne, då sofrummen 
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der fångarne hvila uti hängmattor, äro med lampor upplysta. Härigenom har 

straffets verkan blifvit mera allvarsam, på samma gång gemensamhets-fängelsets 

skadliga inflytande förminskats. Visserligen hafva öfverträdelser af tystnadspåbudet 

egt rum, men dock i vida mindre grad, än man hade anledning befara, sanno

likt en följd deraf, att bestraffningen genast följt öfverträdelsen i spåren. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t uti nådigt Bref af den 2 Februari 1847, med 

bifall till Styrelsens derom gjorde hemställan, tillåtit att de vid Straff- och Ar-

betsfängelset å Långholmen uti ändamålsenligt skick befintlige celler må vid före

fallande behof kunna användas till förvarande äfven af sådane fästningsfångar, som 

för begångna förbrytelser inom Straff-Inrättning böra under någon längre tid hållas 

i enrum, så hafva till följd af Styrelsens tid efter annan derom meddelade beslut 

sju lifstidsfångar, nemligen 2 från Christianstads, 4 från Carlstens och 1 från 

Carlskrona fästning under loppet af år 1847 för inom fängelserne derstädes be

gångna förbrytelser blifvit i berörde ändamål förflyttade till Långholmen; och synes 

denna Styrelsens åtgärd derefter hafva utöfvat ett serdeles godt inflytande på ord

ningens upprätthållande inom nämnde fästningsfängelser. 

Utom dessa 7 lifstidsfångar funnos vid nästl. års slut uti Celler å Långholmen 

förvarade 6 lifstidsfångar och 2 till straff-fängelse på bestämd tid dömde fångar, 

hvilka, på grund af Eders Kongl. Maj:ts den 3 November 1846 aflåtne nådiga 

Bref, blifvit der intagne, för att jernlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga serskildta beslut 

under någon del af strafftiden uti enskildte fängelserum förvaras. 

Vid Straff- och Arbetsfängelserne för qvinnor har ingen förbrytelse under 

loppet af år 1847 blifvit begången, som behöft vid Domstol åtalas. Med undantag 

af 2:ne rymningar vid fängelset å Norrmalm här i staden, och 2:ne rymningar 

vid fängelset i Norrköping, samt åtskillige inom fängelserne föröfvade olofliga till

grepp och andra mindre förseelser, som kunnat extrajudicialiter bestraffas, hafva 

fångarne derstädes i allmänhet iakttagit ett ganska godt uppförande. Orsaken 

dertill, att de bestraffades antal i förhållande till fångpersonalen varit betydligt 

större vid fängelset i Stockholm, än vid de 2:ne öfrige fängelserne, torde huvud

sakligen böra sökas deruti, att en stor del af de å förstnämnde fängelse förvarade 

fångar dit ankommit från hufvudstaden, der de under en längre tid vapt sig vid 
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en lättjefull och liderlig lefnad samt derföre ogerna velat ställa sig till efter

rättelse den inom fängelset föreskrifne ordning. 

Bland de nådiga föreskrifter, som i afseende pä straff- och arbetsfängelserne 

i öfrigt blifvit gifne, torde här böra omnämnas Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref, 

dels af den 26 Januari 1847, hvarigenom Styrelsen blifvit berättigad, att lata de 

egentliga Straff-fångarne afskiljas frän andra fängar af qvinkön i den mån sädant 

kan ske, utan att medföra alltför stor olägenhet genom förlängda fångtransporter, 

dels ock af den 11 derpåföljde Februari, hvarigenom Eders Kongl. Maj:t, uppå 

Styrelsens derom gjorda underdåniga hemställan i nåder föreskrifvit, att i Dom

stols utslag, hvarigenom till fästningsstraff dömes, icke bör utsättas viss fästning, 

å hvilken straffet skall verkställas. Då nu Styrelsen årligen medelst Circulaire-

bref, som uti Författnings-Samlingen intagas, gifver Eders Kongl. Maj:ts samtlige 

Befallningshafvande tillkänna, å hvilka fångvårds-anstalter de serskildta slageD af 

straff-fångar och andra till allmänt arbete dömde personer skola intagas, bör det 

ej vidare såsom hittills inträffa, att fångar och till allmänt arbete dömde för

svarslöse personer varda till andra, än de för dem afsedde, fångvårdsanstalter afsände. 

Inom Krono-Arbets-Corpsen har ett ohyggligt brott blifvit begånget af den 

vid Krono-Arbets-Kompanierne å Rindö anställde frivillige Korporalen Östberg, 

hvilken derstädes försåtligen mördat Fortifikations-smeden Ström, och har, på sätt 

de här ofvan under N:o 3 Litt. E och F intagne tabeller utvisa, antalet, så väl 

af judiciella, som af extra-judiciella bestraffningar vid Krono-Arbets-Corpsen i 

förhållande till personalen under loppet af år 1847, likasom under de 2:ne näst

föregående åren, varit vida större, än vid Straff- och Arbetsfängelserne. Uti den 

för sistnämnde 2:ne år afgifna underdåniga Berättelsen har Styrelsen förklarat or

saken härtill böra sökas, dels deruti, att manskapet i allmänhet utom Kasernerne 

varit i arbete användt på spridda ställen å fria fältet, der tillfälle lättare sig er

bjudit, att genom främmande personers biträde erhålla bränvin, dels deruti, att 

Corpsen är på militärfot organiserad och att såsom en följd deraf för discipli

nens behöriga handhafvande nödigt är, att äfven de minsta förseelser med straff 

beläggas, dels deruti, att personalen derstädes hastigare ombytes och att der alltid 

finnes ett större antal yngre personer och rekryter, öfver hvilka det är nödigt att 
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hålla en strängare uppsigt, intill dess de hinna att vänja sig vid den stadgade 

ordningen, dels och deruti, att detta manskap är stäldt under sä noggrann tillsyn, 

alt ganska fä af dess förseelser kunna undgå att blifva bemärkte. Ben åsigt, som 

Styrelsen sålunda i afseende härå redan uttalat, anser Styrelsen sig böra i under-

dånighet åberopa; och då i betraktande tages, ej altenast att största delen af de 

extra-judiciella bestraffningarna blifvit ålagde för mindre förseelser, utan ock att 

deras antal synes vara uti aftagander så att, då år 1845 livar 4:de man blifvit 

straffad, har deremot endast livar 7:de år 1847 ådragit sig bestraffning, så torde 

häraf följa, att disciplinen inom Krono-Arbets-Corpsen under loppet af åt 4847 

varit ganska fördelaktig. 

De förändringar, som under berörde år med denna Corps egt rum, bestå 

.eruti: dels att de uti Carlskrona förlagde 5:te och 6:te Krouo-Arbets-Compa-

nierne jemlikt Kongl. Brefvet deu 11 Februari 1847 den 1 derpåföljde Maj 

blifvit sammanslagen till ett Compani, med minskad styrka från 250 till 200 man, 

och försedt med lika organiseradt och aflönadt befäl, som för l:sta Companiet är 

bestämdt, nemligen 1 Compani-chef med 600 R:dr, 1 Löjtnant med 400 R:dr, 2 

Under-löjtnanter med 350 R:dr hvardera och 5 Under-officerare med 233 R:dr 

16 sk. hvardera i årliga arfvoden, jemte inqvartering i Kronans hus så vidt till

fälle dertill är samt service-medel; dels att den i Fahlun förlagda afdelning, 

sedan behofvet af manskapets biträde vid arbetet å Nya Länsfängelset derstädes 

upphört, den 1 September 1847 derifrån afgått och förenats med Krono-Arbets-

Companierae å Carlsborg, dels att, efter det Chefs-Embetet vid Eders Kongl. 

Maj:t Ingeniör-Corps gifvit Styrelsen tillkänna att från och med början af October 

månad å Kungsholms fästning endast behöfdes en arbetsstyrka af något öfver 60 

man, deu 1 uti sistnämnde månad 100 man Krono-arbetskarlar derifrån afgått 

till Carlsborgs fästning och utaf återstoden af de å Kungsholmen förlagde 2:ne 

kompanier i enlighet med föreskriften uti ofvan åberopade nådiga Bref af den 11 

Febr. nästlidet år blifvit bildadt ett kompani under benämning af det åttonde, 

genom hvilka förändringar fästningsklassens påräknade numerär minskats till 1,260 

man; dels att Eders Kongl. Maj:t genom serskildte nådiga Bref af sistnämnde dag 

tillåtit, att en Väbel finge anställas vid hvardera af de å Rindö och å Carlsborg 
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förlagde Krono-arbetskarls-bataljoner; att inre bevakningen å båda ställena kunde 

få med Krono-Arbetskarlar bestridas och att militär-bevakningen å Carlsborg 

skulle få minskas till 1 Officer, 2 Under-officerare, 4 Corporaler, 1 Spel och 56 

Soldater; att Officerarnes anställning eller befordran vid Krono-Arbets-Corpsen skulle 

ske genom General-ordres på Styrelsens underdåniga förslag; att samtlige Com-

pani-officerare skulle anses såsom kommenderade till tjenstgöring vid Corpsen med 

bestämdt arfvode, men ej ä viss station annorlunda, än att de kunna af Styrelsen 

med eget samtycke placeras på eller transporteras till det Kompani eller den Af-

delning, hvarest Styrelsen finner lämpligt; att på' Styrelsens förslag må vid Corpsen 

anställas högst 4 surnumeraireofficerare med rättighet, då de enligt Styrelsens 

föreskrift bestrida ordinarie beställning, att åtnjuta ersättning enligt 1807 års 

Resereglemente med 100 procents förhöjning i likhet med befälet för bevaknings-

kommenderingar jemlikt Kongl. Brefvet den 27 Augusti 1845 och att under

dånigt förslag till besättande af Öfrige befattningar vid Krono-Arbets-Corpsen, hvar-

till tjenstemännen af Eders Kongl. Maj:t förordnas, bör afgifvas ensamt af Sty

relsen samt dels slutligen, att bevakningen å Carlsborgs fästning, jemlikt Eders 

Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 8 October 1847, blifvit förstärkt med en Corporal 

och 4 man för utgörande af polisvakt vid Borghamo, då Krono-arbetsmanskap 

för arbeten uti kalkstensbrotten derstädes användes, för hvilken ökade bevakning 

kostnaden af de för Fästningsbyggnaden anslagne medel bestrides. 

Beträffande slutligen Länsfängelserne, så har Styrelsen i afseende på de äldre, 

hvilka icke undergått någon förbättring, ej något att tillägga hvad förut om deras 

högst olämpliga beskaffenhet vid serskildte tillfällen redan yttradt blifvit. 

Enligt hvad Styrelsen uti den sednaste underdåniga berättelsen anmält, 

blefyo tre af de nya Länsfängelserne, nemligen de uti Stockholm, Linköping 

och Christianstad belägne, redan i December månad 1846 till fångars emotta-

gande upplåtne och under loppet af år 1847 hafva ytterligare 2:ne sådane fän

gelser, nemligen det i Geöe den 1 och det i Carlstad den 16 Juli, jemväl börjat 

att begagnas. 
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Under den tid de nya Cellfuogelserne sälunda varit till begagnande upplåtne, 

har Styrelsens öfvertygelse om deras ändamåls-enlighet och välgörande verkningar 

blifvit ytterligare stärkt, ej allenast genom den egna erfarenhet Styrelsen vid besök 

och inspektioner å dessa fängelser varit i tillfälle att inhämta, och genom de af 

dessa fängelsers själasörjare derom meddelade intyg, hvilka uti nästa Afdelning af 

denna underdåniga berättelse komma att intagas, utan äfven genom de af Eders 

Kongl. Maj-ts vederbörande Befallningshafvande på Styrelsens anmodan i ämnet af-

gifne utlåtanden, af hvilke styrkte afskrifter uti Bilagorne N:ris 6, 7, 8, 9 och 

10 härjemte i underdånighet öfverlemnas. Styrelsen tror sig derföre kunna vara 

förvissad, att de förhoppningar, man haft skäl att grunda på de nya Cell-Läns-

fängelserne, skola uppfyllas, så vida för befattningarne passande tjenstemän och 

betjente dervid anställas och de ordningen på stället närmast kontrollerande myn-

digheterne lifvas af verkligt intresse för framgången af denna samhällsvigtiga reform. 

Mom. 2. I afseende på hälsovården inom Rikets fängelser och Krono-

Arbets-corpsen, har Styrelsen ansett sig böra åberopa och här intaga den redo

görelse derför, som den till Styrelsens biträde i afseende härå nådigst förordnade 

Läkaren Doktor Wetterbergh med ledning af inkomne rapporter derom afgifvit af 

följande innehåll: 

»Hvad angår hälsovården och sjukvården inom Rikets fängelser och Correk-

tions-Inrättningar samt Krono-Arbets-Corpsen under 1847, befinnes det att den 

största sjukligheten visat sig inom Calmar och Wenersborgs gemensamhetshäkten 

samt Krono-Arbetsmanskapet å Rindö. 

På alla dessa ställen lider personalen af trängsel och osund kasernering, 

hvartill kommer att utspisningeii vid Calmar Länshäkte sker efter 1842 års Stater 

der proportionen mellan animalisk och vegetabilisk föda ej är iakttagen och äfven 

till en del består af svagdricka till dopp, (bland utspisnings-artiklar troligen den 

sämsta helst det aldrig lefvereras godt och man ej eger något sätt att pröfva dess 

godhet, derföre att denna ej ensamt beror på mängden af maltextrakt.) 

Vid Krono-Arbets-Corpsen på Rindön efterlemnade den 1846 gängse epide

miska skörbjuggen en svaghet och ett sjukdomsanlag, som 1847 visade sig under 
6 
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andra former än förut, men som troligen så länge manskapets kaserner gifva otill

räckligt utrymme kommer att fortfara. 

Inom öfrige Fångvårds-anstalterne har sjukligheten varierat mellan 2 och 

10 procent. 

De företrädesvis rådande sjukdomarne hafva utgjorts af: 

A. Febrar . En elakartad rötfeber har under årets lopp utbrutit dels uti 

Calmar Länshäkte, der 136 insjuknat och dels uti Linköpings Länshäkte, med 13 

sjukdomsfall. Att epidemien i Calmar utbredde sig våldsammare då den deremot 

i Linköping snart inskränktes, torde ulan tvekan kunna tillskrifvas den orsaken, 

att på det förra stället fångarne förvaras i gemensamhetsfängelse men på det sed-

nare i Celler. 

B. F r o s s o r , hvilka i fängelserne, liksom föröfrigt i hela landet, varit UBder 

året ovanligt talrika. Bland fångarne hafva många sjukdomsfall förekommit, men 

deremot ganska få dödsfall. Den största både in- och ex-tensiteten har sjuk

domen likväl visadt vid Krono-Arbets-Companierne på Rindön, der ensamt 528 

sjukdomsfall egt rum, och der sjukdomen visade serdeles fallenhet att recidivera. 

C. B r ö s t i n f l a m m a t i o n e r hafva näst efter Febrar och Frossor talrikast 

förekommit bland de invärtes sjukdomarne, ungefär i samma proportion på alla 

ställen och med en mortalitet af omkring 10 procent. 

D. L u n g s o t och Chroniska B r ö s t s j u k d o m a r . Dessa sjukdomar 

från fäugelser, serdeles fästningar och gemensamhetsfängelser oskiljaktige, hafva 

lemnat det största antal döda eller omkring 21 proc. af vårdade. 

E. S k ö r b j u g g , har under 1847 icke visat sig epidemisk utan endastspo-

radiskt och i ringa antal förekommit å Malmö fästningsfängelse och länshäkte, 

samt vid Carlsborgs, Carlskrona och Kungsholms fördelningar af Krono-Arbets-Corpsen. 

F. D i a r r h é e r , hafva såsom vanligt under sommaren temligen allmänt 

varit gängse, likväl endast vid Krono-Arbets-kompanierne på Rindön af någon 

alfvarsammare natur, hvilket möjligen varit en följd af den der förutgående 

skörbjuggen. 
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De i öfrigt förekommande sjukdomarne hafva dels varit i ringare antal, dels 

af mindre betydenhet i afseende på sin natur. Bland dessa torde dock här för— 

tjena att omnämnas följande: 

Venerisk s jukdom hos ett större antal personer med undantag af 2, alla 

behäftade med secundära och urartade symptomer. 

Benså r hafva enligt rapporterne icke ovanligt ofta förekommit, men om 

man tager i betraktande denna sjukdoms freqvens hos vår allmoge, torde det ej 

vara vågadt påstå, att dessa uppgifna fall tillhört sjukdomens mera utbildade grader 

emedan de lindrigare sällan för Läkaren anmälas. 

Bland de under rubriken yttre skador upptagne, är blott ett fall af någon 

märkvärdighet, nemligen att på Carlstens fästningsfängelse, der en fånge af en sin 

kamrat erhållit 11 knifstygn, af hvilka ett genomträngt 4, S och 6 refbensbrosken 

på högra sidan, hjertsäcken och högra hjertkammaren och ett annat gått emellan 

8:de och 9:de refbenet och inträngt i venstra lungan. Patienten lefde, oaktadt 

dessa absolut och vanligen genast dödliga skador, till fjerde dygnet. 

