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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Då Styrelsen öfver Fängelser ochi Arbetsinrätiningar i Riket nu går alt för är 1 8 4 9 

afgifva den underdåniga berättelse om fångvårdens förvaltning i alla dess grenar, 

hvarmed det åligger Styrelsen att ärligen lill Eders ivongl. Maj:t inkomma, anser 

Styrelsen sig, likasom uti de föregående årens berättelser, äfven uti denna böra 

under följande älta Hufvud-afdelningar redogöra för: 

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

2;o Förbållandet inom fängelserne och Krono-Arbets-Corpsen, samt verk-

ningame af det derslädes använda behandlingssätt, äfvensom helsovården; 

3:o Religionsvården; 

4:o Fångars och Krono-Arhetskariars frigifning m. m.; 

5:o Fångelse-Byggnaderne; 

6:o Fångars och Krono-Ar betskarlars beklädnad och underhåll m. m. ; 

7:o Fångars och Krono-Arbetskarlars sjsselsiitlning, samt verkan deraf till 

minskning i Statens utgifter för deras underhåll; och 

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

1 
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I. AFDELNINGEN. 

Om Fångar och Krono-Arbetskarlar i allmänhet 

och särskildte slag deraf. 

Under siirskildte momenter lemnas uti denna afdelning redovisning dels för 

antalet af Fångar, som funnits intagne uti Läns-, Krono- och Polishäkten, sä väl 

under årets lopp, som vid slutet deraf, dels ock för antalet af dem, som funnits 

i allmänna Straff-arbetsfangelserne och vid Krono-Arhets-Corpsen vid årets slut. 

— Då det torde, vara of intresse att af berättelsen kunna inhämta en jemförelse 

i afseende på antalets tillvext eller minskning under en längre tidrymd, meddelas 

redovisning för berörde förhållande under hvart femte år från och med 1835, 

hvarförinnan någon utförlig fångstatistik ej finnes uppgjord. 

Hvad särskildt del nu ifrågavarande året, eller 1849 beträffar, sä lemnas 

dessutom rörande de vid allmänna Straff-Arhetsfängels-erne och Krono-Arhets-

Corpsen under samma år befintlige personer uppgifter, så väl på de förändringar 

med tillkomst och aTgång, hvilka med desse personer egt rum, som ock på deras 

ålder, födi.dseorter, föregående lcfnadsyrken, aukloriteter, som dömt dem till all

mänt arbete, samt för hvilka brott de gjort sig till straff förfallne 

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

icke inberäknade), som under loppet af åren 1835, 1840, 1845 och 1849 uti 

Stockholms Stads jemte samtlige Läns- och Kronofängelser, äfvensom Polis-häktena 

i Gutheborg och Norrköping varit forvarade, dels ock ä folkmängden vid slutet af 

uren 1835, 1840 och. 1845, som är det sista för hvilket Rikets folkmängd ännu 

btifrit uträknad. 
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Anledningurne till lärestående personers inmanande och qvarhållande i fän

gelse, hafva varit (oljande, nemlipen: 

a) For undergående of ransakning, fängelse vid vatten och bröd, samt så 

kalladl enkelt fängelse. 
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Orsaken dertill alt uti förestående tabell lemnas en gemensam uppgift ii 

rausaknings- och straff-fångar är den, att Styrelsen såmedelst velat förekomma att 

icke samma personer må blifva mer an en gång beräknade och uppgifterne å fån-

garnes antal derigenom blifva. högre, äti de rätteligen borde vara. 

b) För försvarslöshet och olofligt kringstrykande. 
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c) För undergående af bysältning. 
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d) Antalet af minderårige barn, som åtföljt föräldrarne till fängelserna, har 

inom Stockholms Stad och hvarje särskildt Län varit följande: 
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Af förestående tabeller inhämtas således att totalsumman af de särskildte slags 
fångar (transportfångar häribiand icke beräknade) samt barn, som under loppet af åren 
1835 , 1840, 1845 och 1849 förvarats uti Stockholms Stads- samt Läns- och Kronohäk
ten, äfvensom Polishäktena i Götheborg och Norrköping, under hvardera af dessa år utgjort 
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På grund af ofvanintagne tabeller meddelar Styrelsen nu uti den nästföljande 

uppgift ej allenast på tillökningen uti Rikets folkmängd från och med 1835 till 

och med 1845, utan äfven å tillvext och minskning uti de arresterades antal i 

Läns-, Krono- och Polis-häkten så väl under nämnde år som ock under åren 

1840 och 1849. 

Enligt hvad föreslående tabell utvisar skulle de arresterades antal år 1849 

harva varit mindre än för 15 Sr tillbaka, eller år 1855. — Härvid anser Sty

relsen sig dock böra i underdånighet upplysa att Styrelsen, vid kalkylens uppgö

rande för år 1849, på sätt Bilagan Litt. A. utvisar, till förekommande deraf att 

icke samma personer måtte blifva mer än en gång beräknade, lernnat redogörelse 

särskildt för antalet af dem, som från ett till annat häkte ankommit, och sär-

skildt för öfrige i fängelserne intagne personer, samt uti ofvanstående tabeller be

räknat endast de sednare, enär de förre måste vara en gång beräknade vid de 

häkten, hvarifrån de förflyttats. — Då nu emedlertid ett sådant afdrag för de för

flyttade, i saknad af uppgifter dera, icke kunnat iakttagas uti töbellerne för år 

1835, så torde, för att jemförelsen emellan antalet af arresterade år 1835 och 

år 1849 må blifva rättvis, jemväl för det sistnämnde böra inberäknas antalet af 

de förflyttade; och då desse, enligt hvad Bil. Litt. A. utvisar, utgjort 355 ran-

sakningsfångar, 628 lösdrifvare och 54 barn, eller tillsammans 1037 individer, 

så skulle med tillägg af denna summa, de arresterades antal år 1849, efter en 

sådan beräkning, hafva uppgått till 13.542 och således med 743 hafva öfversti-
2 
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git de arresterades antal år 1 8 3 5 . — Men då de arresterades antal år 1849 

efter enahanda beräkning med endast 47 öfverstigit antalet år 1836, samt der-

emot varit betydligt mindre än alla derpåföljande år, till den grad, att de arreste

rades antal, exempelvis år 1838, då det uppgick till 19,484, var nära 50 procent 

större än är 1849 , så synes den betydliga minskningen uti arresterades antal 

år 1849 framvisa ett särdeles tillfredsställande resultat, desto hellre, som en så

dan minskning under de sednast förflutna åren oafbrutet fortgått. — Då antalet 

af de vid början af åren 1847 och 1848 i häktena qvarsittande ofvannämnde 

slags fångar icke tages i beräkning, har nemligen de arresterades antal rätteligen 

utgjort 15 ,368 under loppet af år 1847 samt 13,190 under loppet af år 1848, 

utvisande för det sednare året en minskning i arresteringarnes antal med icke 

mindre än 2 ,178, och om de vid början af år 1849 qvarsiltandes antal, som, med 

undantag af transportfängarne utgjorde 1,401, jemväl afdrages, så inhämtas häraf 

att arresteringarnes antal år 1849 rätteligen utgjort endast 11,104, eller 2,086 

mindre än nästföregående året och 4,264 mindre än år 1847. 

Härvid bör dock anmärkas att den nu omnämnde minskningen uti arreste

ringarnes antal till den största delen egt rum bland den manliga personalen. — 

Visserligen bar arresteringarnes antal under sednare åren äfven för den qvinliga 

personalen minskats, men i vida mindre mån; och om en jemförelse i detta afse-

ende anställes emellan förhållandet åren 1835 och 1849, så inhemtas af näst den 

sista bland förestående tabeller, att under det de för försvarslöshet och olofligt 

kringstrykande arresterade karlarnes antal var mindre år 1849 än år 1835, har 

deremot de för enahanda förseelse arresterade qvinnornas antal år 1849 fastän 

mindre än de nästföregående åren, dock ännu varit öfver 100 procent större än 

år 1835. 

De arresterades antal har år 1849 varit mindre än år 1848 så väl i Stock

holms Stads-, som ock uti samtelige Läns- och Kronohäkten med undantag af 

dem uti Upsala, samt Westerbottens och Wester-Norrlands län, der ett motsatt 

förhållande egt rum, ehuru det antal, hvarmed 1849 års fångpersonal derstädes 

öfverstigit 1 8 4 8 års varit ganska ringa. 
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Uti nästefterföljande tabell meddelas en summarisk uppgift öfver antalet af 

de särskildte slags fångar, äfvensom barn, hvilka på en gång, nemligen den si

sta dagen uti hvardera af åren 1835, 1840, 1845 och 1849 varit uti Rikets 

Läns-, Krono- och Polis-häkten förvarade. 

Upplysningsvis anser Styrelsen sig böra nämna att de uti Härads- och min

dre Stadshäkten qvarsittandes antal i saknad af uppgifter å dem icke blifvit uti 

förestående summor beräknade, men då de fleste i nämnde häkten intagne personer, 

sannolikt jemväl förvarats uti något af Läns- och Kronohäktena, torde deras an

ta! kunna antagas vara ganska ringa, som icke blifvit uti föreslående tabeller öf

ver de arresterades antal under hela årets lopp inberäknade. — Öfver antalet af 

fångar, som under transport varit intagne uti hvarje Läns- och Kronohäkte med

delas uti Bil. Lill. A. särskild redovisning. 

Mom. 2. Uppgift ä antalet af dem, som vid slutet af åren 1835, J840, 

1845 och 1849 varit uti Rikets allmänna Straff- ock Arbetsfängelser förvarade, 

eller vid f. d. Pionnier- och nuvarande Kronoarbets-Corpsen anställde. 
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Dessa fångar utgöras af följande slag, nemligcn: 



1 3 

a) De som blifvit dömde till Straff-fängelse för hela lifstiden. 

Då lifstidstångarnes antal vid slutet af år 1849 utgjorde 70S man och 84 
qvinnor, eller tillsammans 789 personer mer än vid slutet af år 1833 hade, så
ledes detta slags fångar under dessa 14 år tillökats med omkring 145 procent 
för den manliga och 107 2/3 procent för den qvinliga personalen, eller med om
kring 138 procent för sanitliga lifstidsfångarne. Härvid bör dock anmärkas att 
de till straff-fängelserne nykomne iifstidsfångarnes antal, hvitket år 1848 med 8 
män och 8 qvinnor understeg de år 1847 nykomnes antal, år 1849 ytterligare 
understigit antalet 1 8 4 8 med 30 män och 5 qvinnor eller tillsammans med 33 
personer. 
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b) De som blifvit domde till Straff-fängelse på viss tid. 

Om nu härvid jemväl tages i beräkning de 5 karlar och i qvinna som 
vid 1849 års slut uti Lans-cellfängelserna undergiugo straff-fängelse, så uppgick 
detta slags fångar vid slutet af nämde år uti samtelige fängelserne rätteligen till 
1,001 karlar och 247 qvinnor eller tillsammans till 1,248 personer; deras antal 
vid slutet af år 1 8 4 9 öfversteg således med 5 5 3 karlar och 119 qvinnor, eller 
tillsammans med 672 personer antalet vid 1835 års slut, det vill säga med om
kring 1 2 3 procent för den manliga och 9 3 procent för den qvinliga, eller med 
omkring 1 1 6 procent för hela personalen. — Jemföres åter antalet med nästföre
gående året, så visar sig att det vid slutet af år 1849 med 50 karlar och 4 
qvinnor eller med 54 personer understeg antalet vid slutet af år 1848, samt att 
de nykomnes antal år 1849 med 97 karlar och 10 qvinnor och således med 
107 personer understeg de under loppet af är 1848 nykomnes antal. 
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c) De, som i brist af laga försvar blifvit till allmänt arbete dömde, eller från 

värfvade Regementerne fur opålitligt förhållande utstrukne, med skyldighet att vid 

f. d. Pionnier- eller nuvarande Krono-Arbets-Corpsen, uttjena ingången kapitulation. 
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Orsaken dertill att de för försvarslöshet dömdes antal vid slutet af år 1849 

var omkring 1/3 mindre än vid slutet af år 1835 , står att finna deruti, att så 

beskaffade personer jemlikt Kongl. Reglementet för Krono-Arbets-Corpsen och 

sista Försvarslöshets-Stadgan, under sednare åren efter bestämd tids förlopp blifvit 

ställda på fri fot. — Jemföres åter antalet vid 1849 års slut med nästföregående 

året, så visar sig att detsamma vid slutet af förstnämda år med icke mindre än 

234 personer, eller med omkring 16 procent understeg antalet vid slutet af år 

1848, till hvilket gynsamma resultat i väsendtlig mån bidragit det tillfredsstäl

lande förhållande att de för försvarslöshet till allmänt arbete dömde nykomne kar-

larnes antal, som år 1848 uppgick till 580, deremot under loppet af år 1849 

endast utgjort 4 1 1 eller omkring 29 procent mindre än det nästföregående året. 

De nykomna försvarslösa qvinnornas antal, som år 1848 utgjorde 7 1 , har der

emot år 1849 uppgätt till 8 1 , och således varit omkring 14 procent större. 

d) De, som jemlikt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut förvarats i ensligt fängelse, 

för att förmanas till bekännelse af gröfre förbrytelser. 
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Total-summorna af de fångar och försvarslöse personer, för hvilka redogö

relse uti detta moment meddelats, hafva således varit följande, nemligen: 

Antalet af förenämnde slags fångar och försvarslöse personer utgjorde således 

vid 1849 års slut 1,016 personer mer än vid slutet af år 1835, men var der-

emot 256 mindre än vid slutet af år 1848, och jemväl mindre än det varit vid 

slutet af de nästföregående åren, alltsedan år 1842, oaktadt uti summan vid 1849 

års slut inberäknats 265 frivillige. 

3 
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Ehuru antalet af dem som i Riket voro friheten beröfvade således, enligt 

hvad förestående tabell utvisar, vid slutet af år 1849 utgjorde 1,212 mer än 

vid 1835 Ars slut, var det dock vid 1849 års slut mindre än vid slutet af de 

föregående åren, alltsedan år 1 8 4 1 . 

Om nu de uti sistnämnde tabell upptagne slutsummor jemföras med Rikets 

folkmängd, som, enligt hvad af berättelsens första tabell inhemtas, utgjorde vid 

1835 års slut 3 ,028,439, vid 1840 års slut 3,138,887, samt vid 1843 års 

slut 3 ,316,512, så visar sig bäraf, att vid slutet af 1835 bvar 701:ste, vid 

slutet af år 1840 livar 591:ste, vid slutet af år 1845 hvar 514:de samt vid 

slutet af är 1 8 4 9 hvar 600:de person i landet varit friheten beröfvad. 

Detta gynnsamma förhållande vid slutet af år 1849 visar sig ännu mer för

delaktigt om i betraktande tages att bland antalet af ofvannämnde friheten be-
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röfvade personer funnos, vid 1845 års slut 85 , och vid 1849 års slut 265 fri

villige, så att antalet af dem, som mot sin vilja voro friheten berofvade, egent

ligen utgjorde vid 1845 års slut 6,363, samt vid 1849 års slut endast 5,262, 

och dfi dessa summor jemlöras med 1845 års folkmängd, visar sig att vid sist

nämnde års slut bvar 521:ste och vid 1849 års slut endast livar 632 person i 

landet mot sin vilja varit sin frihet beröfvad. 

Härvid bör dock anmärkas att det säkerligen ringa antal personer, som vid 

slutet af ofvannämnde fyra år till äfventyrs hållits förvarade uti Härads- eller 

mindre Stadsbäkten, i saknad af uppgifter dera ej äro uti de uppgifne summorne 

beräknade. 

Mom. 3. Bland de å Rikets samtlige Allmänna Straff- och Arbetsfängelser 

förvarade fångar, samt de vid Krono-Arbets-Corpsen anställde personer, hafva, enligt 

hvad Bilagan Lill. B. utvisar, följande förändringar under loppet af år 1849 

egt rum, nemligen: 
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Uti detta antal äro endast de inberäknade, som ännu vid årets slut icke blifvit ertappade, hvaremot uti nästa 
Afdelning meddelas specifik uppgirt å alla rymningar, som under ärets lopp egt rum vid Slraff-arbelsfångelserna och 
Krono-Arbets-Corpsens särskilte afdelningar. 
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Rörande de år 1849 å samtlige Allmänna Straff- och Arbesfängelser för

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

särskildte uppgifter: 

l:o Under Litt. C. angående deras ålder: 

2:o Under Litt. D. angående deras födelseorter, äfvensom proportionsförhål

landet emellan deras total-summor och antalet af dem som i Stockholms Stad, 

eller inom hvarje särskildt Län äro födde; 

3:o Under Litt. E. angående proportionsförhållandet emellan folkmängden i 

Stockholms Stad och hvarje Län samt antalet af derstädes födde allmänna straff-

och arbetsfångar, samt Krono-arbetskarlar; 

4:o Under Litt. F. angående de samhällsklasser, som fångarne och Krono-

arbetskarlarne före deras häktande tillhört, samt huru många af dem äro gifte 

eller ogifte; 

5:o Under Litt. G. dels angående de Domstolar och Auktoriteter, af hvilka 

straff- och arbetsfingarne samt Krono arbetskarlarne vid Fästnings-klassen blifvit 

till allmänt arbete dömde, äfvensom proportionslörhållaadet emellan deras total

summor och antalet af dem som i Stockholms Stad, eller inom hvarje särskildt 

Län blifvit dömde, dels ock angående de Regementer från hvilka de vid Krono-

Arbets-Corpsens Soldat-klass anställde personer blifvit ditsände för uttjenande af 

ingången kapitulation; 

6:o Under Litt. IL angående proportionslöt hållandet emellan folkmängden i 

Stockholms Stad och hvarje Län, samt antalet af de utaf Auktoriteterne derstädes 

dömde allmänna straff- och arbetsfångar samt Krono-arbetskarlar; och 

7:o Under Litt. I. angående de al dem före ankomsten till fångvårds-anstal-

tertie begångne brott och förseelser. 