S i n n e s s j u k d o m a r n e hafva utgjorts af fånighet och hypocondri de fleste 

af lindrigare arter. Det enda fall som synes förtjena särskild uppmärksamhet är 

en qvinna på Stockholms cellfängelse, hvilken inom fängelset sjuknade, genoro 

serskildte omständigheter, derstädes äfvenledes genomgick vansinnets serskildta 

phraser och åter tillfrisknade. Hennes sjukdoms-historia meddelas derföre: Catharina 

Christina Wallin, född 1817 den 24 Ju|i, intogs å Länets Cellfängelse vid dess 

öppnande den 1 December 1846. Genast efter ankomsten till fängelset klagade 

Wallin öfver en tryckande värk i hufvudet, med susning och fallenhet för yrsel, 

hvarföre hon någon tid behandlades dels med inre, dels med yttre medel, hvar-

igenom hon förbättrades, så att hon på egen begäran tilläts undergå sitt ådömde 

5 dagars fängelse vid vatten och bröd. Under denna tid började likväl symptomer 

till vansinne inställa sig dock utan att straffet derför behöfde afbrytas. Patienten 

nekade härunder ihärdigt att mottaga alla näringsmedel, hvarmed hon någon tid 

fortfor, tills hon småningom började om nätterne förtära sin qvarlemnade proviant 

Efter inflyttandet i sin vanliga cell från vattencellcn, var hon några dagar våldsam, 

skrek och förde oljud, men blef sedan tyst, vägrade att besvara alla frågor och 
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antydde smärta i hufvudet genom att omfatta det med händerna. Detta sednare 

tillstånd fortfor under månader, räknadt från den H Januari 1847 då patienten 

sjukskrefs, och emedan hon var vansinnig och måste såsom lidande af en organisk 

sjukdom i hjernan, anses mindre lämplig att på Cellfängelset behandlas, begärdes 

remiss till intagning på någon sjukvårdsanstalt för vansinnige. Under tiden an

vändes emedlertid erfordelig yttre och inre behandling och som, med remissens 

erhållande ständigt dröjdes, började patienten småningom förbättras, började be

svara förelagda frågor och sjelf antyda sitt lidande; matlusten ökades; patienten 

kunde taga rörelse, ehuru i början med motsträfvighet. Förbättringen fortgick så 

att hon i början af April kunde anses som full konvalescent, och den 23 i samma 

månad utskrifvas, såsom fullkomligt återställd. Wallin hade under denna tid aldrig 

flyttats ur sin vanliga Cell, och någon olägenhet af hennes vistande derstädes 

kunde ej förmärkas. Efter denna tid qvarblef hon ännu på Cellfängelset till den 

1 Juli samma år, då hon till Norra Corrections-Inrättningen remitterades, utan 

att under tiden hafva visat några symptomer af sitt förra sjukdomstillstånd samt 

talade, åt och arbetade, alldeles såsom de öfrige å Cellfängelset förvarade perso-

nerne. Hennes sjukdomstillstånd är för Läkaren intressant, särdeles genom hennes 

snara tillfriskande och orsakens dunkelhet, men åtminstone för mig synes den an

tyda på ett lidande i hjernan, oberoende af hennes vistande i det ena eller andra 

häktet. Vansinne är för öfrigt i högre eller lägre grad, ett ingalunda ovanligt 

fenomen hos brottslingar, oftare framträdande hos dem genast efter häktandet, än 

sedermera, då de under vistande i ett ensligt fängelse fått tillfälle att samla och 

reda sina förvirrade tankar — ett tillstånd, som med läkarevården i vanliga ge-

mensamhetsfängelser vanligen eller åtminstone ofta förbises och måste förbises, 

ehuru kännedomen derom möjligen i många fall kunde lemoa värderika 

upplysningar.» 



45 

III. AFDELNINGEN. 

Religionsvården inom Läns- och Krono-häktena, Krono-Arbets-

Corpsen, samt Fästnings-Straff- och Arbets-Fängelserne. 

För att i möjligaste korthet kunna framställa de hufvudsakligaste förhållan-

derne angående religionsvården meddelas härefter, i enlighet med de till Styrelsen 

inkomne uppgifter, fyra serskildte uti tabeliarisk form upprättade summariska 

redogörelser för kunskapen i christendomen och läsning, christeodomsförhör, natt

vardsgång, samt offentliga gudstjenstens förrättande m. m. 
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a) Vid Rikets samtlige Läns och Krono-häkten. 
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b) Vid Krono-Arbets-Corpsens serskildte Stationer. 
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På sätt förestående tabeller utvisa har äfven år 1847, likasom förhållandet under 

de föregående åren varit, en stor del af fångpersonalen endast i ringa mån egt, 

eller ock helt och hållet saknat all christendomskunskap; och har Styrelsen således 

ej fått anledning att frångå den, uti sednaste underdåniga berättelsen, uttalade 

åsigt, att en af de huvudsakligaste anlcdningarne till mangas första steg på 

brottets bana borde sökas uti försummad eller vanvårdad barnauppfostran, hvar-

före de således fallit ett oskyldigt offer, samt att en omsorgsfullare och mera 

vidt utsträckt omvårdnad om det uppväxande slägtets handledning och uppfostran 

skall blifva säkraste medlet att för framtiden minska den allt mer och mer öfver-

handtagande brottsligheten, serdeles om, samtidigt dermed , en förbättrad organisa

tion af fängelserne i allmänhet sätter de der anställde själasörjare i tillfälle att 

med framgång kunna verka till de fallnes omvändelse på redlighetens stig. 

Att de nuvarande äldre fängelsernes högst ändamålsvidriga beskaffenhet lägger 

nästan oöfvervitineliga hinder i vägen för framgången af hvarje äfven det mest 

nitiska bemödande i denna riktning, har Styrelsen vid mer än ett tillfälle i under

dånighet yttrat och anser sig derföre nu i afseende derpå endast böra åberopa 

de uti den sednaste underdåniga berättelsen intagne, af åtskillige predikanter 

vid fängelserne inom serskildta delar af Riket meddelade intvg om de gamla 

gemensamhetsfängelsernes högst förderfliga inverkan på fångarnes moralitet. 

Deremot har Styrelsen till bevis för riktigheten af Styrelsens förut uttalade 

åsigt om de välgörande verkningar, söm af ensamhetsfängelserne voro att förvänta, 

ansett sig böra här intaga de yttranden, som af predikanterne vid de nya läns— 

fängelserne härom blifvit meddelade uti deras för år 1847 till Styrelsen afgifne 

berättelser. 

Angående detta magtpåliggande ämne, yttras sålunda bland annat: 

l:o Af Predikanten vid Länsfängelset i Christianstad: 

»Helt andra och vida gladare utsigter erbjuder onekligen det nya Cellfän

gelset. Men att af ett ransakningshäkte hvari årligen flere hundrade fångar för

varas, och en del af desse blott några få dagar, vilja fordra det hvarje fånge 

derifrån skulle utgå så förbättrad, att återfall icke vore att befara, är lika orim

ligt, som att hoppas, att det onda någon gång skulle helt och hållet försvinna 
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från jorden. Emedlertid ligger det i sjelfva naturen af ensamhelsfängelset, dels 

att något ondt der icke inhemtas, dels att ensamheten drifver brottslingen till att 

göra en förut försummad bekantskap med Guds ord och det egna samvetet. När 

härtill kommer den hvarje sön- och helgedag anställda gudstjensten tillsammans 

med de af fångpredikanten anställde förhören och religiösa samtalen, så är allt 

hopp för handen, att Guds rike äfven inom fängelserne skall vinna en tillförene 

oerhörd framgång. Naturligtvis har den verkan, som ensamhetsfängelset på olika 

individer utöfvat varit olika. Sådana som första gången varit tilltalade för brott, 

hafva isynnerhet visat sig ångerfulle och bekymrade, likasom dråpare i allmänhet 

visat större ånger och ruelse än gamla tjufvar. Men dessa sednare halva dock 

enhälligt yttrat den öfvertygelsen, att om de första gången de varit för brott till

talade, blifvit inneslutne i ett sådant fängelse, så hade det icke varit troligt, att 

de längre skulle framskridit pä brottets bana. Man har anmärkt, att ensamheten 

skulle hos svårmodiga lynnen väcka benägenhet till sjelfmord, och en dylik be

klaglig händelse har äfven under årets lopp i cellfängelset inträffat, i det en lifs-

tidsdömd fånge genom hängning afhändt sig lifvet. Denne man var af en mvcken 

sluten karaktär, samt egde ringa insigt i salighetsläran. Han var dömd att 

undergå 40 par spö och det är anledning förmoda, att fruktan för detta ohyggliga 

straff till en stor del varit vallande till sjelfmordet. Emedlertid torde detta och 

dylika fall, när de inträffa, med skäl kunna anses böra räknas till undantagen. 

Det var en allmänt känd sak huru ransakningsfången tillförene satte en ära uti 

att inför sina kamrater visa förakt för straffet, och att håna lagen och dess verk

ställare. Detta var onekligen en af de många onda verkningarne af ransaknings-

fångarnes samtnanvaro med i brott redan grånande banditer. Genom ensamhets-

fängelserne hafva straffen i brottslingens ögon återvunnit den tillbörliga aktning 

hvarförutan de omöjligen kunna uppfylla sin bestämmelse.» 

2:o af Predikanten vid Länsfängelset i Linköping: 

»Hvad slutligen, cellsystemet i och för sig sjelf angår, så kan omdömet derom 

efter detta årets erfarenhet ej utfalla annat än fördelaktigt. Inga af cell-lifvets 

befarade menliga följder, vare sig i fysiskt eller psychiskt hänseende hafva här 

försports. Deremot har en skyndsam frivillig bekännelse i allmänhet egt rum; 
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det förut så vanliga öfverklagandet af under-rätts dom betydligt aftagit; men 

framför allt bör detta återgåendet inom sig sjelf, denna alfvarliga sjelfpröfning, 

detta hjertats ostörda samtal med Gud och samvetet blifva de välgörande fruk-

terne af det nya systemet. 

Ett vackert resultat af ensamhetsfängelset lemnade en qvinna vid namn Lisa 

Sandahl. Saknande en ömmare föräldravård hade hon allt ifrån yngre åren vant 

sig vid ett kringvandrande lif. Småningom fördes hennes steg på lastens väg, 

och redan för 8 år sedan undergick hon högsta kroppsplikt for delaktighet i ett 

svårare rån. På fri fot ställd lemnade hon fritt lopp åt sina otyglade lustar, 

framlefde det mest utsväfvande lif, begick flerfaldisa stölder, utan att dock blifva 

upptäckt, samt föröfvade slu;ligen af ilska och hämdlust mordbrand. Under den 

förra fängelsetiden ådagalade hon den värsta fräckhet och förakt för allt heligt. 

Denna gång deremot och blott efter en kortare tids vistande i cell blef hon en 

helt ny menniska. Den djupaste ånger intrådde i fräckhetens ställe, hon blef 

stilla och ödmjuk, och hade en brinnande lust efter ordet. Dagens timmar de

lade bon emellan arbete och bön. Hon kände omsider nådens och försoningens 

frid i sin själ, tackade dagligen sin Gud derför, prisade sig lycklig, som fått 

vistas i enslighet och trodde, att om hon fått tillbringa sin första fängelsetid i 

cell, så hade hon aldrig mer beträdt lastens bana. Hon längtade nu att få un

dergå det hårda straff, hvartill hennes brott gjort henne skyldig och hon kunde 

blott med möda förmås att begagna den nåd, som osökt blef henne erbjuden». 

3:o af Predikanten vid Länsfängelset i Stockholm. 

»Derjemte får jag vitsorda, att celler verkat välgörande på många bland 

fångarne, hvilka jag under deras vistande i gemensamhetsfängelset lärt känna med 

deras fräcka och obändiga sinnelag; förut ofta liknöjda för emottagandet af religio

nens sanningar hafva de nu deremot med fagnad tyckts se mina besök och åhöra 

mina uppmaningar till sannfärdig bekännelse och till ett förbättradt lefnadssätt. 

Då jag icke lemnar oanmäldt att en och annan, i sin enslighet öfverlemnad åt 

sina egna betraktelser, blifvit något försoffad, bevisar sig dock cellsystemet såsom 

mägtigt ingripande, och, enligt min vanda erfarenhet, högst ändamålsenligt särdeles 

på de mest styfsinnige och hårdnackade bland detta fängelses olyckliga befolkning» 
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4:o. Af Predikanten vid Länsfängelset i Gefle: 

»Sedan nya cellfängelset öppnades och fångarne icke mer sitta tillsammans, 

har så väl i deras religiösa, som moraliska tillstånd i allmänhet visat sig en stor 

och högst fördelaktig förändring. I stället att fordom Guds ord af dem nästan 

aldrig lästes, emedan, om också någre egde böjelse dertill, de af de öfrige der-

ifrån förhindrades, utgör numera detta deras dagliga sysselsättning. Ganska många 

bafva kommit till uppväckelse, och någre, som jag har skäl att hoppas, till en 

rätt sinnesförändring. 

5:o. Af Predikanten för Länsfängelset i Carlstad: 

»Sedan inflyttningen från det gamla ohyggliga gemensamhetsfängelset blef 

under förliden Juli månad verkställd och fångarne kommit hvar för sig uti de nya 

snygga cellerne, har en länge önskad förändring uti fångarnes moraliska tillstånd 

visat sig. Här öfverlemnad åt sig sjelf att granska sin förra lefnad, att uppgöra 

räkning med Gud och samvete; här väckt af ordets kraft och dess tjenares all

varliga förmaningar till erkänsla af och ånger öfver sitt brott, bar den tilltalade, 

inseende usellieten af sitt förra handlingssätt, nödvändigheten af ett skyndsamt 

återvändande på gudaktighetens och dygdens väg, redan vid första ransakningen 

bekant sitt brott, förklarat sig nöjd med utslaget, utstått sitt straff och med 

glädje motsett den dagens inbrytande, då honom lemnades frihet att återgå till 

samhället. Ehuru priserne på alla lifvets förnödenheter varit höga, och arbets-

förtjenst svår att erhålla, hafva dock inga andra återkommit till fängelset, ånyo 

tilltalade, än antingen gröfre brottslingar, eller ock sådane, som nöden, för

svarslösheten och dermed åtföljande bristande förtroende nära nog tvungit till 

brottslighet i och för lifvets bergning.» 

6:o. Af Predikanten vid Länsfängelset i Mariestad: 

»Fångarnes moraliska tillstånd i allmänhet, så vida detsamma bedömes efter 

beskaffenheten af de brott, som fört dem i fängelset, har beklagligen varit uselt, 

då bland dem förekommit mordbrand, anlagd af son i hämd mot föräldrar, mord 

och dråp begångna af den ena makan emot den andra , rån och stölder till stort 

antal, föröfvade förnyade gånger o. s. v. Betraktas åter fångarnes moraliska till

stånd efter inträdet och under vistandet i fängelset, så lemnar den uya behand-
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ling, som med cellsystemet står i förening visserligen icke ringa anledning till 

jemförelsevis bättre föreställning om tillståndet än förut. Uti den vid årets början 

färdigbyggda hälften af härvarande nya cellfängelse inflyttades, enligt de före

skrifter, som vid Inspectionen den 31 Maj förlidet år lemnades, dagarne derefter 

de största och under ransakning varande brottslingar, äfvensom de, hvilka skulle 

undergå straff vid vatten och bröd. Det visade sig innan kort att ensamheten 

hade stark inflytelse på de fleste. 

De, som derunder icke bragtes till bekännelse, försattes dock merändels i 

nedslagenhet och en viss blygsel; de som erkände sina brott visade djup ånger 

och idkelig längtan att få höra och läsa Guds ord. Afven de, som insattes i nya 

provisionelt inredda gemensamhets-fängelserummen, voro mera stilla och antydde 

ofta deras fruktan för cellerne. För flere, hvilka hade lärt något yrke, anskaf

fades verktyg och materialier, och befunnos desse fångar alltid trägne vid arbetet, 

hvilket i förening med ensamheten verkade synbar förbättring i deras moraliska 

tillstånd. Ju bättre fångens moraliska tillstånd har blifvit, desto lättare har han 

funnit sig uthärda cellfängelset, och exempel hafva icke saknats att sådan fånge 

sjelf önskat slippa återgå till gemensamhetsrum. 

Straffet vid vatten och bröd, som förut af delfeste, litet, eller intet aktades, 

dels för det sällskap, som alltid deriid gafs, dels för det underslef, som dermed 

bedrefs, har sedan straffet måst utstås i cell och båda dessa underlättnader för

svunnit, blifvit en rättvis börda, som är brottslingen en hälsosam pressning. 

Numera har detsamma ock. injagat någon fruktan, så att flere bötesdömde, som 

inkommit för undergående af straff vid vatten och bröd, eller enkelt fängelse, 

erlagt i kontant ådömde böter, hvaraf kan förklaras den minskning af omkring 

100 personer, hvarmed antalet för nästlidet år understiger det för år 1846». 

Utom de nu anförde, bar Styrelsen ansett sig böra här intaga ett af Predi

kanten vid fästningsfängelset i Landskrona, der åtskillige straff-celler år 1846 

blifvit inrättade, angående verkningarne af ensamhetsfängelset afgifvet yttrande 

så lydande: 

»Tvertom har den lyckliga förändring i fångarnes förhållande visat sig, att 

många, så väl äldre, som yngre mer än vanligt, ådagalagt ett i alla afseenden 
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ordentligt och pålitligt uppförande. Härtill torde tvifvelsutan cellfängelset vara en 

mäktigt verkande orsak, helst jag under mina dagliga besök hos fångarne, sjelf 

varit i tillfälle att utröna, huru snart sagdt blotta namnet cell hos dem vacker 

fasa och förskräckelse. Själasörjarens kraftiga varningar, och judiciella bestraff

ningar af vanligt slag, kunna visserligen i sinom tid utöfva en hälsosam verkan, 

men erfarenheten lyckes dock gifva vid handen, att cellstraffet är och blir den 

bästa tuktomästaren, dä det är fråga om att kufva det obändiga och våldsamma 

lynne, som merändels alltid är rådande hos en och annan individ af de brottsliges 

skara. Det vore derföre önskvärdt, att,cellsystemet allt mer och mer gjorde sig 

gällande när man tydligt finner, att cellen alltid blir det enda lämpliga correctivet 

för förhärdade och på lastens bana långt framskridne förbrjtare. Ett lefvande och 

kraftigt exempel företer sig äfven inom härvarande fångvårds-anstalt. Det finnes 

nemligen bland cellfångarne en f. d. Artillerist vid namn Rask, som måhända varit 

en bland de största och afskyvärdaste missdådare, som härvarande fängelses annaler 

kunna uppvisa. Många och olika slags bestraffningsmetoder hafva på honom blifvit 

tillämpade utan att likväl medföra den verkan, som dermed åsyftats; men numera 

har han dock efter en längre tids inspärrande i cell, från ett i hög grad rått, 

vildt och obändigt lefnadssätt öfvergått till en mjukhet och böjlighet i lynnet, som 

är förvånande. J a , jag vågar yttra det påståendet, att nämnde fånge, för när

varande i moraliskt och religiöst hänseende inger de allra bästa förhoppningar för 

framtiden; och att den varma religiosilé, som han numera ådagalägger, långtifrån 

att vara ett skrymteriets och föreställningens foster, tvärtom härflyter från en ren 

källa, från hjertats innersta djup, derom är jag så mycket mera ölvertygad, som 

jag med en sorgfällig uppmärksamhet haft ögat fästadt på honom allt ifrån början 

af min tjenstebefattning till närvarande stund. Flerfalldiga gånger har jag under 

flere timmars vistande hos honom i hans cell, varit vittne till de mest uppska

kande scener, till de grymmaste själaqval, dem jag långt omsider med guds hjelp 

och bistånd lyckats mildra i så måtto, att han så småningom tillkämpat sig en 

sinnesfrid och ett lugn, som icke störes af yttre förhållanden.» 