Af dessa tabellariska uppgifter, hvilka alla äro så uppställde att de hvar lör 

sig innefatta redovisning, särskildt för hela personalen under årets lopp med af-

drag af de från en till annan fångvårds-anstalt förflyttade och de frivillige, sär

skildt lör de under årets lopp nykomne, och särskildt för de vid årets slut qvar-

varande, inhemtas i afseende på de under loppet af år 1849 nykomne, bland 

annat följande förhållanden, nemligen: 
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l:o Af tabellen Litt. C. att de flestes ålder utgjort, för lifstidslångarne emel

lan 2 5 och 4 0 år, samt för straff-fångarne på viss tid likasom för de försvars

löse emellan 2 0 och 35 är; 

2:o Af tabellerne Lill. D. och E. att i förhållande till folkmängden de fleste 

äro födde i Stockholms Stad och derefler i Blekinge Län, samt vidare uti Calmar, 

Kronobergs, Ostergöthlands, Westmanlands, Upsala, Götheborgs, Jönköpings, Gott-

lands, Stockholms, Mallands, Skaraborgs, Christianstads, Södermanlands, Elfsborgs, 

Malmöhus, Gefleborgs, Kopparbergs, Nerikes, Norrbottens, Wermlands, Jemllands, 

Wester-Norrlands och Westerbottens Län, äfvensom att olikheten i berörde af~ 

seende varit så stor att de inom Blekinge Län föddes antal varit öfver 8 gånger 

större än inom Westerbottens och Wester-Norrlands, öfver 6 gånger större än 

inom Jemllands och Wermlands, samt nära lika många gånger större än inom 

Norrbottens, öfver 3 gånger större än inom Nerikes, samt nära lika många gån

ger större än inom Kopparbergs och Gelleborgs, öfver 2 gånger större än inom 

Malmöhus, Elfsborgs, Södermanlands, Christianstads, Skaraborgs, Hallands, Stock

holms och Gottlands, samt nära 2 gånger så stort som inom Jönköpings, öfver 

dubbelt så stort som inom Götheborgs, Upsala och Westmanlands, samt nära 

dubbelt så stort som inom Ostergöthlands och Calmar Län; 

3:o Af tabellen Lill. F. att nära hälften före häktandet tillhört jordbrukande 

klassen och omkring 1/5 militar-klassen, samt att bland den manliga personalen 

mer än 1/5 och af den qvinliga mer än 1/4 före häktandet ingått äktenskap; 

4:o Af tabellerne Litt. G. och ti. dels, alt, i förhållande till folkmängden, 

det största antalet af de år 1849 nykomne fångar och Krono-arbetskarlar blifvit 

dömde till allmänt arbete af Domstolar och Auktoriteter i Stockholms stad och 

dernäst inom Blekinge Län, samt alt de dömdes antal i förhållande till folk

mängden, derefter minskats inom öfrige Länen i följande ordning, nemligen inom 

Calmar, Götheborgs, Ostergöthlands, Kronobergs, Westmanlands, Hallands, Gefle

borgs, Skaraborgs, Malmöhus, Christianstads, Elfsborgs, Södermanlands, Jönköpings, 

Gottlands, Upsala, Kopparbergs, Nerikes, Stockholms, Jemllands, Norrbottens, 

Wermlands, Westerbottens och Wester-Norrlands Län; att olikheten uti ifråga

varande afseende varit så stor, att i förhållande till folkmängdeu, de dömdes antal 
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inom Stockholms Stad varit nära 2 gånger större än inom Blekinge Län, samt 

derstädes åter öfver dubbelt så stort, som inom Calmar, Götheborgs och Öster-

göthlands, öfver 2 gånger större än inom Kronobergs, Westmanlands, Hallands, 

Gefleborgs, Skaraborgs, Malmöhus och Christianstads; öfver 5 gånger större än 

inom Llfsborgs, Södermanlands, Jönköpings, Gottlands, Upsala, Kopparbergs och 

Nerikes, öfver 4 gånger större än inom Stockholms, öfver 6 gånger större än 

inom Jemtlands och Norrbottens, öfver 10 gånger större än inom Wermlands, 

samt öfver 11 gånger större än inom Westerbottens och Wester-Norrlands Län; 

dels att ingen lifstidsfånge af mankön ankommit från Gottlands, Jemtlands, Werm

lands och Westerbottens Län, samt att sådana fångar af qvinnokönet ankommit 

endast från Stockholms Stad, Skaraborgs, Stockholms, Gottlands, Hallands, Werm

lands och Westerbottens Län, och blott en från hvardera af de fyra sistnämnde 

Länen; att ingen till straff-fängelse på bestämd tid dömd qvinna ankommit från 

Gottlands, Kopparbergs och Norrbottens Län, samt att ingen för försvarslöshet 

till allmänt arbete dömd man ankommit från Westerbottens och ingen sådan 

qvinna frän Christianstads, Gefleborgs, Gottlands, Hallands, Jemtlands, Kopparbergs, 

Norrbottens, Södermanlands, Upsala och Wrester-Norrlands Län; men att ensamt 

från Stockholms Stad ankommit 136 försvarslöse män och 34 qvinnor, eller mer 

än en tredjedel af den från hela Riket ankomne personalen; dels ock att bland 

dem, som från värfvade Regementerne ntstrukits, för att vid Krono-Arbets-Corpsens 

Soldat-klass nttjena ingången kapitulation, de fleste ankommit från Marin-Rege

mentet och deinäst från Andra Lifgnnlet och Svea Artilleri-Regemente, men att 

deremot endast en ankommit från Werides Artilleri-Regemente; samt 

5:o Af tabellen Litt. L., att bland de år 1849 till straff-arbetsfängelserne 

ankomne fångar, dömde till arbete på lifstiden eller på bestämd tid, omkring 66 

procent föröfvat rån och röfveri, eller annat tjufnadsbrott, samt omkring 2 1 

procent dråp, eller annat våld å person. 

Styrelsen liar ansett sig till förekommande af missförstånd böra här upprepa 

den uti sednaste berättelsen intagne anmärkning, att den nu meddelade redogö

relsen, hvilken afser antalet af de personer, som på grund af laga kraftvunna 

utslag under loppet af år 1849 till straff-arbetsfängelserne ankommit, icke kan 
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öfverensstämma med antalet af de under loppet af samma år begångne förbrytel

ser, helst flere af de fångars förbrytelser, som uti redogörelsen aro upptagne, blif— 

vit begångne ett föregående år, likasom många af de förbrytelser, som föröfvats 

1849, icke blifvit slutligen afdömde samma år, och således icke kunnat i berörde 

redogörelse upptagas. 

Vid jemförelse emellan de under loppet af åren 1848 och 1849 ankomne 

straff-fångarnes förbrytelser inhämtas hufvudsakligen att bland de år 1849 an

komne straff-fångarne 44 begått mord och dråp, 53 i öfrigt brukat lifsfarligt va

pen och 2 3 begått barnamord, men att bland dem som ankommit 1848 endast 

41 begått mord och dråp, 47 brukat lifsfarligt vnpen och 15 begått barnamord; 

— att deremot bland de 1 8 4 8 ankomne straff-fångarne 5 föröfvat mordbrand, 

7 begått tidelag, 36 rån och röfveri, 9 kykostöld och 9 poststöld, under det 

att bland dera som ankommit år 1849 mordbrand föröfvats blott af 1, tidelag af 

1, rån och röfveri af 35, kyrkostöld af 6 och poststöld af 3, hvarförutan minsk

ningen uti de för andra tjufnadsbrolt dömdes antal varit så stor att då de för 

så beskaffade brott nykomne straff-fångarnes antal år 1848 uppgått till 478, har 

det deremot år 1849 utgjort endast 359 och således varit omkring 25 procent 

mindre. 
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II. AFDELNINGEN. 

Förhållandet inom Fängelserne och Krono-Arbets-Corpsen, samt 

verkningarne af det derstädes använda behandlingssätt, äf-

vensom helsovården. 