I afseende på de fångar och krono-arbetskarlar, som vid ankomsten icke 

kunnat läsa och varit i saknad af all christendomskunskap, har Styrelsen dels i 
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enlighet med föreskriften uti Eders Kongl. Maj:ts nådiga Circulärbref af den 30 

December 1835 aflåtit skrifvelser till vederbörande Consistorier för åtgärders vid

tagande mot de själasörjare, som tillåfventyrs befunnos hafva genom åsidosättande 

af sin pligt, dertill varit vållande, dels ock fogat anstalt derom att de okunnige, 

så vidt ske kunnat, inom fångvårds-anstalten erhållit nödig undervisning, och hafva 

sålunda enligt hvad ofvanstående tabeller utvisa, under loppet af år 1847 icke 

mindre än 245 personer inom fängelserne och Krono-Arbets-Corpsen lärt läsa, 

samt 60 derstädes, efter erhållen undervisning, första gången blifvit af den Heliga 

Nattvarden delaktige. 

Slutligen har Styrelsen ansett det böra här anmärkas, att de hufvudsakligaste 

föreskrifter, som år 1847 i afseende på religionsvården inom fängelserne blifvit 

gifue, innefattas uti Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref dels af den 5 Januari derom, 

att Predikanterne vid de nya Länsfängelserne få af Styrelsen tillsättas efter samråd 

med Eders Kongl. Maj:ts vederbörande Befallningshafvande, sedan vederbörande 

Consistorium afgifvit yttrande angående sökandens kompetens och lämplighet; dels 

af den 2 Mars angående Fångpredikantens i Carlskrona åliggande, att bestrida 

religionsvården, jemväl för de derstädes förvarade länsfångar, dels af den 18 Maj, 

hvarigenom, med nådigt bifall till Styrelsens derom gjorda underdåniga hemställan, 

en i magazinsbyggnaden å Slottsborgen i Landskrona befintlig lokal blifvit till 

Styrelsens disposition upplåten för att inredas till plats för gudstjenstens hållande 

med fästningsfångarne derstädes; samt dels af den 10 Augusti hvarigenom Eders 

Kongl. Maj:t i nåder uppdragit åt serskildte, komitterade att granska de jemlikt 

Kongl. Brefvet den 20 Maj 1846 till Styrelsen inkomne täflingsskrifter till en 

för fångar lämpad svensk andaktsbok, samt att tillika yttra sig om hvilkendera af 

dem må anses vara förtjent att med det genom sistnämnde nådiga bref utfästa 

premium, från 200 till 300 R:dr Banco, belönas. 
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IV. AFDELNINGEN. 

Fångars och Krono-Arbetskarlars frigifning m. m. 

Styrelsen meddelar, uti den under Litt. L härjemte underdånigst bifogade 

tabell, en specifik redogörelse för antalet af de serskildte slag af fångar och 

krono-arbetskarlar, som under loppet af åren 1845, 1846 och 1847 förvarats 

vid Allmänna Straff- och Arbetsfängelserne, eller varit vid Krono-Arbets-Corpsen 

anställde, äfvensom för antalet af dem, som under hvardera af dessa år derifrån 

afgått, vare sig på grund af beviljad nåd, erhållet laga försvar, besparad arbets-

förtjenst, den bestämda arbetstidens slut, eller till följd af sjuklighet och bristande 

arbetsförmåga. Med ledning af nämnde tabell lemnas härefter en summarisk redo

görelse så väl öfver förhållandet i berörde afseende, som ock öfver proportionen 

emellan antalet af dem, hvilka under hvardera af ofvannämnde år ifrån Rikets 

samtlige Allmänna Straff- och Arbetstängelser samt Krono-Arbets-Corpsen afgått 

och dem, som under samma är dit återkommit. 

8 
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Uti den sednaste underdåniga berättelsen har Styrelsen uppgifvit, att anled

ningen dertill, alt antalet af de under loppet af åren 1845 och 1846 till Straff-

och Arbetsfängelserne samt till Krono-Arbcts-Corpsen återkomne varrt så stort, att 

det uppgått till omkring 43 procent af det antal, som under nämnde år derifrån 

afgått, torde hufvudsakligen böra sökas dels deruti, att en stor del af de fångar, 

som efter undergånget straff- fängelse på bestämd tid bort frigifvas icke äro vordne 

ställde på fri fot, utan på grund af Öfver-Ståthållare-Embetets och Eders Kongl. 

Maj:ts Befallningshafvandes förordnande qvarhållits i häkte med föreläggande, att 
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derifrån förskaffa sig laga ansvar, samt derefter, då sådant i allmänhet misslyckats, 

blifvit dömde att, såsom försvarslöse, ånyo till allmänt arbete hällas, dels ock 

deruti, att en stor del af Arbets-corpens manskap, som efter den bestämda ar

betstidens slut, eller pä grund af besparad arbetsförtjenst och ett ådagalagdt på

litligt uppförande ifrån Corpsen erhållit afsked, derefter saknat utväg att sig är

ligen försörja. 

Enahanda orsaker torde hufvudsakligen hafva verkat dertill, att, på sätt före

stående tabell utvisar, antalet af dem, som under loppet af år 1847 till Straff-

och Arbetsfängelse, samt Krono-Arbets-Corpsen återkommit i förhållande till an-

talet af dem, som under samma år derifrån afgått, varit ännu större än under de 

2:ne nästföregående ören. 

De åtgärder, som blifvit vidtagne för underlättande af frigifne krono-arbets-

karlars fortgång på redlighetens väg, äro redan omnämnda uti den sednaste un

derdåniga berättelsen, hvilken således nu af Styrelsen i afseende härå åberopas. 

På det att till straff-fängelse på bestämd tid dömde fångar efter strafftidens slut 

måtte mer, än hittills varit fallet, blifva försatte i frihet, så vida de icke genom 

sitt under fängelsetiden ådagalagda uppförande visat sig vara vådliga för allmänna 

säkerheten; har Styrelsen under den 1 November 1847, jemväl för att bereda 

minskning i fångtransportkostnaden, förordnat, att så beskaffade fångar, efter den 

bestämda strafftidens slut, må, derest icke vederbörande Polis-auktoritet på stället 

fordrar deras inställelse, direkte afgå till sine hemorter, sedan Fängelse-direktören 

derom gjort skriftlig anmälan hos Polis-auktoriteten och pass för den afgående 

erhållits; hvarjemte Styrelsen, till iakttagande af vederbörande Fängelse-direktörer, 

när så beskaffade straff-fångar, eller ock för bristande försvar till allmänt arbete 

dömde personer af dem förpassas, föreskrifvit: 

1:o Att uti resepasset, jemte uppgift å den stad eller socken, der den för

passade ämnar stadna, antecknas: så väl den väg den förpassode vid afgången från 

fängelset bör följa, som ock tiden nar den förpassade bör inställa sig hos när

maste Polis-auktoritet och passet till vidare påteckning uppvisa; 
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2:o Att den förpassade af egande penningar vid afgången tilldelas endast så 

mycket, som efter beräkning af 4 sk. banko milen erfordras under vandringen till 

närmaste Läne-Residens; 

3:o Att af återstoden till hvardera af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i de Län, 

den förpassade kommer att genomvandra, skall afsändas så mycket, som efter ena-

banda beräkningsgrund erfordras för fortkomsten ifrån det ena Läneresidenset till 

det andra och resten till Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i det Län, der 

den förpassade kommer att stadna; 

4:o att å resepasset antecknas» så väl det penningebelopp den förpassade vid 

afgången erhållit, som ock beloppet af de medel, hvilka för dess räkning blifvit 

till hvardera af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande afsände; 

5:o att den förpassade före afgången noga underrättas om påföljden för af-

vikelse ifrån den uti passet utstakade väg, eller öfverträdelse af de deruti i öfrigt 

lemnade föreskrifter; 

6:o att, i god tid innan den för fånge bestämda arbetstiden tilländagår och, 

då frigifning af en eller annan orsak dessförinnan eger rum, genast derefter lemna 

Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i det Län, dit fången kommer att afgä, 

underrättelse derom, jemte upplysning om den frigifne fången är kunnig uti något 

handtverk, eller slöjd, samt huru den frigifne sig under fängelsetiden förhållit, 

med begäran, det Eders Kongl. Majas Befallningshafvande ville derom underrätta 

vederbörande uti den stad eller socken, dit fången skall afgå, på det att utväg till 

laga sysselsättning, så vidt möjligt är, derstädes på förhand må kunna åt den 

frigifne fången beredas. 

På det alt, hvad Krono-Arbets-Corpsen serskildt beträffar, Styrelsens under

dåniga berätlelse må lemna en fortgående öfversigt af förhållandet emellan antalet 

af dem, som derifrån frigifvits, och dem, som till Fångvårdsanstalterne återkommit, 

meddelas uti efterföljande tabell uppgift dels på antalet af dem, som från och 

med 1843, då Corpsen organiserades, till slutet af år 1847 derifrån frigifvits, 

eller afskedafs, dels ock på antalet af dem, bland de sålunda afgångne, hvilka 

under loppet af åren 1845 , 1846 och 1847 antingen för lösdrifveri till Krono-
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Arbets-Corpsen och Allmänna Arbetsfängelserne återkommit, eller, för undergående 

af straff för begångna förbrytelser å Straff-fängelserne intagits. 
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Om antalet af dem, som under år 1847 från Krono-Arbets-Corpsen frigifvits, 

jemföres med antalet af de f. d. krono-arbetskarlar, som samma år till Fång-

vårdsanstalterne återkommit, sä visar det sig att de återkomnes antal utgör omkring 

32 1/2 procent af de frigifnes antal, dock så, att endast omkring 13 1/2 procent till 

bestraffnings undergående för brott intagits å Straff-fängelserne men de öfrige blifvit 

för bristande laga försvar till allmänt arbete dömde samt till Krono-Arbets-

Corpsen eller allmän arbets-inrättning återsände. Jemföres åter de under loppet af 

år 1847 återkomnes antal med totalsumman af dem, som allt ifrån Krono-Ar-

bets-Corpsens organisation derifrån frigifvits, utgörande intill nästlidet års slut 

2,639 man, så utgöres de återkomnes antal i förhållande till de frigifnes endast 

omkring 9 procent, hvaraf 3 3/4 procent för begångna brott ankommit till Straff-

fängelserne och återstoden fått sig ålagdt allmänt arbete för bristande laga för

svar; dock bör Styrelsen härvid i underdånighet upplysa, dels att, under år 1847 

likasom under loppet af de nästföregående åren, ett ej ringa antal f. d. Krono

arbetskarlar för större eller mindre förbrytelser, eller för lösdrifveri varit insatte 

uti Läns- och Kronohäktena, men derifrån åter frigifvits, dels ock att 152 f. d. 

Krono-Arbets-karlar af berörde anledningar vid nästlidet års slut ännu funnos 

qvarsittande i nämnde häkten. 

Enligt hvad uti sednaste underdåniga berättelsen tillkännagifvits, hade, med 

Eders Kongl. Maj:ts uppå Styrelsens derom gjorda underdåniga framställning dertill 

lemnade nådiga bifall, 266 Krono-Arbetskarlar under loppet af åren 1845 och 

1846 dels efter uttjent arbetstid qvarstadnat, samt dels efter erhållet afsked åter

kommit till Corpsen såsom frivillige; och har den frivilliga personalen under loppet 

af 1847 ytterligare ökats med 272 , så att sammanlagda antalet af dem, hvilka 

sålunda dels qvarstadnat och dels återkommit såsom frivillige under de sednast 

förflutna 3:ne åren uppgått till 538 man, hvaraf 290 vid slutet af år 1847 

ännu voro qvar vid Corpsen. 

Att under loppet af 3:ne år icke mindre än 538 man åter ingått såsom 

frivillige vid Corpsen, hellre än att i det fria samhället se sig nödsakade att ånyo 

beträda lastens bana, måste innefatta ett öfvertygande bevis derpå, att en stor del 

af denna personal icke är så moraliskt förderfvad, som man i allmänhet är böjd 
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att antaga, men å en annan sida synes häraf ock obestridligen följa att fattig

vården i Riket icke är ordnad så, att den motsvarar mensklighetens fordringar; 

ty i sädant fall, skulle tillfälle vara beredt för dem, som ifrån Krono-Arbets-

Corpsen frigifvas, att kunna i det fria samhället genom arbete förtjena sitt uppe

hälle och de således icke behöfva att för erhållande deraf åter inträda inom 

tvångsarbels-anstalt och dymedelst förorsaka samhället vida större utgifter för deras 

underhåll, än dem, som eljest bort ifrågakomma. 

Uti det af Styrelsen under den 16 Augusti 1845 afgifne underdåniga ut

låtande, har Styrelsen liksom vid flere andra tillfällen i underdånighet fästat Eders 

Kongl. Maj:ts nådiga uppmärksamhet derpå, att ett af de nödvändigaste vilkoren 

för möjligheten af att kunna minska förbrytarnes antal och förhindra frigifne fångars 

återfall i brott, är att bereda arbets-tillfälle för alla dem, som deraf äro i saknad; 

och som Styrelsen trott sig ej böra trötta Eders Kongl. Maj:t med någon ytter

ligare framställning i afseende härå, inskränker sig Styrelsen nu till alt under-

dånigst åberopa hvad uti detta magtpåliggande ämne af Styrelsen tiliförene redan 

anfördt blifvit; dock har Styrelsen blanda de flere yttranden, som af fängelsernes 

själasörjare blifvit afgifne angående den beklagansvärda ställning, hvaruti de från 

fängelserne frigifne individer, sig befinna, trott sig böra här inlaga ett af Predi

kanten vid Krono-häktet i Alingsås, lydande sålunda: 

»Att det predikade ordet och de enskildt gifne förmaningarne på mången 

förhärdad brottsling medfört liten eller ingen verkan är, tyvärr, min sorgliga 

erfarenhet af ett utsäde, som faller i denna vanskötta och ofruktbara jord, får 

man ej vänta en lik skörd. Men om läraren stundom med nedslaget mod och 

gäckande förhoppningar egnar sin omsorg-och sin tid åt desse gröfre förbrytare, 

som med ärfda eller förvärfda anlag för laster, valt tjufnad och andra brott till 

sitt hufvudyrke, så skall han dock med tillfredsställelse äfven inom fängelset finna 

månget vilsefördt bjerta öppet för den gudomliga sanningens emottagande; och 

säkert skulle månget väckelsens ord, som i sansningens lugnare stunder rört och 

lifvat den slumrande känslan, af den fallnes menniskovärde, leda den framkallade 

goda föresatsen til] strid och seger, och samhället, till ej ringa vinst, återfå många 

af sina förlorade söner, om ej flere yttre omständigheter försvårade deras återgång. 
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Det finns väl knappast någon som ej vill sin egen räddning, så länge hon tror 

på dess möjlighet. Bland de fångar, hvilkas själavård varit mig betrodde, hafva 

de fleste röjt uppmärksamhet och andakt, då jag för dem predikat, eller med 

dem samtalat; och någre, som visat en allvarligare ånger öfver sine förbrytelser, 

halva antingen genom frivillig bekännelse sökt lättnad för sitt samvete, eller om 

de af fruktan för straffet ej velat offentligt vidgå sitt brott, åtminstone visat sig 

hågade, att genom ärligt arbete och loflig omtanka bereda sig en ljusare framtid. 

Men nästan alla, som velat återgå till lifvets pligter och lifvets sanna lycka, hafva 

stannat villrådige om sättet och medlen att kunna i det yttre lifvet verkliggöra 

sina föresatser. Väl tro de på en försoning med Gud, men om en försoning med 

Samhället misströsta de; ty, i stället för frihet, förlåtelse, uppmuntran, hjelp, 

vänta de, efter fängelsetidens slut, blott förföljelse, misstroende, förakt, obarm-

hertighet, hunger, nakenhet och elände. Hvem kan då förtänka den svage i tron, 

som ännu har mången inre strid alt kämpa mot frestelsens och vanans magt, 

om hon vacklar och faller ännu djupare, då hon nästan öfvergifven och värnlös, 

möter denna talrika här af yttre fiender? Väl borde hoppets känsla gjuta glädje 

och mod i de olyckliges bröst och stärka deras goda föresatser, när de, befriade 

från fängelsets qvafva förpestade luft, gå att återfå sina menskliga rättigheter och 

njuta frihetens ljufva lott; men för de fleste är friheten af föga värde. Sedan 

fängelsets bommar blifvit lossade och öppnat dem en återgång till samhället, öppnas 

dock sällan för dem något vänligt hem, eller något deltagande hjerta, som lifvar 

deras sjunkna hopp och stärker den vaknande viljan och kraften till en nyttig 

verksamhet. Mörk och hotande ligger framtiden för deras blick, och för dem, 

som sakna ett eget hem och en egen verkningskrets, inskränker sig friheten till 

den föga uppmuntrande rättigheten att söka hvad de icke finna, arbete och bröd. 

Efter flera fruktlösa försök på denna väg, hafva de knappt något annat val, än 

hungra eller stjäla. Sjelfva fängelset synes dem slutligen bättre, än en sådan 

frihet; ty det förra lemnar dem åtminstone skydd för hungern och det allestädes 

mötande föraktet, då den sednare bar intet att gifva. När i en närmare eller 

fjermare framtid de philantropiska åsigter om medlen till den fallnes upprättelse, 

som börjat göra sig gällande kunnat väcka den bättre meosklighetens allmännare 
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deltagande för vilseförda christendomssyskon; när kärlekens försonande ande bort

blåst fördomarnes, högmodets, egennyttans, hatets och hämdens kalls dimmor från 

fleres hjertan och en med denna anda överensstämmande lag ger helgd och kraft 

åt det enskildta bemödandet, att för den frigifne fangen öppna en utväg till ärlig 

försörjning, så att den menskliga rättvisan återfår något af de ljusa anletsdragen 

från sin himmelska urbild; när denna rattvisa omfattande allas gemensamma för

delar, icke af ett blindt medlidande i förtid upphäfver, eller till öfverdrift mildrar 

straffets varnande och afskräckande egenskap, utan å ena sidan med aktningsbju-

dande allvar, håller i stadig hand lagens hämnande svärd, till skydd för den all

männa ordningen och det enskildta lugnet, och å andra sidan möter den ånger

fulle, som utstått sitt verldsliga straff, med vänliga blickar och stödjande händer; 

när staten sjelf utan att obetänksamt nedrifva alla dammar för brottens förhärjande 

flod, sökt bereda flere sådane arbets-inrättningar, som, utan att anses som straff

anstalter, öppnade en fristad för den ångerfulle och till bättre föresatser väckte 

förbrytaren, der han genom redlighet och arbetsamhet kan småningom utplåna 

fläckarne från sitt namn och tillvinna sig medmenniskors förtroende och tillgif-

venhet; då, när på detta, eller annat ändamålsenligt sätt det största hindret blifvit 

undanröjdt för de frigifne fångarnes återgång till en för dem och samhället nyttig 

verksamhet, skall Fångpredikantens möda, för deras andliga förbättring, bära 

rika frukter.» 

Beträffande slutligen de så kallade bekännelsefångarne meddelas, uti nedan

stående tabell, serskild uppgift å antalet af dem, som under hvardera af åren 1835, 

1840, 1845 och 1847 tillkommit och afgått. 

9 
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Ingen qvinna har, för att förmås till bekännelse af brott, varit å fängelse in

tagen alltsedan är 1836, då 3:ne qvinnor, efter aflagd bekännelse af de brott, 

för erkännande hvaraf de voro intagne på Allmänna Straff- och Arbets-fängelset å 

Norrmalm här i staden, blefvo derifrån till ransakning utlemnade. 

V. A F D E L N I N G E N . 

Om Fängelse-Byggnaderne. 

a) Nya Länsfängelserne i Stockholm, Linköping och Christianstad, hvilka år 1846 

blifvit till det inre så vida färdige, att fångarne samma år kunnat ditflyttas, hafva 

sedan murarne tillräckligt fått torka ut, blifvit utvändigt afrappade och affärgade, 

hvarjemte åtskillige då återstående arbeten, såsom afplankning på vindarne, sten-

sättningar och vatten-aflopp på gårdarne, planeringar och vägfyllningar, uppsätt

ning af jernräck på yttertrapporne, beklädnad å brunnar och pumpar m. m. blifvit 

fullbordade. 

I Carlstad och Gefle: Dessa fängelser, hvilka af skäl, som i föregående års

berättelse blifvit anförde, då icke hunnit fullbordas, hafva blifvit fullt färdige, af-

synade och till Kongl. Maj:ts Befallntngshafvande aflevererade. 

I Mariestad: 1 östra flygeln (gamla fängelset) hafva nya innerväggar blifvit 

uppdragne; en öfvervåning uppförd i lika höjd med de nybyggde flyglarne och 

inredd med celler; nya fönstergluggar efter den förändrade inredningen upphuggne 

och jernkarmar deri inmurade; provisionella fängelserum inredda i ekonomiflygeln 

för de fäogar, som i vestra flygelns celler icke kunde inrymmas; tvätthuset färdigt 

och stängselmuren täckt. 

I Fahlun hafva väggarnes invändiga afrappning, inläggning af golf och tross

bottnar samt insättning af fönster, dörrar och luckor egt rum, hvarförutan ar

betet å yttre trapporne, tvätlhuset samt stängseln omkring fängelset och fång-

gårdarne, äfvensom de sistnämndes utfyllning och gtensättning, blifvit verkställdt. 
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I Wexiö: Fängelse- och ekonomi-flyglarne hafva blifvit uppförde och täckte 

med jernplåtar, trapporne uppmurade, trossbottnar och golf inlagde, takpanel upp

spikad i corridor och boningsrum, cellerne invändigt grofrappade, tvätthuset upp-

muradt och täckt samt gården planerad. 

I Wenersborg: För detta fängelse, hvarå arbetet i Maj månad börjades, äro 

grundmurarne för tillbyggnaden på östra sidan och källarmurarne under ekonomi

flygeln lagde, hvarförutan stängsel omkring byggnadsplatsen samt materialbodar och 

murbruksqvarn blifvit uppsatte och instrumentalier förfärdigade. 

I Carlskrona: Dels för att minska trängseln i det sä kallade amiralitetshäktet, 

som till Länsfängelse begagnas, dels till erhållande af dittills saknadt bysättnings-

häkte, hafva 2:ne af de på den inköpta tomten stående hus blifvit iståndsatte och 

inredde, det ena till bysättningshäkte och det andra till förvarande af sådane 

mindre brottslingar, som till arbete vid nybyggnaden kunna användas, samt öfrige 

å platsen stående gamla byggnader iståndsatte till verkstäder, materialbodar o. d., 

hvarjemte källrarne för det nya fängelset äro till en del utsprängde, byggnads

platsen planerad, fånggårdarne utflyttade och terrassmurarne deromkring anlagde. 

Förhållandet med kostnaderne för dessa byggnader inhämtas af nedanstående tabell. 
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De förhållanden, som gjort att kostnads-beloppet öfverstigit förslags-beräkningen, äro 

i förra årsberättelsen i underdånighet anförde. 

b) De äldre Länsfängelserne: 

Erforderlige underhållsarbeten å tak, eldstäder, dörrar och fönster hafva i 

öfverensstämmelse med nådigst fastställde stater blifvit verkställde, hvarvid arbeten 

af större betydenhet endast förekommit i Gefle, der gamla Länsfängelsets istånd-

sättaude, för att till reservhäkte kunna begagnas, blifvit påbörjadt. 

c) Fästnings-Fängelserne : 

I Landskrona hafva de år 1846 påbörjade inredningsarbeten, till erhållande 

af straff-celler i 2:ne af fästningstornen, blifvit fullt färdige samt öfrige erfordelige 

underhållsarbeten i fångrummen verkställde, med dertill anvisade medel. 

På Elfsborg har ett kokbus för fångarne blifvit iståndsatt. 

d) Straff- och Arbetsfängelserne: 

Jerate det de för byggnadernes bestånd och fångarnes vård erfordelige under

hållsarbeten blifvit verkställda, hafva följande nya anläggnings- och inredningsarbeten 

förekommit, nemligen: 

Å fängelset pä Norrmalm, har eft ny brunn till erhållande af drickbart vatten 

inom Inrättningen blifvit utsprängd och öfverbyggd på sjukhusgården, samt ett 

badskjul med duschinrättning derinvid uppförd. 

A fängelset på Långholmen; i vestra längan har en calorifére blifvit inmurad, 

för att vintertiden kunna begagna 10 celler, som tillförene icke kunnat eldas; 

orgelläktaren i kyrkan är vorden inredd med 24 st. afskilda skolar för cellfångar, 

hvilka numera kunna bevista gudstjensten, utan att se eller komma i beröring med 

hvarandra, hvarjemte en icke beböflig portgång i rmagazins-byggnaden blifvit igen

murad och inredd till ett underofficersrum invid vakten. 

Straff- och Arbetsfängehet i Malmö: Den år 1846 påbörjade inredningen i 

Casernens öfre våning, till erhållande af boställsrum för Directeur, Prest, Läkare 

och Redogörare, har blifvit fullbordad, hvarjemte erforderlige uthus för dessa tjenste-

män uppförts, och ett förrådshus till förvarande af materialier och' instrumentalier 

blifvit uppsatt på borggården invid Norra Längan. 
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VI AFDELNINGEN. 

Om Fångarnes och Krono-Arbetskarlarnes underhåll, 
beklädnad m. m. 

De under dessa tider bestridda utgifter för är 1847 hafva uppgått till 

nedannämnde belopp: 
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Vid uppgörandet af förestående uträkningar, hvilka grunda sig på de till Styrelsen 

från vederbörande Fångvårds-anstalter inkomne, med deras räkenskaper samman

stämmande uppgifter, är, i likhet med hvad uti förut afgifna underdåniga berät

telse skett, runstyckebråk upptaget såsom helt tal när det öfverstigit ett halft 

runstycke, men i annat fall alldeles uteslutet, samt, i afseende å kostnaden för 

lifsmedel, beklädnad och sängkläder, samt öfrige artiklar, allt inberäknadt, som 

under årets lopp blifvit för hvarje inrättning upphandladt, utan afdrag för hvad 

vid redovisningsårets slut utgjort behållning. 

Uti härhos under Litt. O underdånigst vidfogade bilaga finnes uppgift å be

loppen af ifrågavarande utgifter under 10 år eller från och med år 1838 till 

och med 1847. 

Då den kostnad, som utgått för arbetens bedrifvande vid samtlige arbets-

fängelserne, innefattas uti ofvan upptagne total-utgifter, så visa dessa uträkningar 

icke den för hvarje fånge bestridda egentliga underhållskostnad, hvilken deremot 

utaf VIII:de Afdelningen af denna berättelse inhemtas. 

Om alla ofvan uppräknade, å förutnämnde Fångvårds-Inrättningar bestridda, 

utgifter sammanläggas, så har hvarje fånge per medium kostat staten: 

Under loppet af ifrågavarande år hafva inga förändringar af betydenhet egt rum i 

afseende på förplägningssättet, underhållet af beklädnaden, sångkläder och utensilier 

i fängelserummen; utan har dermed förhållits på sätt, som i Styrelsens näst före

gående underdåniga berättelse är anmäldt. 
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VII. AFDELNINGEN. 

Om fångarnes och Krono-Arbetskarlarnes sysselsättning och 
arbeten, samt verkan deraf till minskning i Statens 

utgifter för deras underhåll. 

Då det ännu alltid utgör föremål for Styrelsens bekymmersamma omsorger 

att bereda tjenligt och tillräckligt arbete åt den tilltagande mängden af fångar, 

som i Straff-Fängelserne inneslutas, får Styrelsen i det följande redogöra för re-

sultaterne af dess bemödanden att undanrödja de härför mötande svårigheter, med 

undvikande tillika deraf att fångarnes gagneliga sysselsättning ej må förorsaka in

trång i den enskilta näringsfliten. 

Straff- och Arbetsfängelset pä Långholmen. 

Förhållandet emellan antalet af utspisade portioner och derför verkställde 

dagsverken har varit följande: 

De för private personers räkning och således med påräknad inkomst utgjorde 

82,593 dagsverken hafva således icke uppgått till hälften af utspisade portionsantalet. 

Brutto-Inkomsten har stigit till 13,974: — 3. 

men då derifrän afdrages: 

Utgifter för Ved och Lysningsämnen . . 645: 28. — 

Præmier till arbetarne 5,061: 41. 11. 

Provision åt Arbets-Föreståndaren . . . 280: 15. — 
5,987: 36. 11. 

så utgör Fängelsets behållna inkomst 7,986: 11. 4 
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Om denna inkomst jemföres med antalet af samtlige med påräknad inkomst 

verkställde dagsverken och de derför bestridda utgifter, så företer sig följande resultat: 

Blifver äter sistnämnde inkomst fördelad på hela fångpersonalen, så har densamma 

för hvarje utspisad -portion, hvilken kostat Staten 10 sk. 8 r.st, lenanat ersättning 

med 2 sk. 5 r:st. 

Efterföljande tabell utvisar genom hvilka arbetsslag förutnämnde arbetsförtjenst 

erhållits, äfvensom i bvad mer eller mindre mån hvardera af dem bidragit till 

densammas inbringande: 

Behållna inkomsten af hvarje dagsverke, hvilken vid detta fängelse under näst-

förutgångna fyra år varit i ständigt aftagande enär den år 1843 utgjorde 7 sk, 

10 
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10 r:st, 1844 — 5 sk. 6 r:st, 1845 — 4 sk. 6 r:st. och 1846 allenast 1 sk. 

11 r:st har således under sistförflutne året åter börjat stiga. 

Vid bedömandet af arbetsvinsten här, torde äfven tagas i betraktande, att 

fångpersonalen inom delta fängelse till betydlig del utgöres af mindre arbetsföre 

försvarslöse personer. 

Det enda kontrakt med enskild person om fångars sysselsättning, som under 

ifrågavarande år här egt bestånd, har varit det i Styrelsens sednaste afgifne un

derdåniga berättelse omförmälda, med Protokolls-Sekreteraren C. O. Vougt den 27 

Mars 1845 ingångna, hvilket efter skedd uppsägning skolat upphöra den 1 Oktober 

1847, men uppå bemälde Vougts begäran blifvit förlängdt till den 1 Maj inne

varande år, med den förändring, att antalet arbetare, som vid fabriken skulle sys

selsättas, blifvit minskadt från 60 till 30. 

Straff- och Arbelsfängelset i Malmö. 

Emellan antalet af utspisade portioner och derför utgjorda dagsverken har 

förhållandet härstädes varit följande: 

Antalet af de med påräknad förtjenst verkställde dagsverken har således 

föga öfverstigit hälft en af de utspisade portionerne, hvilket förklaras af det ännu. 

under, ifrågavarande redovisningsår, fortfarande förhållande, att inom fängelset till

räckligt stora arbetslokaler saknats för sysselsättande af del stora antal fångar, som 

der förvaras. 
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Brutto-inkomsten vid detta fängelse har utgjort . . . . 38,302: 9. 3. 

Då härifrån afdrages: 

Utgifter för materialier, råämnen samt ved o. ljus 20,494: 27. 7. 

Arbetsskilling och præmier åt fångarne- . . 6,933: 6. 9. 

samt præmier åt förmännen i arbetsrummen 121: 16. — 
27,549: 2. 4. 

så utgör fängelsets behållna inkomst 10,753: 6. 11. 

Om dessa brutto- och netto-behållningar jemföras med samtlige med påräknad in

komst utgjorde dagsverken, så visar sig följande förhållande: 

Om den behållna inkomsten fördelas på hela fångpersonalen, så har samma 

inkomst för hvarje utspisad portion, som kostat Staten 7 sk. 2 r:st, lemnat er

sättning med 1 sk. 5 r:st. 

Straff- och Arbetsfängelset på Norrmalm. 

Antalet af utspisade - portioner har vid detta fängelse förhållit sig till antalet 

af utgjorda dagsverken på sätt följande tabell utvisar: 
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Vid detta fängelse har således antalet af de med påräknad inkomst utgjorde 

dagsverken öfverstigit 2/3:delar af utspisade portioner. 

Brutto-inkomsten vid samma fängelse har utgjort . . . 14,121: 44. 9. 

Då härifrån afdrages: 

Utgifter för Ved o. Lysningsämnen, materialier m.m. 2,90S: 10. 7. 

Aflöning 800: 

Præmier åt fångarne . . . . . . . . 1,697: — 3. 

Provision åt arbetsföreståndare 411: 22. 11. 
— 5,813: 33. 9. 

så utgör behållna inkomsten . . 8,308: 11. — 

Om denna inkomst jemföres med de under loppet af året med påräknad in

komst utgjorde dagsverken, så visar sig följande förhållande: 

Fördelas åter den behållna inkomsten på hela fångpersonalen, så lemnar nämnde 

inkomst för hvarje utspisad portion, som kostat 6 sk. 7 r:st, ersättning med 2 

sk. 9 r:st. 

Det emellan Styrelsen och Banco-Commissarien S. W. Grapengiesser, den 

30 December 1842, afslutade kontrakt om bedrifvande af en fabrik för väfning 

af mattor och flaggduk vid detta arbetsfängelse, har med bemälde Grapengiessers 
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begifvande den 18 Juni 1847 blifvit öfverlåtit pä Fabrikören C. O. Vougt, som 

likväl i stället för flaggduk tillverkar band och vid fabriken ständigt sysselsätter 

minst åtta fångar emot betalning af 8 sk. banco för hvarje dagsverke. Likaledes 

har, med ändring af de emellan Styrelsen och Fabrikören R. W. Ramstedt den 26 

Februari och den 22 Augusti 1845 träffade aftal om fångars inom detta fängelse 

begagnande för tillverkning af kläde och schawlar, nytt kontrakt med honom under 

den 28 Sept. sistlidne år afslutats, i följd hvaraf han för berörde tillverkning 

sysselsätter minst 40 fångar emot betalning af sex skillingar banco för hvarje 

dagsverke af redan inlärd arbeterska, utom præmier till de af honom sysselsatta 

fångar. För öfrigt fortfar Notarien R. Kusel att, på grund af kontrakt af den 

27 Jan. 1846, för tillverkning af cigarrer begagna 6 å 10 fångar emot ersättning 

till fängelset, beräknad efter 8 sk. banco för dagsverket. 

Straff— och Arbetsfängelset i Norrköping. 

Emellan antalet af utspisade portioner och utgjorde dagsverken har förhål

landet varit som följer: 

Och har således antalet dagsverken med påräknad inkomst uppgått till hälften 

af de utspisade portionerne. 

Brutto-inkomsten har utgjort 7,752: 28. 7. 

men då härifrån afdrages: 

Utgifterne för Ved och Lysningsämnen . . 462: 38. l. 

Præmier åt fångarne 1,203: 5. 3. 

och provision åt arbetsföreståndare . . . 232: 27. 8. 1,900 23 

så utgör fängelsets verkliga behållning 5,852: 5. 7. 
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Då denna inkomost fördelas på de med påräknad förtjenst utgjorde dagsverken, 

så uppstår följande förhållande: 

Då åter den behållna inkomsten fördelas på hela antalet af utspisade por

tioner, så lemnar den, för hvarje sådan, ersättning med 3 sk., då portionen der-

emot kostat Staten 6 sk. 5 r:st. 

Straff- och Arbetsfängelset i Götheborg. 

Förhållandet emellan antalet af utspisade portioner och verkställda dagsverken 

har härstädes varit följande: 

Och har således antalet dagsverken med påräknad inkomst uppgått till inemot 

2/3:delar af de utspisade portionerne. 

Brutto-inkomsten vid denna Inrättning har utgjort . . . 2,423: 38. 1. 

Då härifrån afdrages: 

för Ved och Ljus 492: 35. — 

Præmier till Correctionshjonen 225: 46. 10. 

Provision åt föreståndaren 242: 18. 2. 
961: 4. — 

så utgör Inrättningens behållna inkomst 1,462: 54. l-

Fördelas denna inkomst på de med påräknad förtjenst utgjorde dagsverken, 

uppstår följande förhållande: 
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Oro åter den behållna inkomsten fördelas på hela antalet af utspisade por

tioner, så lemnar den för hvarje sådan, som kostat Staten 8 sk. 6 r:st, ersätt

ning med 2 sk. 1 r:st. 