Mom. 1. För att göra det disciplinära tillståndet inom samtlige Fästnings-, 

Straff- och Arbets-fängelser samt inom Krono-Arbets-Corpsen mera åskådligt, 

meddelas härefter trenne uti tabellarisk form uppställde Redogörelser för rymnin-

gar och försök dertill, samt för förbrytelser och bestraffningar. 

4 
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1:o. Vid fästnings-, samt allmänna 

a) 

Förestående bestraffningar äro ådömde för de förbrytelser, som efterföljande tabell utvi

sar, nemligen: 

b) 
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Straff- och Arbets-fängelser för mankön. 

Ofvanstående bestraffningar hafva blifvit älugde för de förseelser, som uti nedan
stående tabell uppräknas. 

c) 
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2:o. Vid allmänna Straff- och Arbetsfångelser för Qvinnor. 
d) 

Den fånge å fängelset i Götheborg, som blifvit straffad med fängelse vid vatten och 
kommet slagsmål med knif sårat en af sina kamrater. De extra judiciella bestraffningarne 

e) 
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bröd, enligt Domstols utslag, hade ådragit sig denna bestraffning, lör det hon under upp-
hafva deremot blifvit ålagde för de förseelser, sotn efterföljande tabell utvisar. 
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3:o. Vid Krono-Arbets-Corpsen. 

f) 

Förestående bestraffningar aro ådömde för de förbrytelser, som nedanstående ta

bell utvisar. 

g) 
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De förseelser, för hvilka de extra judiciella bestraffningarne blifvit ålagde uppta

gas uti efterföljande tabell, 

h) 
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Hvarken å allmänna Straff-fängelserna eller vid Kronoarbetscorpsen har nå

got egentligt myteri egt rum under loppet af år 1849 ; men ett groft våld har 

dock, efter förut emellan flere fångar derom träffad överenskommelse, blifvit u t -

öfvadt å allmänna Straff-fängelset i Warberg, der lifstidsfången Johan Lök den 7 

September försåtligen öfverföll och med knif tillfogade bevakningsbefälhafvaren 

Hellbom i ryggen 3 svåra sår, hvaraf hans lif länge sväfvade i fara. Rörande 

detta grofva brott anställdes laga undersökning vid domstol, som dömde Lök att 

derföre straffas med 40 par spö, men bland de för delaktighet uti detta brott 

tilltalade 3 fångar ansågs endast en kunna till ansvar fällas, nemligen lifstidsfån

gen Anders Johansson, hvilken dömdes att derföre straffas med 20 par spö. A 

samma fängelse har vid ett annat tillfälle en af vaktknektarne jemväl blifvit med 

knif sårad af en fånge, som derföre äfven blifvit af domstol dömd till laga ansvar. 

De med lifsfarligt vapen utöfvade våldsamheter, hvarföre, enligt livad tabellen 

Litt. B. utvisar, domstol ådömt en fånge i Carlskrona och en fånge i Malmö be

straffning, harva föröfvats mot andra fångar och icke vari taf så svår beskaffenhet. 

A allmänna straff-fängelserna för mankön hafva föröfrigt, utom de fem, hvilka, 

enligt hvad Styrelsen nu uppgifvit för med lifsfarligt vapen föröfvadt våld, blifvit 

af domstol ådömde bestraffning, sex för enahanda förbrytelser blifvit extra judi-

cialiter afstraffade, nemligen 2 å Carlstens Fästning och 2 å Christianstads fäst

ning samt 2 å Straff-fängelset i Malmö. 

De, som med så beskaffade förbrytelser blifvit beträdda, har Styrelsen all

tid låtit under en längre tid förvaras uti celler. Ehuru Styrelsen tid efter an-

Dan meddelat vederbörande föreskrifter om noggranna visitationers verkställande 

till förekommande deraf att icke lifsfarliga vapen må af fångpersonalen obehörigeu 

innehafvas, samt jemväl till följd af E. Kongl. Maj:ls den 20 Dec. 1848 till Sty

relsen aflåtne Nådiga Rref uti Cirkulär af den 26 derpåföljde Januari erinrat 

samtlige vederbörande, så väl vid allmänna Straff-fangelserne, som ock vid kro

noarbetscorpsen derom, att fångar och kronoarbetskarlar ej må lemnas tillfälle att 

obehörigen innehafva knifvar och andra lifsfarlige vapen, kunna dock, på sätt uti 

sednaste berättelsen anmarkt blifvit, sådane väldsgerningar icke ensamt derigenom 

förekommas, så länge personalen sä väl inom gemensamhetsstraff-fängelserna, som 
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ock vid kronoarbetscorpsen användas till sådane arbeten, för hvilkas utförande 

eggjern eller andre lifsfarlige verktyg äro behöflige. 

Inom de ifrågavarande Straff-fängelserna hafva under loppet af 1849, utom 

de redan omnämnda, två våld emot förmän och bevakning egl rum, nemligen vid 

fängelserna i Malmö och a Långholmen. Det förra var af lindrig beskaffenhet, 

men det sednare deremot af så mycket svårare. Detta sistnämnde föröfvades af 

en fånge, som för sedelförfalskning var dömd till 8 ars straffarbete och verkställ

des uti det ä ena gården befintliga stenhuggeri-skjulet, der han försåtligen öf 

verföll jourhafvande vaktmästaren och tilldelade honom med en stenhuggnings-

hacka så svåra slag i hufvudet, att det länge var tvifve aktigt, huruvida den miss

handlade kunde till lifvet räddas. Våldsverkaren erhöll dock icke medhåll eller 

hjelp af sine kamrater, bland hvilke tvärtom flere skyndade till stället för att 

fasttaga honom. 

Med undantag af de nu uppräknade förbrytelserna hafva de inom straff-fän-

gelserne för mankön år 1849 begår.gne förseelser, på sätt tabellen Litt. C. ut^ 

visar, i allmänhet varit af obetydlig beskaffenhet. Visserligen har de bestraffades 

antal det ifrågavarande året proportionsvis varit större, än det nästföregående. 

Men anledningen härtill torde, hvad fängelset i Malmö beträffar, hufvudsakligen 

stå att finna deruti, att en strängare tillsyn öfver fångarne derstädes blifvit in

förd, hvilket halt till följd att äfven de minste af dem begångne förseelser blilvit 

bemärkte och med straff belagde. Sedan Styrelsen, för att bringa till verkställig

het E. Kongl. Maj:ts den 8 Aug. 1842 meddelade Nådiga föreskrift om samte-

lige lifstidsfångars förflyttning frän fängelset i Malmö, låtit ytterligare 50 sådane 

fångar under sommaren 1849 transporteras derifiån till straff-fängelset i Warberg, 

samt ätskillige nödige förändringar å fängelset i Malmö blilvit verkställde, har 

Styrelsen låtit fångarna derstädes från och med den 1 Oktober 1849 hållas till 

sträng tystnad, och då en sådan ordning, enligt hvad Styrelsen uti sednaste be-

rättelsen i underdånighet tillkännagifvit, redan förut blifvit införd vid fängelset å Lång

holmen i afscende på de till straff-arbete på viss tid dömde fångar, så hafva från 

och med nyssnämnde månad alla så beskaffade fångar af mankön varit underkan 

stade en likartad behandling. Den oafbrutna stränga tillsyn, hvarunder dessa fån-
5 
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gar nu äro ställde, gör straffet allvarligt och verksamt. På samma gång det vän

jer den, som undergår straffet, vid ordning och flit, inger det äfven fruktan för 

återfall; och det vill derföre synas Styrelsen sannolikt, att denna nya ordnings, 

införande skall utöfva ett särdeles godt inflytande till minskning uti återfallens 

antal. 

Likasom under det nästföregående året hafva äfven under loppet af år 1849 

på viss tid till allmänt arbete dömde straff-fångar, från norra och medlersta de

larne af Riket, hvarifrån afståndet till Malmö varit större, än till Stockholm, med 

stöd af Kongl. Brefvet den 17 Febr. 4847 intagits å Långholmen; och har straff

fängelset i Warberg jemviil under är 1849 varit anvist såsom förvaringsort för 

alla ankommande lifstidsfångar af mankön, så väl från Stockholms stad, som från 

sanitelige Länen, med undantag af Gottlands, Calmar, Blekinge, Christianstads och 

Malmöhus Län. 

Beträffande åter de i Stockholm, Norrköping och Götheborg befintlige straff-

och arbets-fängelser för qvinnor, så hafva, med undantag deraf, att en fånge å 

sistnämnde fängelse för kamrats sårande med knif blifvit af Domstol ådömd be

straffning, öfrige af fångarne begångne förseelser, på sätt tabellen Litt. E. utvisar, 

icke varit af svårare beskaffenhet, än att de kunnat extra judicialiter bestraffas, 

och då förseelsernas antal icke heller varit stort, torde ordningen inom dessa 

fängelser jeniväl under det ifrågavarande året kunna anses hafva varit ganska 

tillfredsställande. 