Härvid har Styrelsen bordt i underdånighet erinra att, som de flesta arbeten 

och synnerligen de, som bedrifvas i Straff- och Arbetsfängelserne på Norrmalm 

och i Götheborg, verkställas i fångarnes logementer, har någon serskild utgift för 

ved till arbetssalar icke blifvit i förestående uträkningar upptagen, utan är kostnad 

derför beräknad endast der rum i och för arbetet måst hållas eldade. 

På grund af contract, som den 29 November 1845 upprättades emellan 

Directionen vid Straff- och Arbetsfängelset i Götheborg och Handlanden H. H. 

Weslau, har denne äfven under ifrågavarande år användt fångar till förfärdigande 

af calico eller oblekt bomullslärft, emot erläggande af arbetslön till fängelset, be

räknad för S qvarters bred väfnad till 1 sk. å 1-sk. 2 r.st banco alnen, efter 

olika slags derlill nyltjadt garn. 

Inom samtlige Arbetsfängelser för qvinnor hafva för öfrigt inga väsendtliga 

förändringar i afseende å fångarnes sysselsättning vidtagits sedan Styrelsen derför 

sednast i underdånighet redogjorde, utan hafva fångarne under år 1847 varit 

sysselsatta med vanliga qvinno-slöjder samt hufvudsakligen med väfnad, sömnad, 

spånad och strumpstickning. 

Vadmals- och buldans-tillverkningen vid Arbetsfängelserne- i allmänhet för 

Fångvårdens eget behof har under samma år blifvit drifven i den större skala, 

att uppköp af förstnämnde beklädnads-material derunder alldeles icke ifrågakommit 

och af det sednare endast ett jemförelsevis obetydligt belopp emot tillförene. 

På det alt resultaterne af den redovisning, Styrelsen nu underdånigst af-

gifvit i afseende på förhållandet emellan antalet af utspisade portioner, utgjorde 
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dagsverken och derför inbragt inkomst må blifva mera åskädlige, till anställande af 

jemförelse emellan de serskilda Arbetsfängelserne, har Styrelsen ansett sig böra 

framställa dessa resultater uti följande tabeliariska sammandrag: 

Fästningsfängelserne: 

Enligt de uppgifter, Styrelsen ifrån Chefen för Ingeniör-Corpsen erhållit, har 

antalet af dagsverken, som af fästningsfångarne blifvit vid fortificationsarbete verk

ställde, utgjort: 

å Carlstens fästning 31,837. 

å Christianstads fästning 6,991. 

å Ny Elfsborgs dito 1,163. 

å Landskrona dito 5,055. 

å Malmö dito 3,012. 

Fästningsfångarne i Carlskrona hafva arbetat för Eders Kongl. Maj:ts Flottas 

räkning, hvarifrån uppgift på antalet af utgjorde dagsverken ej till Styrelsen inkommit. 

Vid Christianstads, Ny-Elfsborgs och Landskrona fästningsfängelser hafva, i 

brist af arbetslokaler, fångarne ej kunnat till arbete hållas då fortificationen ej 

behöft dem använda och följaktligen har fångvården icke haft annan eller större in

komst af arbetet, än den stämpel-afgift på fångarnes för egen räkning gjorda till

verkningar, som i Landskrona erlagts, och hvilken för året uppgått till 230 R:dr 

47 sk. 9 r:st. 
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Krono- Arbets-Corpsen. 

1:sta Kompaniet. 

Under ifrågavarande år har detta Kompani såsom under de nästförutgångne, 

varit anställdt i arbete vid Strömsholms nya kanal, emot ersättning af kanal-

bolaget, likmätigt Kongl. Brefvet den 15 September 1 8 4 6 med 12 sk. för hvarje 

effektivt dagsverke af dömde och 16 sk. banco af frivillige Krono-arbetskarlar, 

uppgående denna ersättning till 13 ,745 R:dr 3 8 sk. 4 r:st nämnde mynt. 

2:dra, 3:dje och 4: de Kompanierna 

hafva likasom föregående år användts vid fortifications-arbeten på Carlsborgs 

fästning, derför någon ersättning, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 8 

Augusti 1 8 4 2 , icke tillkommer fångvårds-anslaget. 

5:te och 6:te Kompanierne. 

I ersättning för de arbeten, dessa Kompanier för Eders Kongl. Maj:ts Flotta 

i Carlskrona förrätta, stadgades uti högstberörde nådiga Bref, att Fångvårds

anslaget borde af Flottans anslag erhålla 75 R:dr för hvarje vid dessa Kompanier 

anställd Krono-arbetskarl, hvilken ersättningsgrund likväl, genom Eders Kongl. 

Maj:ts nådiga Bref den 11 Februari 1847 sålunda förändrades, at t , så snart den 

då tillika i nåder anbefallda förändrade ordning för uppbörd och redovisning vid 

samma arbetskompanier trädde i verkställighet, hvilket skedde den 1 Maj samma 

år , Flottan skulle betala endast 12 sk. banco för hvarje effektivt dagsverke 

öfverhufvud, vinter och sommar. 

I enlighet med hvad sålunda blifvit nådigst stadgadt, har ersättning för dessa 

Kompaniers arbete tillgodokommit fångvårds-anslaget För 1847 med 14 ,908 R:dr 

4 sk. banco. 

7:de, 8:de, samt 9:de och 10:de Kompanierne, hafva varit anställda vid 

fortifications-arbeten, de tvenne förstnämnde på Kungsholms fästning och de tvenne 

sistnämnde å Waxholm, utan att på grund af hvad i underdånighet blifvit i af-

seende å de på Carlsborg förlagda Krono-Arbets-Kompanier, anfördt, fångvårds

anslaget tillkommit någon ersättning derför. 

1 1 
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Äfdelningen i Fahlun har under de första åtta månaderne af detta år, likasom 

under de föregående, varit använd till arbete vid det i denna stad uppförda nya 

Lansfängelse, utan att allmänna anslaget till fångars vård och underhåll varit till— 

erkändt någon ersättning för Afdelningens underhållskostnader utaf de till Läns

fängelsers ombyggnad anvisade extra statsmedel. 

VIII. AFDELNINGEN. 

Om inkomster och utgifter vid Fängelserne och 

Krono-Arbets-Corpsen. 

Ofver inkomsterne och utgifterne vid hvarje serskild Fångvårds-Inrättning 

under nästlidne år har Styrelsen enligt räkenskaperne upprättat och får härvid i 

underdånighet bifoga sammandrag, under hänvisande hvartill Styrelsen torde få, 

medelst följande tabellariska uppställningar, ådagalägga i hvad mån de till fång-

vårdskostnadernes bestridande auslagne allmänna medel, jemte de genom fångarnes 

och krono-arbetsmanskapets arbeten eller tillfälliga orsaker fångvården tillfallne in

komster varit tillräckliga för bestridande af kostnaderne för fångarne och Krono-

Arbets-Corpsen under sagde år. 

1:o Arbets- och Fästningsfängelserne, samt Krono-Arbets-Corpsen. 

Efterföljande tabell utvisar till hvad belopp, utgifterne öfver eller understigit 

anslaget af statsmedel, tillagdt arbetsförtjensten och andra tillfällige inkomster; 

hvarvid Styrelsen bordt i underdånighet förklara att, som denna afdelning angifver 

inkomster och utgifter sådane de i räkenskaperne visa sig, så äro uti alla bär 

förekommande kalkyler både arrbets-inkomsterne och utgifterne för arbetens be-

drifvande upptagne till de belopp, som under året influtit eller utgått, utan af-

seende derpå att intägten eller utgiftsbeloppet egentligen tillhört ett annat år: 

hvadan och enär i föregående Afdelning deremot beräkningarne grunda sig på de 

inkomster och utgifter i förevarande hänseenden, som på redovisningsåret belöpa, 

så kan fullkomlig öfverensstämmelsé emellan utgifterne i dessa båda Afdelningar 

icke ega rum. 
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Vid jemförelse emellan behållna arbets-inkomsten vid Straff- och Arbets- samt 

Fästningsfängelserne och Krono-Arbets-Corpsen mot hvad i Stat påräknats såsom 

arbetsvinst, visar sig följande förhållande: 
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Den anmärkningsvärdaste skiljaktigheten emellan beloppen af arbets-inkomsten, 
sådan den i Stat förslagsvis varit kalkylerad och sådan den uti förestående, på 
vederbörande uppbördsmäns officiella uppgifter stödda, tabellariska sammandrag, 
visar sig, befinnes således vid Krono-Arbets-Kompanierne i Carlskrona, hvartill 
orsaken ligger dels i Kompaniemes mindre effektiva styrka i medeltal under året, 
än i stat beräknats, dels ock hufvudsakligen uti den, i följd af Eders Kongl. 
Maj;ts nådiga Bref den 11 Februari 1847, förändrade grund , hvarefter, på sätt i 
föregående Afdelning omförmäles, ersättningen från Eders Kongl. Maj:ts Flotta 
för arbetskarlarnes dagsverken på varfvet i Carlskrona utgått under de sista åtta 
månaderne af året. För att visa resultatet af förestående uträkningar har Sty
relsen ansett tjenligt sammanfatta dem i följande uppställning: 
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Efterföljande tabell ådagalägger åter till hvad belopp kostnaden för en fånges 

och en krono-arbetskarls underhåll vid ofvauberörde, under Styrelsens närmare 

inseende och förvaltning stående, fångvårds-inrättningar öfver eller understigit den 

efter nådigst fastställde Stater för hvarje sådan Inrättning belöpande fånge-under

hållskostnad. 



86 

Uti ofvanstående uträkning äro likväl kostnaderne för arbetens bedrifvande, 

præmier åt arbetarne och arbets-föreståndarens provision icke upptagne, enär, 

desamma godtgöras med den inflytande arbetsförtjensten och således icke böra öka 

utgiftssumman vid jemförelse emellan dess verkliga belopp och det uti Stat be

räknade, desto hcldre, som den, genom behållna arbetsvinsten, Staten tillfallna och 

har framföre visade ersättning eller bidrag till fångarnes eller Krono-arbetskarlarnes 

underhåll uti samma uträkning icke heller är inbegripen. Orsaken till utgifternas 

stegring öfver Staterne vid förevarande Straff- och Arbets-fängelser samt fästnings-

fängelserne i Malmö och Christianstad och Krono-Arbets-Corpsens l:sta Kompani 

ligga dels uti fångantalets större belopp, än beräknadt varit, dels uti en hög för-

plägningskostnad, vållad af lifsmedlens dyrhet, och vid fästniugsfängelset på Carlsten 

deruti, att underhållskostnaden för garnizonen derstädes, äfven för förutgående år, 

först under år 1847 blifvit på en gång med ett betydligt belopp godtgjorde, af 

den orsak att frågan rörande underhållsskyldigheten för större eller mindre del af 

samma garnizon varit underställd Eders Kongl. Maj:ts nådiga pröfning och icke 

förrän den 29 Oktober nyssnämnde år blifvit afgjord. Skälet dertill åter, att vid 

arbetsfängelset i Norrköping ett så betydligt öfverskott på Stats-anslaget betinnes, 

är det att 20,000 R:dr Banco blifvit i nåder anslagne i 1847 års Stat til! bygg

nadsföretag, hvilka först under innevarande år kunnat sättas i verket; hvadan an

slaget dertill under det förflutna året besparats. 

Läns- och Krono-Häktena: 

På sätt, som i Styrelsens föregående berättelser, i underdånighet anmälts, 

bestridas utgifterne fortfarande vid Stockholms Stads Krono-häkten genom Öfver-

Ståthållare Embetet, som, uppå reqvisitioner i mån af behof, undfår medel dertill 

af Styrelsens kassa; hvaremot kostnaderne för fångars vård, underhåll, forsling 

m. m. i Länen blifvit under ifrågavarande redovisningsår, likasom tillförene, efter 

anordningar af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande förskottsvis belalde från 

Landtränterierne, hvarefter och sedan de till Styrelsen qvartalsvis insände liqvi-

derne med verifikationer öfver samma utgifter hunnit granskas, Styrelsen hos Eders 

Kongl. Maj:ts och Rikets Stats-Contor gjort framställning om godtgörelse, i följd 

hvaraf de godkända beloppen fått i afräkning på fångvårds-anslaget formell afföras. 
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Under åberopande af förut omförmälde sammandrag Litt. N får Styrelsen i 

underdånighet nu lemna uppgift å Statsanslagen och verkliga utgifterne för året, 

i hvilken dock kostnaden icke inbegripes för byggnader och reparationer af dessa 

häkten, hvarför serskildt anslag är anvisadt, så att den skiljaktighet, som, vid 

jemförelse emellan nämnde sammandrag och nedanstående tabell, finnes på en del 

utgiftssummor, härleder sig deraf, att uti de förra byggnads- och reparationskost

naderna äro inberäknade, då de deremot här äro afdragne. 
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Den betydliga brist i anslagen, som sålunda visar sig i afseende å fång-

vårdskostnaderne uti de flesta Län, härleder sig dels från fångforslingens dyrhet, 

hvilken, i Staterne beräknad till ett sammanlagdt belopp af 122,530 R:dr i i sk., 

uppgått till icke mindre än 151,1l4 R:dr 37 sk. 2 r:st och således öfverskjutit 

med 38,564 R:dr 25 sk. 8 r:st, dels deraf att förplägningskostnaderne i all

mänhet utfallit drygare, än de varit kalkylerade, på hvilket förhållande, visserligen 

egentligen beroende af årsväxten och priserne på födoämnen, Styrelsen för öfrigt 

icke kunnat omedelbart inverka till minskning i Statens utgifter, dels ock, hvad 

serskildt beträffar Östergöthlands Län, hvarest utgiftssumman i betydligaste mån 

öfverskridit Staten, derifrån att ersättning under ifrågavarande år utgått för äldre 

forskotter af ränteriet i och för fångförplägningen, hvilken ersättning i anseende 

till felande verificering af utspisningslistorne förr icke kunnat meddelas, och kost

naden, ehuru tillhörande ett annat år, således först under detta blifvit formelt afförd. 

Utgifter, hvilka icke tillhöra visst fängelse eller visst Län. 

Generella omkostnader. 

Som den till åtskillige, Fångvården icke egentligen tillhörande, tjenstemän 

utgående aflöning blifvit upptagen på Länens Stater och utgifterne för arbetsin

rättningar i vissa Län äro här förut intagne bland öfrige fångvårdsutgifter, så är 

till ofvanstående titel hufvudsakligen att hänföra allenast aflöningen till Styrelsens 

embets- och tjenstemän samt betjente, jemte verkets egne förvaltningskostnader; 

och får Styrelsen efter enahanda grunder, som i denna afdelning uti föregående 

årsberättelser blifvit iakttagne, medelst efterföljande tabell göra tydligt, i hvad mån 

besparing på Statsanslaget eller brist deruti uppkommit under det år, som nu utgör 

föremål för redovisning. 
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Orsaken till den för Styrelsen uppkomna brist i Statsanslaget härleder sig 

dels deraf att några medel icke finnas i Staten upptagne till betäckande af rese-

och traktamentsersättningar för inspektions- och mönstrings-förrättningar, hvilka 

under året medfört en utgift af 1,696 R:dr 33 sk. 8 r:st banco, dels ock af det 

förhållandet, att åtskillige i Staten förslagsvis upptagne utgifter, såsom ljuspen

ningar till embets- och tjenstemän, tryckningskostnad för blanketter till fångrullor, 

för formulairer m. m., stigit till betydligt högre belopp, än de beräknade. 

Summan af samtlige utgifterne af fångvårdsanslaget har således utgjort: 

12 
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Om mönstringar och inspectioner. 

Under årets lopp har undertecknad, Ordförande, dels förrättat de i gällande 

Reglemente föreskrifne mönstringar af Krono-Arbets-Corpsen, på sätt derom särskild t 

afgifven underdånig berättelse utvisar, dels ock, i enlighet med hvad den för Sty

relsen gällande instruktion föreskrifver, inspekterat samtlige Straff- och Arbets-

fängelserne, samt Läns- och Kronohäktena, med undantag af de i Jönköping och 

Wisby befintlige, vid hvilka inspectioner, derunder i vägen befintlige Härads-

och Stadshäkten jemväl blifvit besökte, de åtgärder vidtagits, hvartill forhållanderne 

gifvit anledning. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

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

E d e r s Kongl. Maj: ts 

R. TH. CEDERSCHIÖLD. 

underdånigste och tropligtigste 
tjenare och undersåter 

E. v. TROIL. 

C. M. KRUSKOPF. 

E. A. F. Lindencrona. 

Stockholm den 15 December 1848. 

Till Kongl. Maj:t underdånigst med Berättelse om fångvården i Riket år 1847. 
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1 Bil. № 1. 

Bil. N:o 1. 

Till Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets-Inrättningar. 

I anledning af Kongl. Styrelsens skrifvelse af den 28 sistlidne Juli, får jag, 

sedan nu mera visat sig att fångantalet i härvarande häkten under detta år suc

cessivt nedgått till det före 1845 vanliga antalet, uppgifva de orsaker, som böra 

anses hafva bidragit till den betydliga tillvext i antalet af häktade, som sistnämnde 

år började och sedermera tilltagit. 

Vid granskning af Fång-journalerne inbemtas att största antalet fångar varit 

häktade för stöld och dernäst för bristande tillgång till böter, hvaremot de för 

andra brott häktade icke öfvergått det vanliga antalet. Att orsaken till brotten 

emot eganderätten till någon del får sökas i den missvext, som de ifrågavande 

åren hemsökte landet och hvarigenom tillfällen till arbetsförtjenst för Inhyses och 

Backstugusittare inskränktes, följer otvifvelaktigt deraf att åtskillige voro häktade 

för tillgrepp af matvaror och annat mindre betydligt, afsedt att tilllfredsställa 

Ögonblickets behof. Till än betydligare del måste den likväl, då de flesta stöl

derna skett medelst inbrott, således förutsättande ett mera stadgadt uppsåt, och 

flertalet af de för stöld häktade icke varit i saknad af tillfälle att på ärligt sätt 

sig försörja, sökas i andra förhållanden; och den omständigheten att de många 

inbrottstölderne skedde samtidigt med vunnen erfarenhet att spö- och risstraffet 

för inbrott var afskaffadt de jure och uppenbara Kyrkoplikten för icke itererad 

stöld de facto, synes visa, att deu, hos den obildade, allmänna asigten, att det 

icke är brottet utan straffet, som vanärar, gjort sig gällande. Huruvida sådant 

varit en öfvergående brytning, föranledd af utbytandet af det strängare ansvaret, 

som innebar offentlig skam, mot ett mildare, der denna påföljd uteblef, kommer 

framtida erfarenhet att utvisa. Emellertid fortfara ännu, äfven sedan tjufnads-

brotten i allmänhet minskats, de med inbrott, tvärt emot hvad förut egt rum, 

att utgöra största antalet. Den större mängden af förvandlingsstraff får tillskrif-

Bil. 1 



2 Bil. № 2. 

vas, dels den af missvexten föranledda större fattigdomen, dels en tillfällighet, 

som gjorde att flere års böter kommo att på en gång förvandlas. Wisby Lands

kansli den 14 Oktober 1848. 

På Landshöfdinge-embetets vägnar 

Lars Hambraeus. L. J. Gardell. 

Bil. N:o 2. 

Till Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Allmänna Arbets-Inrättningar i Riket. 

Sedan Kongl. Styrelsen, af de härifrån erhållna uppgifter öfver Fångantalet 

i Kalmar Länshäkte, inhemtat, att antalet af arresteringar i Länet på sednare 

åren i högst betydlig mån tillvext, samt under år 1847 varit omkring 165 pro

cent större, än under loppet af år 1835, så har Kongl. Styrelsen, genom skrif-

velse den 28 nästlidne April, med bifogande af ett transumt utaf den från Lä

karen Vid nämnde häkte, Medicinee Doktorn och Riddaren af Kongl. Wasa-Orden 

O. Chr. Ekman till Kongl. Styrelsen inkomne Embetsberättelse, för så vidt den 

rörer ifrågavarande ämne, af mig begärt upplysning, huruvida jag ansåg några 

särskilda förhållanden af öfvergående natur halva varit verkande orsaker till en 

sådan förvånande tillvext uti arresteringarnes antal i detta Län, under det att 

antalet deraf å andra orter, såsom t. ex. i Stockholms Stad, samtidigt dermed i 

betydlig mån minskats. 

I anledning häraf får jag äran anföra följande: 

Så vida man icke vill antaga att af de arresteringar, som på sednare åren 

här i Länet egt rum, många eller ens några varit olagliga, eller att någon del 

af fångpersonalen bliivit i oträngdt mål och således emot Lag beröfvad sin frihet, 

ett antagande, som skulle kasta en oförtjent skugga på den i allmänhet både ni

tiska och i sin tjensteutöfning betänksamma kronobetjeningen i Länet, för hvilken 

det stränga ansvar, som kan och bör följa af en olaga häktningsåtgärd, icke är 
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obekant, och, derest man icke heller kan dela den af Doktor Ekman uttalade 
besynnerliga åsigt, att en minskning af arresteringarne skulle framkalla en minsk

ning af brotten, hvilken åsigt, då den förutsätter arresteringarne såsom brottens 

upphof eller anledning, uppenbarligen hvilar på en förväxling af begreppen: orsak 

och verkan; så måste man helt naturligt komma till den slutsats, att arresterin

garnes anmärkta tillvext varit en följd af en motsvarande ökning af brott och 

andra lagliga anledningar till personers häktande; och den fråga, som bör besvaras, 

blifver då den, hvilka omständigheter må hafva föranledt den obestridliga ökningen 

i brottens antal, en ökning, om hvars verkliga tillvaro i detta Län, Hans Ex

cellens Justitie-Statsministerns årliga Berättelser dessutom lemna ett tillförlitligt 

vittnesbörd. 

Vid besvarandet af nämnde fråga på sätt och i den ordning, den nu blifvit 

framställd, bör jag icke inlåta mig i någon undersökning om och i hvad den 

tillökning i brottens antal, som under de sednare sju åren låtit sig förmärka, icke 

allenast i detta, utan, så vidt kändt är, äfven i de flesta andra Län, möjligen 

kan hafva något sammanhang med tillämpningen af de mildare äsigter, som sedan 

år 1841 gjort sig i brottmåls-lagstiftningen gällande. Det torde vara tillräckligt 

att ensamt hålla mig vid den af Kongl. Styrelsen framställda fråga, huruvida det 

anmärkta olyckliga förhållandet kan tillskrifvas någon serskild, öfvergående anled

ning; och i sådant afseende bör jag upplysa, att de tre sistförflutna årens skör

dar inom de flesta trakter af detta Län utfallit i hög grad missgynnande, att 

detta förhållande, som samtidigt egt rum inom flera andra orter af Riket och 

äfven i någon mån sträckt sig till utlandet, föranledt en serdeles hög stegring af 

prisen på spannmål och potates, hvilka pris under största delen af nämnde 3 år 

varit omkring dubhelt högre än vanligt, att den betydliga, i antal årligen till

tagande del af Länets innevånare, som till sitt dagliga uppehälte saknar annat 

medel än sin arbetsförtjenst, under dessa år dels icke alltid erhållit arbetstillfällen 

och dels för den uppburna arbetslönen icke förmått förskaffa sig tillräckliga nä

ringsmedel, och att dessa olägenheter, som endast delvis kunnat afhjelpas genom 

allmän och enskild undsättning, synas hafva framkallat den märkbara ökningen af 

förbrytelser emot egånderätten. 



4 Bil. № 3. 

Serskildt får jag nämna, att den allmänna klagan, som på sednare åren 

inom detta Län försports öfver den tilltagande mängden af stölder, föranledt mig 

att tid efter annan erinra Kronobetjeningen om en noggrann uppsigt å sådane 

straffade och försvarslöse personer, som blifvit ställde på fri fot, med föreläggande 

att inom viss tid förskaffa sig laga försvar, hvilka erinringar torde hafva ökat 

Kronobetjeningens nit att vaka deröfver att den i sådana fall förelagda tiden icke 

finge utan påföljd öfverskridas. Kalmar Landskansli den 22 Maj 1848. 

C. U. NERMAN. 

C. A. Palme. 

Bil . N:o 3. 

Till Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets-Inrättningar i Riket. 

Med anledning deraf, att de härifrån erhållne uppgifter öfver fångantalet i 

Götheborgs Länshäkte inhemtats, att antalet af arresteringar inom detta Län på 

sednare åren i högst betydlig mån tillvext, samt under loppet af år 1847 varit 

omkring 159 procent större, än under loppet af år 1835, har Kongl. Styrelsen 

uti skrifvelse af den 28 i nästlidne månad anmodat mig, att upplysa, huruvida 

några serskildte förhållanden af öfvergående natur kunna anses hafva varit ver

kande orsaker till en sådan förvånande tillvext uti arresteringarnes antal inom 

detta Län, under det arresteringarnes antal å andra orter samtidigt dermed i 

betydlig mån minskats. 

För fullgörande häraf har, i enlighet med hvad vid närmare granskning af 

de summariska förteckningarne å fångpersonalen inom Länet inhemtats, jag här

igenom skolat meddela, att den anmärkta tillökningen i fångantalet, som icke på 

en gång under året 1847, utan småningom och synnerligast under de fyra sista 

åren uppkommit, förorsakats dels och i hufvudsaklig mån genom mängden af 

transportfångar, hvaribland ett större antal skolat till fästningarne afföras, dels af 

sådane personer, som undergått bestraffning för polisförbrytelser, hvilka sednare 
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brottmål väsendtligen tilltagit genom det större tilloppet af arbetsfolk, som den 

här under sednare åren betydligt utvidgade rörelsen hitlockat, under det åtalen 

jemväl ökats i följd af den förstärkning af polisbetjeningen som för några år se

dan här tillvägabragts. Till icke ringa del anser jag det anmärkta förhållandet 

äfven vara att tillskrifva den omständighet, att bestraffningarne af polisförbrytelser 

nu mera kommit till jemnare verkställighet genom de dömdes skyndsammare in

förande i häktet med remiss om sådan verkställighet, i stället för att fordom de 

qvartalsvis utfärdade saköreslängderne oftare utgjort grunden för bestraffningarnes 

tillvägabringande, så att rådrum lemnats för de sakfällde, att under tiden aflägsna 

sig från orten, då deras efterlysning icke "medfört annan påföljd, än ådömde bö-

ternes afskrifning. 

Till dessa förklaringsgrunder har jag endast att tillägga en, vid hvilken jag 

dock fäster synnerlig vigt, nemligen den moraliska smittan af gemensamhets-

fängelserne, som under alla omständigheter måste förvärra tillståndet och som gör 

behofvet af en ändamålsenlig fängelsebyggnads snara anläggande här å orten desto 

mera trängande, ju större missförhållande än å andra orter, finnes här ega rum 

i afseende å brottens och fängelsepersonalens antal. Götheborg å Landskansliet 

den 18 Augusti 1848. 

OL. IM. FÅHRÆUS 

Carl Engelblom. 

Bil. N:o 4. 

Till Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets-Inrättningar i Riket. 

Med anledning af Kongl. Styrelsens skrifvelse den 28 sistlidne Juli № 521, 
angående Fångantalets inom Länsfängelset härstädes betydliga tillvext från 1835 

till och med 1847, har, med ledning af fångförteckningarne, så noggrannt som 

tiden medgifvit, den Tablå, som jag härhos har äran bifoga, blifvit uppgjord. 

Deraf synes att anmärkta tillökningen i fångantalet hufvudsakligen vållats af de 
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flere stölder, som blifvit begångne och åtalade. Året 1846 har isynnerhet lem-

nat tillfälle till betraktelser öfver tillvexten af berörde brott och ehuru antalet af 

för stölder häktade personer under föregående åren från 4835 ömsom ökats och 

minskats, så att tillfällige förhållanden till en stor del kunna anses hafva varit 

vållande till det högre fångantalet under något år, bör dock icke lemnas oan

märkt att under loppet af år 1846 större tjufband efter hand upptäcktes, hvilka 

i betydlig mån ökade fångantalet. 

Att i ett gemensamhetsfängelse, sådant som det fordna Länsfängelset här-

städes, fångarne skulle utveckla åhågan för brotten och till brottslingar bilda dem, 

som, förut någorlunda oförderfvade, der första gången insattes, torde kunna med 

lika säkerhet antagas, som det är visst att, sedan nya Cellfängelset kommit att 

begagnas, fångantalet och brottslingarnes skall minskas i samma mån de, hvilka 

der varit inneslutne, kommit till en, förut icke väckt, genom ensamheten fram

kallad besinning om deras ställning och möjligheten för dem att beträda en bättre 

bana efter undergåendet af en mildare bestraffning, hvilken mången brottsling i 

gemensamhetsfängelset mera betraktade med förakt än han deri insåg ett medel 

att lättare återvända från brotten. 

Att under sednare åren deras antal, hvilka blifvit häktade såsom saknande 

laga försvar, i sä betydlig mån ökats, har varit en följd deraf att Kronobetje-

ningen, i anseende till stöldernes tillvext, blifvit beordrade att hafva noggrann 

tillsyn att icke löse personer obehÖrigen kringstryka; hvadan vid å serskilde orter 

inom Länet hållne undersökningar, större antal lösdrifvare blifvit gripne och till 

Länsfängelset införpassade. 

Några andra serskildta förhållanden, som verkat till anmärkta tillökningen i 

antalet af fångarne, anser jag icke hafva sig företett. Christianstads Landskansli 

den 12 Augusti 1848. 

GEORG VON ROSEN. 

Carl Arc. Olsson. 
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Tablå öfver antalet af personer, som under åren från och med 1835 till och med 1847 

blifvit insatte i Christianstads Länsfängelse dels för undergående af ransakning och straff 

för brott och dels för undergående af kroppsstraff, motsvarande böter, hvartill de saknat 

tillgångar. 
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Bil. N:o 5. 

Till Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets-Inrättningar i Riket. 

Uti skrifvelse den 28 nästlidne Juli har Kongl. Styrelsen ansett sig böra 

begära, det Konungens Befallningshafvande ville upplysa, huruvida den förvånande 

tillvexten i arresteringarnes antal, som visat sig vid jemförelsen emellan de från 

Konungens Befallningshafvande insände uppgifter öfver fångantalet i Jönköpings 

Länshäkte de sednane åren, af Konungens Befallningshafvande ansåges härleda sig 

från serskilde orsaker af öfvergående natur; och härå får Konungens Befallnings

hafvande till svar meddela: 

Konungens Befallningshafvande anser sig, vid besvarandet af den förelagda 

frågan, böra skilja emellan de tvänne större afdelningarne, till hvilka fångar i 

allmänhet kunna hänföras, nemligen Polis-arrestanter och de som häktas för andra 

Lagöfverträdelser. 

livad de sednare vidkommer, så är det väl länge sedan af erfarenheten be-

kräftadt, att till- eller aftagandet af vissa brott icke låter förklara sig af några 

serskildta förhållanden, utan måste tillskrifvas orsaker af helt och hållet tillfällig 

beskaffenhet; men Konungens Befallningshafvande är sjelf öfvertvgad, att det af 

Kongl. Styrelsen anmärkta förhållande icke är att hänföra under nvssnämnde till

fälliga företeelser, utan fastmer beror på orsaker af mera permanent natur. Ko

nungens Befallningshafvande delar i afseende harå en ingalunda ny åsigt, nemligen 

att brottslighetens tillvext till en väsendtlig del härrör från den sig mer och mer 

utbredande pauperismen, samt att brottsligheten i sin ordning återverkar till för

ökande af nämnde samhällsonda; och Konungens Befallningshafvande vet ingen 

utförligare framställning af desse med hvarannan nära sammanhängande ämnen 

att åberopa, än det underdåniga betänkande med dertill hörande handlingar an

gående Fattigvården i riket m. m., som, afgifvet utaf utsedde kommitterade, 

biifvit, på Kongl. Majt:ts Nådigste befallning, till trycket befordradt år 1839. 
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Men till dessa nu antydda orsaker komma ock andra, som tillhöra mera den 
sednare tiden, nemligen de, till förberedande af ett nytt straffsystems införande, 
vidtagne förmildringar i nu gällande Strafflag, hvilka framkallat en föreställning, 

att vissa brott i sjelfva verket äro vida mindre, än de uti Lagen anses, och för

tagit all fruktan för de ännu bibehållne äldre straffen, hvaraf allt verkan måste 

blifva desto vådligare, som de hos befolkningen i allmänhet hittills radande be

grepp om straffens rätta art och ändamål varit och ännu äro mycket afvikande 

från det nya Straffsystemets grunder. 

Huruvida nu dessa orsaker till en stigande brottslighet må kunna anses vara 

af öfvergående natur vågar Konungens Befallningshafvande emedlertid icke afgöra, 

sä länge desamma ännu visa sig ganska verksamma, och erfarenheten icke hunnit 

gifva vid handen, huruvida de nya Lagarne om Kommunal-Styrelser, Folkunder

visningen, utvidgad Näringsfrihet, Laga Försvar och Fattigvård äro mäktige att 

framkalla de verkningar, hvilka man väntade sig af dessa Lagar, då de förbered

des; samt då den förväntade nya Strafflagens verkningar på brottens förökande 

eller minskande ännu icke lära på för hand kunna beräknas. 

Hvad äter angår arresteringar för polisöfverträdélser, så torde bland orsaker 

till deras stigande antal få räknas: att kringstrykande och tiggeri nu mera icke 

drabbar den, hvilken icke lidit straff för gröfre brott, med någon olägenhet, utan 

fastmera tillskyndar honom den fördelen, om han anhålles, att få, på annans be

kostnad, åka hem till sin ort, i fall han besvärat främmande kommuner; att då 

för en fånge bestås skjuts efter två hästar, hvaraf naturligtvis den ena kan in

sparas, allmogen redan börjat och än vidare lärer komma att inse den fördel, 

som dylika kringstrykares upptagande erbjuder och hvartill de skärpta föreskrif-

terne i afseende å fattigvårdsåliggandet i sin mån utgöra en sporre; och ändtligen 

den starka tillökning af dylika kringvandrande personer, som uppkommit och fort

farande lärer vara att vänta af förafskedade kronoarbetskarlar, emot hvilkas åter

förening med kommunerne allmogeus ovilja och farhågor ännu utgöra mäktiga hin

der, till hvilkas försvagande det icke synes vilja bidraga, att man genom främ

mande, — än Tyska, än Latinska talesätt i prestbevisen för allmogen söker 

Bil. 2 
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undanhålla all kännedom om desse personers förut begångne förbrytelser. Jön

köpings Landskansli den 7 Augusti 1848. 

På Landshöfdinge-embetets vägnar. 

C. O. Brorslröm. Carl Landegren. 

Bil. N:o 6. 

Till Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets-Inrättningar i Riket. 

Uti skrifvelse den 25 nästlidne April har. Kongl. Styrelsen begärt Konungens 

Befallningshafvandes yttrande angående verkningarne af ensamhetsfängelses använ

dande vid Stockholms Länshäkte, samt angående ordningen derstädes från den 

dag fångar der inrymdes intill sistlidet års slut. 

Nyttan af ensamhetsfängelse, så vidt användandet deraf icke väsendtligen ut-

sträckes utöfver livad hittills varit lagligt och erfarenheten således lemnat tillfälle 

att bedöma, torde allt mera blifva allmänt erkänd. Af den erfarenhet Stockholms 

Läns Cellfängelse lemnat under tiden af dess begagnande från och med December 

månad 1846 till sistlidet års slut, kan Konungens Befallningshafvande redan vits

orda dess stora företräde framför det här förut nyttjade gemensamhetsfängelset. 

Frånvaron af umgänget med andra brottslingar, derigenom elaka böjelser under

hållas och väckas, jemte det fängelsets allvar förtages, men deremot fångens öf-

verlemnande åt sig sjelf och sitt samvete, hvarunder Religionslärares tal lättare 

framtränger till hans hjerta och förstånd, har ej kunnat undgå att på fången 

ega fördelaktigt inflytande. Flere åro de fall, då, i följd af desse samverkande 

omständigheter, ett vid inträdet i fängelset hårdt sinnelag innan kort tid blifvit 

vekt och bringadt till eftertanke; likasom det är vordet iakttaget, att fången efter 

slutad fängelsetid i allmänhet långt mera än tillförene visat en klarare insigt af 

sin belägenhet och allvarligare föresatts till bättring. Om, sådant oaktadt, något 

återfall kunnat förspörjas, må detta förhållande ingalunda tillskrifvas fängelsets 
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mindre ändamålsenlighet, helst det bör anmärkas, att brottets svåraste följder 

egentligen börja, då fången, efter undergånget straff försättes på fri fot, för 

att återvända i samhället, der ofta utväg till arbete och försörjning för honom 

saknas. 