De väsendtligaste förändringar, som i afseende på ordningens befrämjande 

inom dessa fängelser egt rum, bestå deruti, dels att 44 lifstidsfångar under som

maren 1849 blifvit från straff-fängelset i Stockholm förflyttade till det i Norrkö

ping, som är afsedt att framdeles inrymma samtliga till straff-fängelse för lifstiden 

dömda qvinnor, dels ock att alla för försvarslöshet till allmänt arbete dömda qvin

nor å förstnämnde fängelse uti December månad blifvit helt och hållet afskiljde 

från der förvarade straff-fångar, samt förflyttade till de uti f. d. smedjegårdshäk-
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tet för dem inredda rum, der de, utan att vidare komma uti den ringaste berö

ring med straff-fångarna, med väfuads- och sömnads- samt andra arbeten sys

selsättas. 

Inom krono-arbetscorpsen hafva 2:ne vald mot förmän blifvit begångne, 

nemligen det ena vid det i Carlskrona förlagda femte Compagniet och det andra 

vid den å Rindö förlagda Bataljonen; men då, enligt hvad tabellerna Litt. F, G. 

och H. utvisa, de begångna förseelserna i öfrigt icke varit af särdeles betydenhet 

och till antalet ungefärligen lika med föregående aret, samt antalet af rymningar 

och försök dertill deremot år 1849 varit mindre, an det nästföregående, så synes 

anledning saknas till anmärknings framställande mot det sätt, hvarpå disciplinen 

inom denna corps blifvit handhafd under loppet af det ifrågavarande året. 

Någon förändring af väsendtligare beskaffenhet bar år 1849 inom krono-

arbetscorpsen icke egt rum 

Vidkommande sluteligen de nya Läns-cell-fängelseme, sä hafva några sådane 

under loppet af år 1849 icke ytterligare blifvit till begagnande färdige; men, 

enligt hvad Styrelsen uti sednaste underdåniga berättelsen tillkäonagifvit, funnos 

redan då åtta sådane fängelser färdige, af hvilka de uti Stockholm, Linköping och 

Christianstad uti December månad 1846, de uti Gefle och Carlstad i Juli månad 

1847, det uti Fahlun i Oktober månad, samt de uti Wexiö och Mariestad i 

December månad 1848 till fångars förvarande upplåtits. 

I afseende på de fortfarande välgörande verkningarne af dessa fängelser får 

Styrelsen underdånigst åberopa, så väl innehållet af Eders Kungl. Maj:ts Befall-

ningshafvandes derom till Styrelsen allåtne skrifvelser, hvilka under N:ris 1, 2, 3 , 

4, 5, 6, 7 och 8 harjemte bifogas, som ock de af vederbörande Fångpredikan

ter uti samma ämne afgifne yttranden, hvilka uti nästa afdelning af denna un 

derdåniga berättelse komma att omförmälas. 
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Sedan Eders Kongl. Maj:t genom Nådigt Bref af den 13 November 1849 

betmndigat Styrelsen att, då Kongl. Maj:t af gunst och nåd täckes förvandla 

ädömdt straff till fängelse i cell under längre eller kortare tid, låta verkställa 

detta cell-slraff, antingen i straff-inrättning eller i något af de nya cell-fängel

serna, allt eftersom sådant, med afseende å utrymme och transportkostnad, lämp

ligare å ena eller andra stället kunde ske, så har Styrelsen uti Cirkulär till Eders 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande uti de åtta Län, der nya cell-fängelser finnas, 

meddelat nödige föreskrifter för vederbörande Fängelse-Direktörer, dels att sär-

skildt redovisa ifrågavarande fångar uti de till Styrelsen manadtligen inkommande 

förteckningar, dels ock att åt dem anskaffa spanad, eller annat passande arbete, 

samt att tiligodoföra fängelset inkomsten deraf med afdrag af deu flitpenning, som 

Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande kunde finna skäligt utaf samma inkomst 

fångarne tilldela. 

För fullgörande af ådömdt straff-arbete förvarades vid 1849 års slut uti 

Läns-cellfängelserne fem karlar och en qvinna, alla dömda till arbete på bestämd 

tid, hvarförutan då funnos dels 4 för lifstiden och 6 för viss tid till straff-arbete 

dömda karlar vid straff-fängelset å Långholmen, dels ock 3 för lifstiden till straff

arbete dömda qvinnor vid straff-fängelset å Norrmalm, rörande hvilka Eders 

Kongl. Maj:t i Nåder föreskrifvit att de böra, någre under bestämd tid och andre 

tills vidare, i cell förvaras. 

Mom. 2. I afseende på helsovården inom Rikets fängelser och vid krono-

arbets-corpsen år 1849 har Styrelsen ansett sig böra i und. åberopa den redo

görelse derför, som den till Styrelsens biträde Nådigst förordnade Läkaren Doctor 

Lundberg med ledning af inkomne rapporter afgifvit, af följande lydelse: 

Helsovården inom Rikets fängelser har i allmänhet under år 1849 företett 

tillfredsställande resultater. Inga egentliga epidemier, möjligen med undantag af 

skörbjugg och koppor på några af straff-fängelserna lör mankön, hafva härjat, och 

flera af de missförhållanden, som under föregående år voro öfverklagade, hafva 

blifvit afhulpne. Visserligen tyckes ett mindre gynsamt förhållande hafva inträdt 

vid straff- och arbets-fängelserna för qvinkönet, der mortaliteten utan undantag 

varit i stigande, hvilket jag hoppas dels bero på tilllälliga omständigheter, dels 
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fruktar vara grundadt i omständigheter, hvilka jag nedanför skall hafva äran nar-» 

mare antyda och som, fullkomligt constaterade, utan särdeles svårighet kunna un-

danrödjas. Flera af Rikets Läns-fängelser hafva under året och kort innan dess 

början, från gemensamhets-längelser blifvit förvandlade till cellfängelser efter uyare 

principer och med organiserad helsovård, hvilket såväl för denna lemnat och kom

mer att lemna välgörande resultater, som de komma att äfven inom vårt land 

öka de bidrag af erfarenheten, som Europa för närvarande är sysselsatt att samla 

öfver dessa fängelsers inflytande i kroppsligt och moraliskt afseende. 

För öfversigten af de särskildta sjukdomarnes förekommande, såväl i afseende 

på antal, som lokal, hänvises till bifogade tabell Litt. L., der den lättast vinnes, 

och hvaraf i afseende härpå inhemtas: 

Att sjukligheten i allmänhet under året med 806 personer uederstiger den 

lör år 1848, hvaremot mortaliteten endast minskats med 10. 

Att Febrar under året förekommit i 519 fall, eller 56 mindre än föregå

ende år, men dödsfallen uppgått till 16 eller 2 mera än under detta, eller 3,1 pro

cent. De rådande feberformerna hafva varit gastriska och rheumatiska och en

dast enstaka fall af Typhusfeber halva förekommit. 

Att Frosslebrarna, som under föregående år uppnått ett ovanligt stort antal, 

med särdeles envisa och lätt recidiverande former, under 1849 icke uppgått till 

hällten af denna summa eller endast 838, då de 1848 utgjorde 1,775. Ingen 

patient har under året aflidit i denna sjukdom. Den minskade sjukdomsfrequen-

sen i allmänhet under året, tyckes sålunda hufvudsakligen bero på de minskade 

frossfebrarne, hvilkas aftagande åter troligen beror dels pä sjukdomskonstitutionin 

i allmänhet, dels på förbättrade förhållanden i afseende på sundhetspolisen vid 

straff- och arbetsfängelser, samt kronoarbets-compagnierne, hvilkas personal under 

föregående år hufvudsakligen lidit af denna sjukdom. I afseende på atmospheriska 

förhållanden egde år 1849 intet företräde framför de föregående åren. 

Bröstinflammationer hafva liksom föregående året endast på Långholmen upp

gått till något betydligare antal, men der hafva de utgjort något mer äo 15 % af 

hela sjuknummeru och med en mortalitet af 16 %. I temligen betydligt antal 

hafva de likaledes förekommit vid arbetscompagnierna vid Carlsborg och Rindön 
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med ungefär lika mortalitetsprocent. Det oftare förekommandet af denna sjuk

dom vid ofvannamnde fängelser förklaras lätt genom fångarnas sysselsättning i fria 

luften under årets alla tider och inträffar lika för arbetare af alla klasser under 

motsvarande förhållanden. 

Koppor hafva förekommit i 37 fall med 2 döda i Malmö, och 33 fall med 

5 döda vid arbetscompaguierne vid Rindö, samt 2:ne fall vid straff- och arbets-

längelset i Norrköping utan något dödsfall. Genom de sjukas fullkomliga isole

rande och truppens omvaccinering vid Rindön upphörde sjukdomen emellertid snart 

och skördade proportionsvis icke flera offer än i kringliggande trakter hos den 

fria befolkningen. 

Diarrhéer hafva under vår och sommar förekommit, särdeles vid Rindö, men 

i allmänhet med god utgång. Mortaliteten bar öfverhufvud utgjort 3 %. 

Magflen, Magsyra (Cardialgia, Pyrosis) upptages på 1849 års tabell endast 

till 9 3 fall, men förtjenar i allmänhet någon uppmärksamhet, emedan denna sjuk

dom inom qvinnofangelser förekommer nästan hos de flesta, utan att de derföre 

upptagas bland de egentligen sjuke. Den är icke dödlig utan att öfvergä i an

dra former, men undergräfver småningom helsan och förorsakar mångfaldiga och 

svåra lidanden. Under oförändrade förhallanden kan den visserligen lindras, 

men sällan radikalt botas, och patienten och Läkaren tröttna vanligen vid att be

handla den. Orsakerne inom ett fängelse äro mångfaldiga: föregående lefnadssätt, 

bristande rörelse i frisk luft, enformig och ofta mindre passande utspisning, själs

lidande, sorg etc. 

Vattsot har under året endast förekommit i 108 fall, då den 1148 uppgick 

till 173, men mortaliteten har deremot stigit. Härvid torde derjemte få anmärkas, 

att då Långholmen 1848 bidrog till det missgynnande resultatet i detta afseende 

med 57 tillfrisknade och 32 döda, bar den under 1849 haft 19 tillfrisknade och 

7 döda Deremot då straff- och arbetsfängelserne för qvinnor under 1848 hade 

17 tillfrisknade och 3 döda, var detta antal 1849 12 tillfrisknade och 8 döda. 

Lungsot och chroniska Bröstsjukdomar hafva uppgått till ungefär nästan sam

ma antal i afseende på tillfrisknade och något mindre döda. Långholmen, som 

1848 lemuade ett särdeles missgynnande och till och med oroande resultat, hvad 
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dessa sjukdomar vidkom, då 32 hade tillfrisknat och 56 aflidit, lemnar för 1849 

ett långt mindre missgynnande, nemligen 39 tillfrisknade och 4 0 döda. Norr

malms qvinno-fängelse deremot, som under 1848 hade 7 tillfrisknade och 2 

döda, samt 1847 ett lika antal, hade under 1849 17 tillfrisknade och 15 döda. 

Gikt och Rheumatism äro sjukdomar, hvilka i allmänhet ofta förekomma hos 

personer, hvilka, utsatte för temperaturens alla vexlingar, lefva under missgyn

nande lefnadsförhållanden, och träffas sålunda företrädesvis i fängelserna. De för

orsaka i allmänhet mera lidanden och en obrukbar kropp, än egentlig fara för 

lifvet. Under 1849 hafva 259 vårdats för dessa sjukdomar och 1 aflidit. 

Skörbjugg har under året i enstaka fall förekommit på nästan alla af Rikets 

fängelser, men i större antal endast på några af fästningsfängelserna, samt krono-

arbets-compagnierna. Hela antalet har uppgått till 409 , hvaraf 6 aflidit. Häraf 

hafva 170 fall inträffat på Långholmen, 42 i Malmö, 93 på Carlsten och 56 

vid arbets-compagnierna vid Carlsborg. Förändrad proviantering och tjenlig b e 

handling minskade efter några månader sjukdomens vidare utbredning och åter

ställde småningom de angripna, men sjukdomens deprimerande och försvagande 

inflytelse kommer sannolikt att spåras uti innevarande års sjukdoms-rapporter. 

Häftigast uppträdde sjukdomen vid Carlsten, der epidemien småningom började i 

April månad, men sedermera under följande månader stegrades, så att, då en 

mängd fångar samtidigt insjuknade i Juni, tveune extra sjukhvalf måste till sjuk

rum inredas, praeservativer och förändrad proviantering förordnas, hvarefter sjuk

domen i Juli mildrades och småningom aftog. Convalescensen blef emellertid sär

deles långsam hos de angripna. 

Denna sjukdom är och förtjenar vara en fruktad gäst vid Rikets fängelser, 

emedan den, utan att direkt döda de angripne, likväl utsuger deras kroppskraf

ter, disponerar till recidiver, andra sjukdomar och en allmän svaghet, hvilken ofta 

gör personerna odugliga till arbete och förr eller sednare bereder deras un

dergång. 

Venerisk sjukdom har förekommit i 55 fall; de flesta eller 11 på straff- och 

arbets-fäDgelset på Norrmalm. Liksom föregående år hafva dess former nästan 
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Utan undantag varit secundära ellen tertiära, hvilket icke bör väcka någon förun

dran, d§ frågan är oro en fängelsepersonal. 

Hudsjukdomarne hafva utgjorts af Skabb, Ondskorf och Eczema, och hafva 

ej under året uppstigit till något särdeles betydande antal. 

Sinnessjukdomar hafva förekommit i 17 fall, hvaraf 16 tillfrisknat och 1 

aflidit. Denne sednare var en fånge på Långholmen, som för fånighet (Idiotia) 

blifvit å sjukhuset intagen samt der afled af Blodslag (Apoplexia), sålunda ej 

tillfölje af sinnessjukdomen, men troligen af en gemensam orsak med denna. De 

öfrige 6 på Långholmen vårdade, hafva utgjorts af lindriga former af sinnessjuk

dom och som alla efter temligen kort tid tillfrisknat eller förbättrats. Bland 

personer, hvilka, liksom Långholmens fästningsklass, utgöres af samhällets utskum. 

förderfvade genom brott och utsväfningar, är temporär Galenskap ett ingalunda 

sällsynt fenomen, ehuru det kanske mindre ofta anmärkes, då det ej framträder 

under mera utvecklade former. Den ende i Malmö vårdade var likaledes fånig 

(Idiota) och kunda snart såsom förbättrad från sjukhuset utskrifvas. En i 

Christianstads fästningsfängelse under denna rubrik upptagen hade Fyllerigalen

skap (Delirium tremens), och hör sålunda knappast mera hit än en feberpatient, 

som yrar. Vid l:sta arbets-compagniet har en sinnessjukdom förekommit, enligt 

Läkarens rapport beroende på organisk sjukdom i hjernan och efter S månaders 

behandling förbättrad utskrifven. 

På Rikets cellfängelser hafva tillsammans 6 fall af sinnessjukdom förekom

mit, hvaraf knappast något enda kan anses bero på fängelsets beskaffenhet. I 

Christianstad insjuknade i person under 2:dra qvartalet, visade tecken till sinnes

rubbning, vårdades fortfarande i cell och tillfrisknade under samma qvartal. De 

2 på Stockholms cellfängelse utgjordes af en gammal supare, hvilken klagade of

fer hallucinationer och hade lindriga symptomer af Delirium tremens och små-

yrade, men efter några dagars behandling snart åter blef redig, samt en qvinna, 

hvilken en längre tid vistats å cellfängelset, dels i cell, dels såsom handräckning. 

Efter fallen dom insattes hon på fängelse vid vatten och bröd, då hon efter 12 

dagar började visa sinnesrubbning, grubbla i religionssaker och påstod sig vara 

pn engel, kommen alt frälsa menniskorna. Emedan endast få dagar af hennes 
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straff återstod, fick hon dermed fortfara, behandlades derefter och utskrefs från 

behandlingen och fängelset på 16:de dagen efter sitt insjuknande fullkomligt frisk-

De på Linköpings Cellfängelse hafva utgjorts af 1 med Delirium tremens och 1 

med Hypochondri, beroende på chroniskt underlifs-lidande. Den i Mariestad upp-

gifves i Läkarens rapport hafva lidit af Delirium occalionale, sålunda en tillfällig 

och snart öfvergående sinnesrubbning. 

I afseende på de lokaler eller speciella Fängelser der sjuknummern och död

ligheten under året varit framstående, förefinnes icke någon så märkbar olikhet, 

som Långholmen t. ex. under föregående år företedde. De från Styrelsens sida 

under föregående år vid detta fängelse vidtagne förbättringar och försigtighetsmått 

tyckas hafva burit god frukt och förhållanderna i afseende på helsotillståndet 

tyckas öfver förväntan förbättrade. Sjuknummern liar under året nedgått till 698 , 

då det 1848 var 924, oaktadt medeltalet fångar stigit från 537 till S84 och 

mortalitets-procenten har fallit från 20,6 % till 12,3. 

Malmö har varit det enda fästningsfängelse der koppor under året epide

miskt utbrutit. Temligen samtidigt angrepos 37 personer, hvaraf endast 2 dogo 

och de andra tillfrisknade. Genom isolering skyddades de öfriga fångarna från 

sjukdmens vidare utbredande. 