Om sålunda ensamhetsfängelse medför stora fördelar, äro de likväl hufvud-

sakligen beroende af huru bevakningspersonalen uppfyller sina skyldigheter, hvadan 

största vigt ligger deruppå, att i främsta rummet Fängelse-direktören är en red

lig och duglig man och likaledes vaktknektarne pålitlige. Bevakningen eger up

penbarligen i sin makt, att, genom en lättsinnig behandling af fången tillintet

göra de ofvan antydde fördelarne af ensamhetsfängelse, och möjligen äfven annor-

ledes tillskynda fången skada eller lidande. Konungens Befallningshafvande har 

dock kunnat vitsorda ensamhetsfängelses goda inverkan på fångar i Länshäktet, 

oaktadt ordningen derinom flere gånger varit störd, på sätt för Kongl. Styrelsen 

redan är bekant. Hvad svårast synes vara att förekomma är skriftlig kommuni

kation emellan fångarne, eller emellan dem och andra. Det är att förmoda, att 

nu mera en bevakningspersönal, pålitligare än tillförene, är vid fängelset an

ställd, hvartill vaktknektarnes vid innevarande år förbättrade lönevilkor utan 

tvifvel bidragit. 

Fångarnes antal i Länshäktet var förlidet år, med undantag af någon tid 

om hösten, mindre än tillförene varit vanligt, hvilket dock torde förnämligast 

ega sin grund i andra orsaker, äfven om ensamhetsfängelset deri må tillskrifvas 

någon del. 

Konungens Befallningshafvande bör slutligen tillägga, att icke på något sätt 

ensamhetsfängelset visat menlig inverkan på fångarnes helsa. Hvad Konungens 

Befallningshafvande sålunda anfört är jemväl enligt med tjenstemännens vid Läns

fängelset iakttagelser. Stockholm å Landskansliet den 5 Maj 1848. 

C. F. HORN. 

L. Kinmanson. 
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Bil. N:O 7. 

Till Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets-Inrättningar i Riket. 

Uti skrifvelse den 28 sistlidne April har Kongl. Styrelsen begärt Konungens 

Befallningshafvandes yttrande rörande verkningarne af ensamhetsfängelsets använ

dande samt ordningen inom Nya Länsfängelset från den dag fångar der inrymdes 

intill sistlidet års slut. 

För att så fullständigt som möjligt aflemna detta af Kongl. Styrelsen begärda 

yttrande, har Landshöfdinge-embetet, i afseende på verkningarne af ensamhets

fängelset, infordrat Direktörens, Läkarens och Prestens vid härvarande Cellfängelse 

utlåtande, hvilka Landshöfdinge-embetet härjemte får äran aflemna. 

Jemte det Landshöfdinge-embetet uti desse utlåtanden instämmer, utgör det 

tillika ett nöje för Landshöfdinge-embetet att tillkännagifva, det bemälde tjenste-

män med utmärkt skicklighet och drift uppfyllt sina åligganden och alt rörande 

ordningen inom fängelset något icke varit öfrigt att önska, äfvensom att Direk

tören haft all möda osparad att sysselsätta alla de fångar, som till handarbete 

kunnat användas. 

Ensamhetsfängelsets företräden såsom ransakningsfängelse lärer nu mera icke 

kunna ifrågasättas. De få röster, som deremot tillförcne höjt sig, torde nu mera 

tystnat för de verkningar systemet visat i detta hänseende. Men det ligger jem-

väl i sakens natur, att , då ensamhetsfängelset tvingar den brottslige alt göra sig 

närmare bekant med sig sjelf och sin framtid, måste det äfven verka till dennes 

moraliska förbättring. Också lära de fleste, åtminstone första gången häktade, 

personer utgå från Fängelset med föresats att frånträda brottets väg, men be-

klagligen tvingas de ofta att bryta denna föresats, i saknad af tillfälle att derefter 

sig ärligen försörja. Kommiinerne, till hvilka Lagstiftningen hänvist den för brott 

straffade, att efter lösgifvandet från häktet, framställa sin rätt till arbete, hafva 

hittills icke kunnat fatta den vinst de skulle förorsaka den olycklige i första 

rummet samt sig sjelfva och Staten i andra rummet, om de med nit och omtanka 
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uppfylla deras pligt i detta hänseende — och mänga år lära väl ännu försvinna 

förinnan egennyttan i denna vackra afsigt gör sig gällande. Vill man således 

genom ensamhetsfängelset äfven afse fångens förbättring, bör den omtanka, som 

under fängelsetiden egnas honom, äfven utsträckas efter lösgifvandet, sålunda, att 

han sättes i tillfälle att genom egen flit och arbete kunna sig på ärligt sätt 

försörja. Enskilde personer hafva insett nödvändigheten deraf, och för afhjelpande 

af denna lucka, har inom detta Län bildat sig en förening, hvars stadgar här-

jemte bifogas. De ringa sympatier, som Föreningens ändamål likväl af allmän

heten vunnit, och den brist på medel, hvilken derifrån härledt sig, har förorsakat, 

att Föreningens verksamhet icke kunnat så vidsträckt, som Stadganderne afse, 

utsträckas. En Direktion är "dock vald och den har, så vidt Föreningens till

gångar medgifvit, lemnat biträde uti några få, med ömande omständigheter för

enade, fall. Linköpings Slott i Landskansliet den 20 Maj 1848. 

På Landshöfdinge-embetets vägnar. 

Gust. Norden. Fr. Ilolmqvist. 

Till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande öfver Östergöthlands med Wadstena Län. 

I följd af Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes den 29 nästlidne April mig 

meddelade Ordres att afgifva berättelse, angående de af mig iakttagne verknin-

garne utaf ensamhetsfängelses användande, äfvensom rörande ordningen inom nya 

Länsfängelset, får jag samma befallning nu i djupaste ödmjukhet fullgöra. 

Förhållandet med fångpersonalens numerär åren 1846 och 1847, då hvarje 

person, om den än flere särskilde gånger under året varit häktad, likväl blott en 

gång hvardera året blifvit beräknad, är följande: 

Under år 1846 — 1297 männer, 272 qvinnor, summa 1569; 

» » 1847 — 1016 » 237 » » 1253; 

det sednare understiger således det förra med 281 männer, 35 qvinnor, eller 

tillsammans 316 personer. 
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På ingen fänge har ensamhetsfängelset verkat menligt hvarken i fysiskt eller 

psykiskt hänseende, ehuru flera, som varit af lifigare lynne, i början af fängelse

tiden synts blifva till lynnet nedstämde; men dock icke i något fall så, att slöhet 

och ännu mindre sinnesrubbning varit att befara, utan har detta tillstånd snarare 

varit början till ånger öfver begångna förseelser, och derigenom, att fångarne 

ostördt få öfverlemna sig till sjelfpröfning och eftertanke, synes också det finger

fulla tillståndet hos de fleste snart inträda, och de heldre än att, såsom förut i 

gemensamhetsfängelset oftast var händelsen, genom besvär draga sina mål under 

Öfver-Rätters eller Kongl. Maj:ts pröfning, underkasta sig dem ådömde bestraff

ningar, anseende dem såsom välförtjente för livad de redan brutit och såsom var

ningar för att ånyo falla. 

Nyttiga arbeten hafva blifvit, så långt möjligt varit, ibland fångarne införde 

och rudimaterier hafva för sådant andamål icke saknats, så vida dermed afses 

spånad, skräddare- och skomakare- samt andra handarbeten, hvilka kunnat af 

fångarne inom Cellerne verkställas. 

Då jag egnat all min omtanka och uppmärksamhet åt uppfyllandet af mina 

pligter och sål,edes äfven åt ordningen inom Fängelset, vore det tillfredsställande 

om jag härvid i någon mån lyckats, och har bevakningspersonalen så iakttagit 

sina skyldigheter, att någon anmälan om försummelse icke varit af behofvet på

kallad. 

Under år 1847 har ingen fånge blifvit ålagd bestraffning för förseelse inom 

fängelset. Linköpings Länsfångelse den 5 Maj 1848. 

C. J. V. Duse. 

Till Konungens respektive Befallningshafvande i Linköpings Län. 

Jemte det jag härmed ödmjukast får till Konungens Befallningshafvande öf

verlemna Sjukrapporten öfver Linköpings Länsfängelse för l:sta Ovartalet år 1848, 

får jag i lika ödmjukhet afgifva den anbefallda berättelsen om under är 1847 

iakttagne verkningar af ensamhetsfängelses användande, sålunda: Den förnämsta 

och för en Läkare mest i ögonen fallande fördelaktiga verkningen af ensamhets-



15 Bil. № 7. 

fängelses användande, är den mindre sjukligheten härinom. Den osunda luften 

alstrade en mängd elakartade och långvariga Typhus-febrar inom gemensamhets-

fängelserne. Dessa äro nu högst sällsynta, åtminstone alstras de aldrig inom fän

gelset. Under år 1847 har val en och annan inkommit å häktet med Typhus-

feber, men den har snart upphört, emedan, som bekant är, den ej gerna trifs 

ihop med snygghet och frisk luft. Hvarä man dernäst med tillfredsställelse måste 

reflektera, är den sorgsna och allvarsamma sinnesförfattning, hvari Cellfången an

träffas. Visserligen finnes en och annan nog förhärdad, att äfven i ensamheten 

förblifva till samvetet oväckt, men flertalet hafva dock måst gå inom sig sjelf och 

der anställa räfst, hvaraf vaknadt samvete, ånger och ruelse öfver begångna brott 

varit följden. De flesta, som intagits i Cellfängelse, hafva de första dagarne af 

vistandet derstädes förlorat aptit och humör och angripits af ett slags allmänna 

febersymptomer, som jag kallat: Cellfeber, och hvilken feber jag ej med ledsnad 

åsett, utan tvärtom, då fångarne alltid i kroppsligt afseende snart blifvit åter

ställde, förmodat vara någon själsväckelse, som laborerat med syndaren. Med 

undantag af en enda, en mördare, som genom förgift afdagatagit sin hustru, och 

som i höjden af sin ånger och förtvillan, för några dagar tycktes hafva förlorat 

förståndet, men hvilken genom litet medicin och något religiös uppbyggelse snart 

återfördes till förnuft, har ofvanberörde väckelse i allmänhet ej gått utöfver 

gränserna för ett uppvaknadt samvetes ånger och ruelse öfver begångna brott, 

således ej urartat till sinnesrubbning; hvilken sjukdom alltsedan Cellfängelsets 

början här under ingen form visat sig — således hvarken Mani af ånger och 

förtviflan, eller Fånighet af brist på sinnesretelser inom de tysta Cellerne, utan 

kan man med mycken bestämdhet säga: Att ensamhetsfängelset härstädes, så väl 

' psykiskt som fysiskt afseende endast visat välgörande verkningar, hvartill i vä-

sendtlig mån torde bidraga den utmärkta ordentlighet och noggrannhet, hvarmed 

alla till betjeningen hörande personer sökt uppfylla sina skyldigheter. Linköping 

den 6 Maj 1848. 

L. Lindegren. 
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Till Konungens Befallningshafvande i Linköping. 

Med anledning af Konungens Befallningshafvandes till mig ankomne skrifvelse, 
får jag ödmjukast afgifva berättelse angående verkningarne utaf Ensamhetsfängelsets 

användande. 

I likhet med den till Kongl. Fångstyrelsen förut meddelade årsberättelsen, 

kan jag ej annat än lemna ett afgjordt företräde åt Cellfängelset, serdeles betrak-

tadt vid sidan af de gamla Fängelserna. 

1 dessa sednare, dit den of lättsinne fallne, ännu ej helt och hållet mora

liskt förderfvade, ynglingen inkastades midt ibland dem uti lasten mognade, på 

brottets väg långt framskridne, — hvad annat kunde följden blifva än lastbarhe

tens allmännare utbredande, och nykomlingen på brottets väg var snart till hjerta 

och tänkesätt lika djupt sjunken som den gamla förhärdade syndaren. 

I Cellfängelset åter, der all beröring med andra brottslingar är omöjlig, kan 

ej den onda smittan fortplantas, och derutinnan ligger redan det nya systemets 

företräde framför det gamla. 

De egentliga verkningarne utaf Ensamhetsfängelset hafva i allmänhet varit 

brottets hastigare erkännande samt minskning uti det förut så vanliga öfverkla-

gandet af Under-Rättens dom. Äfven lättingen har här längtat efter sysselsättning, 

dels för att förkorta de långsamt skridande timmarne, dels ock måhända för att 

komma något i ro för det onda samvetets skarpa erinringar. Mäterielt arbete 

har naturligtvis hvarken kunnat eller bordt beredas St livar och en; deremot 

hafva alla sökt och erhållit ett gemensamt arbete: läsning och uppbyggelse af 

Biblen och andra lämpliga böcker och skrifter. De befarade menliga följderna, så 

i fysiskt som psykiskt hänseende, hafva här åtminstone uleblifvit. — Desse äro 

verkningarne inom Fängelset. 

Hvad verkan deremot Ensamhetsfängelset haft på den frigifne, torde ännu 

vara svårt att fullkomligen afgöra. Ser man på de flera återfall, som egt rum, 

så skalle man ledas till den öfvertygelsen, att Ensamhetsfängelset ej uppfyller sin 

bestämmelse såsom tillika varande en förbättringsanstalt. Så är väl också förhål-
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landet. Skulden härtill är, efter min tanke, ej att söka hos sjelfva fängelse

systemet. Det är utan tvifvel en lucka, som måste fyllas. Svalget emellan enslin

gen i cell och den frigifne, utkastad i den stora förföriska verlden, är för stort. 

Återgången till samhället borde ej vara så hufvudstupa. Allmänna Arbetsinrätt

ningar vore utan tvifvel välgörande, och dit den frigifne fången, som saknade 

bestämdt bergningsmedel, kunde taga sin tillflykt och såmedelst efter hand åter-

gifvas till samhället. På detta sätt skulle måhända verkningarne utaf Ensamhets

fängelset visa sig fruktsamma äfven utom fängelset. Linköping den 10 Maj 1848 . 

Joh. Fredr. Grewelt. 

Stadgar för Föreningen inom Östergöthland till Fångars förbättring. 

§ 1. Föreningens ändamål är, att söka befordra Fångars förbättring, ej 

mindre i moraliskt än borgerligt hänseende, samt sålunda underlätta återgången 

för dem till samhället och förekomma deras återfall i brott. 

§ 2. Uti Föreningen eger hvarje välfrejdad person, som vill verka till 

Föreningens ändamål, efter anmälan hos Sekreteraren eller Hjelp-Kommittés Ord

förande, vinna inträde, och i sådant afseende teckna sitt namn fl en dertill upp

rättad lista. 

§ 3 . Hvarje Ledamot erlägger vid anteckningen en inträdesafgift af 32 sk. 

Banko samt tillkännagifver, huruvida han vill inom hvarje års slut erlägga en 

årsafgift af lika belopp eller endast med sin personliga verksamhet bidraga till 

ernående af Föreningens ändamål. 

Årsafgifterne, äfvensom de gåfvor, hvilka kunna Föreningen tilldelas, emot-

tagas och redovisas af Skattmästaren eller Hjelp-Kommittés Ordförande. 

§ 4. Ledamot eger, efter anmälan hos Direktionen, afträda ur Föreningen, 

när han vill, men betalande Ledamot erlägger likväl det löpande årets afgift. 

§ 5. Föreningens angelägenheter besörjas, dels af Föreningen samfäldt å 

allmänt årsmöte, dels af en Direktion, med biträde af vissa, till besök i fängelset 

utsedde, Ledamöter samt Hjelp-Kommittéer. 
Bil. 3 
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§ 6. Det allmänna årsmötet hålles i Linköping å den dag, Direktionen 

bestämmer och i stadens tidningar samt Konungens- Befallningshafvandes allmänna 

kungörelser tillkännagifves. 

§ 7. Vid detta möte förer Landshöfdingen ordet, i dennes frånvaro Bi

skopen, och, om båda äro borta, den, Föreningens Ledamöter dertill utse. Ord

föranden redogör för Föreningens verksamhet under förflutna året samt dess ställ

ning intill mötet. Revisionsberättelsen för det nästförflutna Räkenskapsåret upp

läses och granskas. Förslag till ändringar i stadganderna inlemnas skrifteligen 

till Direktionen före den 1 April hvarje år och föredragas vid allmänna samman

komsten, jemte Direktionens utlåtande deröfver. Vid kallelsen till årsmötet med

delar Direktionen en kort underrättelse om berörde förslag. 

Då olika meningar yppa sig, och pluralitetens tanka icke på annat sätt kan 

utrönas, sker, efter proposition af Ordföranden, omröstning, deruti ingen genom 

Ombud får deltaga. 

Slutligen företages med slutna sedlar val till Ledamöter i Direktionen samt 

till Revisorer. 

§ 8. Föreningens räkenskaper omfatta tiden från och med den 31 De

cember eller Kalenderåret; och böra räkenskaperne vara afslutade inom den 1 

derpåföljande April, hvarefter de tillhandahållas Revisorerne, hvilka till Direktio

nen inlemna sin berättelse, sednast 14 dagar före Årsmötet. 

§ 9. Ledningen af Föreningens alla angelägenheter är i öfrigt anförtrodd 

åt en Direktion, bestående af 6 uti Linköping eller dess närmaste grannskap 

bosatte medlemmar, hvarförutan vid Linköpings Länsfängelse tjenstgörande Direk

tör, Prest och Läkare äro sjelfskrifne och ständige Ledamöter. Direktionens Le

damöter utse inom sig Ordrdrande och vice Ordförande samt förordna för obestämd 

tid en Skattmästare och Sekreterare, hvilka sistnämnde kunna af Direktionen 

entledigas, då omständigheterna sådant kräfva. 

§ 10. Ur Direktionen utgå årligen 2:ne Ledamöter, första gången genom 

lottning, men sedermera efter deras ålder i Direktionen. De afgående Ledamö-

terne kunna med eget begifvande återväljas. 
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§ 11. På kallelse af Ordföranden sammanträder Direktionen, deraf minst 

4 Ledamöter böra vara tillstädes, för att kunna fatta beslut. Vid lika röster 

inom Direktionen blifver den mening, Ordföranden biträder, gällande. De göro-

mål, som ej fordra någon föregående öfverläggning, kunna dock af Ordföranden 

med Sekreterarens biträde expedieras; men de sålunda vidtagne åtgärderne anmälas 

vid Direktionens nästa sammanträde. 