Efter rapporterne och tabellen synes föröfrigt den mest framstående sjuklig

heten inom straff- och arbetsfängelserne för mankön inträffat i Warberg, der 

med ett medeltal af 148 fångar, 486 sjukdomsfall hafva förekommit. Härmed 

förhåller sig likväl så, att Läkaren p8 rapporten tyckes hafva upptagit om hvart-

annat de allvarsammaste sjukdomarne och de lindrigaste åkommor, för hvilka fån

garne endast begärt ett råd, utan att på sjukhuset upptagas. Detta synes äfven 

deraf, att endast 4 aflidit utaf hela detta stora antal. 

Inom straff- och arbetsfängelserne för qvinnor tyckes deremot ett motsatt, 

till försämring gående förhållande hafva inträdt i afseende på helsotillståndet. 

Skarpast, bland dessa fängelser, framträder detta förhållande vid fängelset på 

Norrmalm, hvilket jag orkså såsom Läkare på stället bäst kan kontrollera. Sjuk

nummern har under 1849 ej i allmänhet tilltagit, men deremot mortaliteten i en 

betydande grad. De dödas antal uppgick 1847 till 8. 1848 till 6, men steg 
6 
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med 1849 till 24, eller mortalitets-procenten i Stockholm från 1,5 till 7 %, i 

Norrköping frän 4,8 till 5,5 och i Götheborg frän 7,9 till H . Sålunda på Norr

malm ett betydligt, på de andra ett mindre, men dock tydligt stigande. Död

ligheten har icke berott på tillfälliga och acuta sjukdomar, hvilka tvärtom i 

märkbar grad minskats, utan på en försämring hos alla de af chroniska bröst

sjukdomar lidande, jemte ett oftare förekommande af andra chroniska, på allmän 

svaghet beroende sjukdomar, bufvudsakligen Vattsot och Diarrké. Orsaken till 

denna bröstsjukdomarnes betydliga stegring och oftare dödliga utgång kan visser

ligen sökas i mindre gynnsamma temperaturförhållanden, som under året varit 

rådande, men sammanlagdt med de acuta sjukdomarnes minskning och den sam

tidiga tillväxten af de öfriga chroniska sjukdomarne, tyckes den under året in

trädda förändringen i dessa fängelsers utspisningsstat icke vara utan inflytande, 

särdeles som denna förändring på gamla och svaga subjekter måste utöfva ett 

mera ingripande inflytande än på unga och starka, isynnerhet då dessa sednare 

genom större arbetsförmåga och derpå beroende förtjenst genom öfverarbete, kunna 

förbättra den något svaga provianteringen. Äldre och sjukliga, således föga arbets

föra, qvinnor sakna denna utväg att förbättra sitt tillstånd och duka sålunda mer 

och mer under för sjukdomens och fängelsets deprimerande inflytelse. Om härtill 

kommer, att beklädnaden under vintertiden ej kan anses fullt tillräcklig, då den 

med undantag för några få, som alltid sysselsättas med utarbeten, viuter och 

sommar är densamma, så torde förutnämnda ogynsamma förhållanden finnas lätt 

lörklarliga. Tillåtelsen att mera än förr till födoämnen använda sina förtjenster 

för öfverarbete och att under vintern begagna någon del af sina egna till fängel

set medförda underkläder har visserligen i någon mån bidragit att förbättra dessa 

förhållanden, men, såsom redan ofvanföre visats, gynnas de starka och friska mera 

deraf än de gamla, svaga och sjukliga, hvilka oftast sakna både arbetsförtjenst 

och egna underkläder. 

I afseende på Krono-Arbets-Compagnierna torde få anmärkas: Att l:sta Ar -

bets-Comp., som 1 8 4 8 hemsöktes af en särdeles betydlig sjuklighet, stundom ända 

till 40 % af arbetsstyrkan under sommaren, och som hade ända till 3 1 döda, 

hvarföre speciella åtgärder af Kongl. Styrelsen måste vidtagas, under 1849 fått 
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glada sig åt ett bättre förhållande, då det under året endast haft 100 sjuka 

och 8 döda. 

Vid Krono-Arbets-Compagnierna vid Carlsborg har sjuknummern under året 

icke obetydligt stegrats, men dödligheten med 2 understigit den af är 1848. 

Den ökade sjukligheten beror hufvudsakligen derpå, att Skörbjugg utbröt i Juni 

månad och sedermera i starkare och svagare grad fortfor ända till September 

månad, då den fullkomligt upphörde. Härtill bidrager likaledes, att en mängd 

obetydligare yttre åkommor, hvilka oundgängligen förekomma der personalen sys

selsattes med dylika arbeten, som vid Carlsborg, blifvit för hastigare läkning på 

sjukhuset upptagne. 

Vid Krono-Arbets-Compaguierua på Rindö har sjuknummern, med oförän-

dradt medeltal långar, under 1849 med 494 understigit det för 1848, hvilket upp

gick äuda till 1,650. Såsom redan ofvanföre blifvit visadt, beror denna minskning 

derpå, att Frossorna under året både inom Arbets-Companierna och trakten upp

hört att rasa med den både in- och extensitet, som utmärkte den under 1848. 

Dödligheten har deremot varit i det närmaste oförändrad, såsom ej beroende på 

förutnämnde sjukdom och har endast vant 1 mindre än föregående år. Under 

Mars månad utbröt Koppor, både bland arbets- och bevakningsmanskapet, ökade 

sig småoingom till Maj månad, hvarefter de aftogo och i Juli fullkomligt upp

hörde. Inom Arbets-Corpsen angrepos tillsammans 33, hvaraf 5 alledo, h\ilket 

visar, att sjukdomen här icke saknade intensitet. 

Åtta Cellfängelser hafva under hela är 1849 varit for fångar upplåtne, Iran 

hvilka Styrelsen erhållit föreskrifna rapporter. Af dessa befmnes föregående års 

erfarenheter till fullo stadgade och bekräftade, alt nemligen sjukdomsfallen i för

bållandet till medeltalet fångar ej befinnas ovanligt få, men sjukdomsformerna der

emot lindriga och mortaliteten ringa. Medeltalet fångar har på alla Cellfäugel-

serne tillsammanstagne utgjort omkring 420, hvaraf under året 16 allidil, och 

bland dessa bero liera dödsfall på missgynnande tillfälligheter. Såsom i en före

gående redogörelse blifvit visadl, beror den apparent betydliga sjukligheten på 

fångarnas ökade tilllalle att med Läkaren samspråka och för honom yppa sina 

krämpor, och utan öfverdrift kan man påstå att sjukdomarnas godartade beskaf-
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fenhet till en stor del betingas deraf, att all sammanpackning undvikes och de 

sjuka på ordentligt sätt vårdas i luftiga och snygga boningar eller celler. Vidare 

alt den vid Cellfängelser befarade vådan för oftare förekommande sinnessjukdo

mar ännu hos oss belinnes fullkomligt ogrundad, då, såsom af den speciella re 

dogörelsen för sinnessjukdomar ofvanför blifvit antydt, af de 6 förekomna fall 

endast 3 kan anses säsom egentlig sinnesrubbning och af dessa högst 1 kan med 

någon slags sannolikhet tillräknas cellstraffet. Vår erfarenhet torde dock ej kunna 

anses såsom gällande för Cellfängelser i allmänhet, då isoleringssystemet i Sverige 

ej blifvit tillämpadt i sin rigorösaste form, emedan fångarne såsom ransaknings-

fångar, ofta gemensamt transporteras till ransakningar, förflyttas från fängelse till 

fängelse och temligen fritt samtala med besökande personer o. s. v., samt dess

utom sällan någon särdeles lång tid qvarhållas der. Ett annat och motsatt re

sultat skulle möjligen kunna dragas af de få, som blifvit dömda att såsom straff 

undergå en längre tids cellfängelse, men dessa fall äro ännu för nya, att deraf 

söka draga något resultat. En sak, som ej egentligen tillhör Läkarens område, 

men hvarpå det torde tillåtas mig fästa uppmärksamheten, är den, att då ransak-

ningsfångar ej egentligen kunna tvingas att arbeta och arbete dessutom för en 

t. ex. vanligen landtbrukande fånge ej är så lätt att alltid finna, det vore fördel

aktigt, om en större omvexling, än nu är fallet, af tjenlig och för de råare sinnen 

bildande läsning inom Cellfängelser ne vore att tillgå. Hvarje Cell eger nu vanli

gen Nya Testamentet, en Cateches, en Andaktsbok för Fångar, samt dessutom 

understundom ett eller annat häfte af »Läsning för folket». Nekas kan visserligen 

ej, att dessa i alla fall äro de tjenligaste och i många tillräckliga. Men äfven 

icke, att lör flera, som en längre tid vistats på fängelset, dessa böcker kunna 

befinnas otillräckliga och sedan de åtskilliga gånger genomläst dem, de såsom 

ovana att tänka på egen hand, heldre låta sinnet försjunka i en ofruktbar lojhet 

och likgiltighet eller repetera ur minnet scener ur deras lörutgäende, ofta af brott 

och sedeslöshet besudlade, lif. Om deremot hvarje Cellfängelse hade en liten 

samling bildande, nyttiga och moraliska böcker, hvilk.i som uppmuntran kunde 

anförtros åt fångar, som dertill kände begär och af fängelsets Prest funnos deraf 

förtjenta, tror jag, att något godt derigenom kunde vinnas och åtminstone mycket 
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omdt i tankar och något i gerningar undvikas. Fången i ett ensamhetsfängelse 

ar dömd till isolering från brottsliga kamrater, hvarföre icke också, om möjligt, 

från den brottsliga delen af sina egna tankar, men ej från umgänget med dygdiga 

personer eller upplyftande och förbättrande betraktelser, på hvad sätt sådana kun

na honom bibringas. 