§ 12. Fångens moraliska förbättring beredes genom undervisning, förma

ningar, råd och andelig tröst, meddelade ej mindre under besök i fängelset, än 

äfven efter fångens lösgifvande, och då sysselsättning till en sådan förbättring 

bidrager, bör Direktionen söka understödja Fängelse-Direktörens åliggande 8tt åt 

de fångar, som blifva föremål för Direktionens omtanka, förskaffa lämpligt arbete 

under fängelsetiden. 

§ 13. Fångens förbättring i borgerligt hänseende beredes synnerligen ge

nom att efter lösgifvandet förskaffa honom arbetsförtjenst, till hvilket ändamål 

Hjelp-Kommittéerne skola medverka. 

§ 14. Till ernående af detta mål eger Direktionen, på det sätt och emot 

de vilkor, Direktionen finner lämpligt, understödja fången. 

§ 15. Direktionen föreslår hos Konungens Befallningshafvande, helst bland 

dem, som dertill anmält sig, ett efter behofvet iämpadt, antal Ledamöter, hvilka 

det tillkommer att, jemte Direktionens egna medlemmar, efter Konungens Befall-

ningshafvandes dertill meddelade tillstånd, i fängelset besöka de fångar, Direktio

nen anvisar, samt att till deras moraliska förbättring söka verka. Om framgån

gen deraf med de förhoppningar för ändamålets vinnande, som förefinnas, bör 

Direktionen underrättas, äfvensom den bör af nämnde Ledamöter kunna påräkna 

upplysning för sättet att bereda fångens bergning efter frigifvandet. 

§ 16. Besöken hos fångarne, med anmärkningar om de till upplysning 

ledande iakttagelser, som dervid förekomma, antecknas uti en journal, ur hvilken 

utan Direktionens medgifvande något utdrag ej får göras. 

§ 17. Hjelp-Kommitté utgöres af högst 6 inom hvarje Socken utaf Före

ningens dervarande medlemmar utsedde Ledamöter, hvilka biträda Direktionen för 
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vinnande af Föreningens ändamål. Kommitténs Ledamöter ega att inom sig utse 

Ordförande. 

§ 18. Tidigt före en fånges lösgifvande underrättar Direktionen den Hjelp-

Kommitté, inom hvars distrikt fångens vistelseort blifver, om tiden för dennes 

lösgifvande, med uppgift 8 det arbete, hvartill han kan användas. Hjelp-Kommittén 

åligger derefter söka förskaffa honom lämplig sysselsättning samt meddelar Direk

tionen skyndsam upplysning derom, innefattande jemväl de vilkor, som dermed 

äro förenade. 

§ 19. De fångar, till hvilka Föreningen utsträckt sin verksamhet, stå efter 

lösgifvandet under vederbörande Hjelp-Kommittes serskilda uppsigt; börande Kom-

mittéen alltså föra anteckningar öfver dessa fångar, innehållande fullständiga upp

lysningar om deras förhållande och uppförande efter lösgifvandet. 

§ 20. Om en lösgifven fånge, som fått tillgodonjuta Föreningens omvård

nad, lörer ett opålitligt, sedelöst el|er lättjefullt lefverne, derifrån han, efter all

varliga föreställningar och varningar af Kommittén, ej låter afvända sig, eller dm 

han återfaller i brott, anmäles förhållandet hos Direktionen, som förordnar om 

upphöraude af vidare understöd åt fången. 

§ 21. Inom deD 1 Februari hvarje år skall Hjelp-Kommitté till Direktio

nen ingifva berättelse rörande förhållandet med till dess uppsigt ufverlemnade 

lösgifne fångar, listan öfver de inom Hjelp-Kommittéens distrikt under året i 

Föreningen ingångne nya Ledamöter och redovisning för de af Kommittén emot-

tagne medel. 

§ 22. Sekreteraren åligger föra Protokollet vid Föreningens och Direktio

nens sammanträden, uppsätta och kontrasignera Direktionens skrifvelser, förvara 

Föreningens handlingar samt ställa sig till efterrättelse Direktionens föreskrifter i 

öfrigt. 

§ 23. Skattmästaren åligger, att den 1 i hvarje månad afgifva redovisning 

för de under förra månaden influtne medel, hvarförutan han skall föra räkenska-

perne, förvara Föreningens skuldebref och kontante medel samt desamma efter 

Direktionens, med Sekreterarens kontrasignation försedde, anordningar utlemna. 



21 Bil. № 8. 

§ 24. De medel, som för tillfället icke behöfvas, böra genom Direktionens 

försorg göras fruktbara. 

§ 25. Så väl Direktionens som Hjelp-Kommittés Ledamöter och den be

sökande Afdelningen af Föreningens medlemmar utöfva sina åligganden utan er

sättning; men Skattmästaren och Sekreteraren åtnjuta årligt arfvode till det belopp, 

Direktionen, i mån al göromålen, bestämmer. 

§ 26. Missnöje emot Hjelp-Kommittés åtgörande anföres inom 30 dagar 

efter derom bevisligen erhållen underrättelse hos Direktionen. Klander emot 

Direktionens beslut och tillgöranden underställes Föreningen vid dess nästpåföl-

jande allmänna möte. 

B i l . N:o 8. 

Till Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets-Inrättuingar i Riket. 

Då Länsfångarne härstädes först den 18 December 1846 flyttades i Nya 

Länshäktet härstädes, torde det vara allt för tidigt, att efter allenast ett års 

begagnande vilja på säkra grunder bestämma verkningarne af ensamhetsfängelses 

användande. Får man döma efter fångantalets ökande eller minskande, så in

träffar det märkbara förhållande, att detta antal från nämnde dag till den 1 sist-

lidne Januari minskats från 109 till 92 , och att denna minskning alltsedermera 

fortgått så att t. ex. i dag endast finnes 67 personer i fängelset. Man skulle 

häraf kunna sluta till det hopp för framtiden, att Cellfängelset har en välgörande 

verkan på brottslingar, som der insättas och är vida att föredraga för gemensam-

hetsfängelse. Den, som haft att sköta med arrestanter i sistnämnde fängelse, har 

fått erfara, att äfven mindre förhärdade brottslingar, efter någon tids vistande 

der, blifva fräcka, sturska och obändiga, hvaremot i ett Cellfängelse motsatsen 

eger rum. Tillgången på religiösa böcker, ensamhetstillståndet och den vidräkning 

fången sättes i nödvändighet att uppgöra med sitt eget samvete, verkar ganska 

fördelaktigt på dess moraliska förbättring samt således förekommer många återfall 
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på brottets bana. Också hafva recidiven varit ganska få och ojemförligt mindre 

än då gemensamhetsfängelset begagnades. 

Den i andra länder vunna erfarenhet i afseende på ensamhetsfängelses be

gagnande har äfven här vunnit bekräftelse; men så länge arrestanterne, såsom nu 

tillgår, skola tillsammans utföras till häradshäktena att undergå ransakning och 

der i gemensamhetshäkte få tillfälle till samtal och att uppmuntra hvarandra till 

förhärdelse och nya brott, är ändamålet med Cellfängelse i betydlig mån förfeladt. 

Derföre borde fången föras från sin Cell till Dombordet och från Domstolen åter 

i Cellen, utan all beröring med andra fångar och obehöriga personer och då först 

kan man med säkerhet bedöma nyttan af sådane Fängelse-Inrättningar, nemligen 

fångens moraliska förbättring, ransakningarnes skyndsammare gång och fångantalets 

förminskning. Om den kostnad, som nu åtgår till Fångtransporter till Härads-

häktena, aflöning af der varande Vaktmästare, ved, ljus, sängkläder m. m., 

användes till godtgörande af Domares, Nämnds, Åklagares, Målsegares och Vitt

nens resekostnader vid sådane tillfällen, då afståndet till Cellfängelset vore längre 

än till tingstället, så skulle åtminstone om några år, i den mån fångantalet för

minskades, Staten äfven i pekuniärt afseende vinna, oberäknadt den stora vinst, 

som i moraliskt hänseende vore att påräkna. För de omkring Christianstad be

lägna 4 Härader, Östra och Vestra Göinge samt Willands och Gerds Härader 

kunde sådan välgörande förändring i ransakningsställena genast anordnas. 

Hvad ordningen inom häktat beträffar, så har dervid följts den af Kongl. 

Maj:t i Nåder för Cellfängelser fastställda Instruktion och den tillförordnade Di

rektören har på berömvärdt sätt sökt handhafva ordning och skick, så väl i af

seende på arrestanterne som vaktbetjeningen. Väl inträffade i slutet af förlidet 

år att 2:ne vakthafvande knektar befrämjade en Cellfånges flykt, men sedan de 

härföre blifvit allvarligen straffade och Kongl. Styrelsen, i anledning af Lands-

höfdinge-embetets om nödvändigheten deraf gjorda framställning, förskaffat vakt

betjeningen förbättrade lönevilkor, så att de nu mera sätta värde på sine inne-

hafvande befattningar, så har vaktbetjeningen med synbarligen mera nit och be

redvillighet fullgjort sina åligganden, så att anledningar till anmärkningar härvid 

sällan förekomma. 
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Att Cellfängelser äro bland de yppersta inrättningar, som inom riket i sed-

nare tider kommit till stånd, måste medgifvas af alla, som ega minsta erfarenhet 

och kännedom i afseende på fångvården och så vida den förlidet år utkomna 

Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning om Fattigvården riktigt förstås, tillämpas och 

handhafves, si skall, i den män Cellfängelser i alla Län hinna uppföras, fång

antalet, i stället, att som hittills egt rum, årligen högst betydligen ökas, så 

småningom minskas samt en moralisk anda och förbättring så väl i följd häraf 

som i förening med den allt mer utbildade Folkundervisningen, blifva rådande, 

serdeles om vederbörande kunde komma till den öfvertygelsen, att frivillige Arbets-

Korpsen för mindre brottslingar och sådane personer, som icke begått brott, 

men sakna all utväg till arbetsförtjenst, äro vida lämpligare och för ändamålet 

tjenliga än våra många och kostsamma tvångs-arbets-korpser. 

Detta har Landshöfdinge-embetet skolat hafva äran meddela till svar å skrif-

velsen den 25 sistlidne April. Christianstads Landskansli den 27 Juli 1848. 

På Landshöfdinge-embetets vägnar 

J. Bråkenhjelm. O. Beckman. 

Bil. N:o 9. 

Till Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets-Inrättningar i Riket. 

Uti skrifvelse af den 25 sistlidne April har Kongl. Styrelsen anmodat mig 

meddela yttrande om verkningarne af ensamhetsfängelses användande, samt angå

ende ordningen inom härvarande Nya Länsfängelse från den dag fångar der in

rymdes intill sistlidne års slut; hvilket yttrande jag nu får afgifva. 

Ensamhetsfängelset har, efter den erfarenhet, ssm härstädes vunnits, utöfvat 

ett fördelaktigt inflytande å Fångarnes lynne, som, sedan de den 1 Juli sistlidne 

år blefvo från gamla Länsfängelset flyttade till det nya fängelsets Celler, med få 

undantag visat sig mildt och undergifvet. Personer, som i gamla Fängelset fräckt 
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nekade för begångna brott och visade uppenbar trottsighet emot laglig ordning, 

blefvo, efter några veckors vistelse i cell, ångerfulle och benägne att underkasta 

sig det straff, hvartill de kunde dömas; men hos de få åter, som icke emottagit 

denna inflytelse af ensamheten, har Cellfängelset åstadkommit den största leda 

och föranledt den föresats, att åtminstone icke inom detta Län göra sig förfallna 

till frihetens förlust. Dock gälla dessa uppgifter allenast dem, som uti Cellfän

gelset hållits förvarade någon längre tid af en månad och derutöfver, och ej dem, 

som der varit inneslutne endast några dagar eller få veckor, under hvilken tid 

någon synnerlig verkan deraf ej kunnat förnimmas. Den härstädes ibland Fångar, 

dömde till arbete å fästning, förut vanliga sed, att förlänga fängelsetiden genom 

vägran att, efter undergången Kyrkoplikt, offentligen afbedja sitt brott, har nu, 

sedan nya Cellfängelset inrymdes, alldeles upphört; hvilket torde få anses såsom 

bevis, att ensamheten medför ofvan antydde verkan, att hos fången åstadkomma 

antingen ånger eller ock förskräckelse för fängelset. 

Ordningen i nya Länsfängelset har oafbrutet varit god; och under tiden från 

den 1 Juli sistlidne år, då fångarne der inrymdes, intill detta års början, har 

bestraffning å fångar icke varit erforderlig. Gefle Slott å Landskansliet den 15 

Maj 1848. 

L. M. LAGERHEIM. 

Olof af Geijerstam. 

Bil. N:o 10. 

Till Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets-Inrättningar i Riket. 

Till ledning vid den underdåniga berättelse om Fångvården under sistlidet 

år, hvilken Kongl Styrelsen förmält sig skola till Kongl. Maj:t afgifva, har Kongl-

Styrelsen begärt Konungens Befallningshafvandes yttrande rörande verkningarne af 

ensamhetsfängelses användande, samt angående ordningen inom Nya Länsféngelset 

härstädes från den dag, fångar deri inrymdes intill sistlidet års slut. 
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Det fördelaktiga inflytande, som det nya häktet visat å ransakningsfångarne, 

har varit obestridligt, serdeles å dera, som första gången sutit häktade. Ensam

heten, tillgången å religiösa böcker och det ostörda intrycket af Fångpredikantens 

samtal verka synbart till moralisk förbättring och ransakningarnes förkortande, 

och vid förhör med afgående fångar, som undergått bestraffning, visa sig nu oftare 

än förr ohycklade föresatser till en förändrad vandel. Med äldre brottslingar, som 

förut undergått bestraffningar samt för den sednast begångna motse frihetens 

förlust, visar sig deremot icke samma benägenhet att förkorta vistandet inom 

Cellfängelset. Så t. ex. finnes en till ett års fästningsstraff såsom bedräglig gälde-

när dömd bonde, hvilken hos Kongl. Maj:t af gunst och Nåd anhållit att få 

afsitta straffet å Länshäktet, en annan till lifstidsarbete å fästning dömd, som å 

sig bekänt inom annat Län begånget mord, hvilken uppgift befunnits ogrundad: 

samt en qvinsperson, som hela tiden, sedan häktet till begagnande inrymdes, 

derstädes förvarats, för att förmås till bekännelse, hvilken hon är, utan att sådant 

ä henne inverkat. I allmänhet visar sig den förbättrande verkan af ensamheten 

mest under den första tiden af häktandet, hvarefter vanan af belägenheten gör 

den mindre, känbar. Deremot är fängelsestraffet vid vatten och bröd nu mera, 

då det med fullkomlig noggranhet kan verkställas, vida mera afskräckande än 

förut varit fallet, och fruktan för detsamma är spridd inom orten af dem, som 

undergått denna bestraffning. 

Hvad angår ordningen inom häktet har det rörande densamma Nådigt ut

färdade Reglemente noggrant blifvit löljdt. — T. f. Direktören har visat sig nitisk 

och fullt skicklig för sin befattning och vaktbetjeningen har utan anmärkning 

fullgjort sina åligganden. Carlstad å Landskansliet den 9 Maj 1848 

På Landshöfdinge-embetets vägnar. 

C. O. de Frese. G. Odhelius. 

Bil. 





Litt. A. 
Summariskt Sammandrag öfver Fångantalet vid Rikets samtelige Läns-, Krono- och Polishäkten under loppet af år 1847. 



Litt. B . Summariskt Sammandrag öfver Fångantalet vid Rikets samtelige Fästnings- och Korrektions-fängelser, samt vid Krono-Arbets-Corpsen under loppet af år 1847. 



Litt. C. 

Uppgift på de vid slutet af år 1847 å Rikets samtelige 

Straff- och Korrektions-fängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsen för

varade personers ålder. 





Litt. D . 

Uppgift på de under loppet af år 1847 å Rikets samtelige Straff- och Arbetsfängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsen förvarade personers födelseorter. 







Litt. E. 

Uppgift på förhållandet emellan folkmängden inom hvarje Län och 

antalet af derstädes födde allmänna Straff- och Arbetsfångar samt 

Krono-arbetskarlar. 

') Förhållandet är ej kändt för något senare år. 



Litt. F. 

Uppgift på de Samhällsklasser, som de vid Rikets samtelige Straff- och Arbetsfängelser, samt vid Krono-Arbets-Corpsen under loppet af år 1847 

förvarade personer tillhört, innan de dit ankommit. 





Litt. G. 

Uppgif t , utvisande af hvilka Auktoriteter de under loppet af år 1847 å Rikets samtelige Straff- och Arbetsfängelser, samt vid Krono-Arbets-Corpsen 

förvarade personer blifvit till allmänt arbete dömde. 





Litt. H. 

Uppgift på förhållandet emellan folkmängden inom hvarje Län och 

antalet af de utaf Auktoriteterne derstädes dömde allmänna 

Straff- och Arbetsfångar samt Krono-arbetskarlar. 

) Förbållandet är ej kändt för något senare år. 





Litt. I. 

Uppgift på de brott och förseelser, för hvilka de under loppet af år 1847 å Rikets samtelige Straff- och Arbetsfängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsen 

förvarade personer blifvit dömde, innan de dit ankommit. 





Litt. K. 

Uppgift på de brott och förseelser, som blifvit föröfvade af de vid slutet af nedannämnde år uti Rikets samtelige Straff- och 

Arbets- fängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsen förvarade personer. 





Litt. L. 

Uppgi f t på antalet af dem, som under loppet af nedannämnde år förvarats å Straff- och Arbetsfängelserne samt vid Krono-Arbets-Corpsen, och huru många af 

dem under hvartdera året dels afgått, vare sig på grund af beviljad Nåd, erhållet laga försvar, besparad arbetsförtjenst, den bestämda arbetstidens 

slut eller sjuklighet och bristande arbetsförmåga, dels ock aflidit. 



Litt. M. 

Sammandrag öfver Fångvårdens Inkomster, enligt Fångvårds-Styrelsens Hufvud-Bok för år 1847. 



Litt. N. 

Sammandrag öfver Fångvårds-Utgifterne, enligt Fångvårds-Styrelsens Hufvud-Bok, för år 1 8 4 7 . 



Litt. O. 

Uppgift 

å kostnaden för de å Rikets samtelige Straff- och Korrektionsfängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsen intagne personers underhåll under åren 1838—1847. 
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