Såsom en närmare redogörelse för de särskildta Cellfängelserne torde endast 

Linköping och Mariestads Läns, eller de, der någon större sjuklighet egt rum, 

behöfva vidröras. 1 Linköping, med ett medeltal fångar af 70, hafva 128 sjuk

domsfall och 8 dödsfall förekommit. Sjukdomarne hafva till större delen utgjorts 

af catarrhala och rheumatiska åkommor, öfver 40 obetydliga yttre åkommor och 

hudsjukdomar, samt skörbjugg och några svårare sjukdomsfall, hvilka vållat 

döden. 

Skörbjuggens uppträdande i ett Cellfängelse, särdeles med den envishet, som 

utmärkt densamma i Linköping, är ett ledsamt fenomen, emedan, om denna sjuk

dom börjar inrota sig i dessa slags fängelser, jag då skulle anse den, såsom en 

af dess fruktansvärdaste fiender. För år 184H berodde dock sjukdomens fram

trädande efter all sannolikhet pä allmänna och vidt utbredda förhållanden, emedan 

den yppades pä liera fängelser, som förut icke känt till densamma, och förekom 

älven icke obetydligt bland garnisonerade trupper. Om sjukdomen emellertid 

flera år skulle vid ensamhetslängelserne visa sig, föreslår jag, att inga af till buds 

varande hygieniska medel måtte sparas, såsom 2 promenader i fria luften dagligen 

i stället för en, flitig ventilation och ombyte af Celler då utrymmet det tillåter 

och temporär förändring i utspisningen för alla, som lör sjukdomen visa anlag. 

I Linköping afstannade sjukdomen först sedan luften blifvit varmare och patien-

terne mer än vanligt fått vistas ute. Den i Linköping såsom död af skörbjugg 

upptagne, afled egentligen af blodslag .Apoplexia), men hade en längre tid i hög 

grad varit angripen af skörbjugg. Af du öfriga atledo tvenne af Vatlsot, hvaraf 

den ene såsom fullt emacierad, lidande af Bensår och nästan döende till fängelset 

inlördes, den andre i följd af en chronisk lefversjukdom, en tredje af en före 

häktandet försummad Lunginflammation samt en fjerde af Rötfeber. Den af yttre 

skada afled till följe af en utbredd benröta i ansigfsbenen, likaledes en gammal, vanvårdad 
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sjukdom. En enda afled af acut Bröstsjukdom och den sista af ålderdomssvaghet 

och utmärgling. 

De vid Mariestads Cellfängelse förekommande 120 fall hafva till större delen 

utgjorts af lindriga sjukdomsformer, Frossor samt catarrhala och rheumaliska Fe

brar, samt lindrig Ros. Af tvenne döda afled en af Lungsot och ett barn genom 

emaciation (Atrophia infantum), dödsfall, hvilka hos fängelsernas befolkning, liksom 

bland andra, alltid till ett visst antal måste förekomma. 

Resultaterna för fängelsernas sjukvård förete sålunda för året inga särdeles 

frapperande förhållanden, men lemna flera antydningar, som genom jemnförcise 

med kommande års kunna blifva af intresse. 
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III. AFDELNINGEN. 

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

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

Efter de från FångvSrds-Inrättningarne inkomne uppgifter om de hufvudsak

ligaste, Religionsvården rörande, förhållanden, meddelar Styrelsen härefter fyra sär-

skildte i tabellarisk form upprättade summariska redogörelser för kunskapen i 

Kristendom och läsning, Kristendoais-förhör, Nattvardsgång, samt offentliga Gads-

tjenstens förrättande m. m. 
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a) Vid Rikets samtlige Läns- och Krono-häkten. 
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Uti sednaste berättelsen har Styrelsen i underdånighet upplyst att orsaken 

dertill att de i tabellen intagne uppgifterne om hufvudstadens fångars kristendoms-

kunskap endast afsett dem, som förvarats å Smedjegårdshäktet, är den, att predi

kanten icke kunnat medhinna att föra kyrkoböcker jemväl vid hufvudstadens öfrige 

fyra fängelser. Enligt hvad predikanten uti sin berättelse för år 1849 tillkänna

givit, har dock ingen af de under loppet af nämnde år examinerade fångar 

hvarken saknat kunskap uti innanläsning eller varit uti Salighetsläran alldeles 

okunnig. 

Antalet af i läsning och kristendomen okunnige fångar hafva inom öfrige 

ransakniugsfangeiserne år 1 8 4 9 varit betydligt mindre, än det nästföregående året. 

Rörande de okunnige, har Styrelsen, då skäl dertill förefunnits i enlighet med 

föreskriften uti Kongl. Cirkalärbrefvet af den 30 December 1835, gjort anmälan 

hos vederbörande Consistorier; hvarförutan Styrelsen låtit de okunnige, så vidt 

ske kunnat, inom fångvårdsanstalterne erhålla undervisning uti innanläsning och 

kristendom. Sålunda hafva under loppet af år 1849, på sätt förestående tabeller 

utvisa, 149 personer inom fängelserne och vid kronoarbetscorpsen blifvit undervi

sade uti innanläsning, samt 59, efter erhållen undervisning uti kristendomen der-

städes, för första gången blifvit af den Heliga Nattvarden delaktige. Bland 56 

fångar och kronoarbetskarlar, som varit under beredelse för att undergå döds

straff, hafva 4 7 blifvit till lifvet benådade och 9 afrättade. 

Sedan åtskillige fångpredikanter anmärkt att prestbetyg rörande fångar dels 

alldeles icke och dels endast uti ofullständigt skick erhöllos, samt Eders Kongl. 

Maj:t uppå derom gjord underdånig hemställan under den 27 Februari 1849 i 

Nåder bifallit, att fångars och kronoarbetskarlars prestbetyg, hvartill Styrelsen 

upprättat formulär, må oförseglade och med adress till det verk eller den tjen-

steman, som dem infordrat från Pastorsembetena, under kuvert till postkontoren 

dit insändas, eller der allemnas för att, med postkontorets sigill förseglade, porto

fritt med brefposterne fortskaffas, så har Styrelsen, under åberopande af sine i 

fråga om behofvet af fullständiga prestbetyg för fångar, den 1 November 1841 

och den 7 December 1846 till Consistorierne i Riket aflåtne Cirkulärbref, öfver-

lemnat nödigt antal exemplar af nämnde formulär för att tillställas Rikets samt-
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lige kyrkoförsamlingar med anmodan till vederbörande att i enlighet dermed upp

rätta de prestbetyg, som, rörande fångar och kronoarbetskarlar, skola afgifvas. 

Så vidt af de inkomne berättelserne kan inhemtas, har i allmänhet saknats 

anledning till anmärkning mot fångarnes och kronoarbetskarlarnes förhållande, så 

väl under de offentliga Gudstjensterne, som ock under Religionsförhören. 

I öfrigt hafva predikanterne vid de gamla gemensamhetsfängelserne upprepat 

sine förut meddelade yttranden om dessa fängelsers högst skadliga inverkan på 

fångarnes moraliska tillstånd, under det att predikanterne vid de nya Cellfängel

serna deremot lemnat ytterligare intyg om dessa fängelsers välgörande verkningar; 

och då det, enligt Styrelsens redan uti föregående berättelserne antydda åsigt, 

bör vara af stor vigt att inhemta tillförlitlig kännedom om de erfarenhetsrön, an

gående det nya systemets verkningar, som blifvit gjorda af fångarnes själasörjare, 

hvilka med dem dagligen äro i den närmaste beröring, har Styrelsen ansett sig 

äfven uti denna berättelse böra intaga det huvudsakligaste af hvad nämnde tjen-

sternän derom anfört. 

Uti de för år 1849 inkomne fångpredikaptsberättelserne yttras i afseende 

på detta magtpåliggande ämne, bland annat: 

l:o af predikanten vid Länsfänyelset i Carlslad: 

»Äfven detta år lemnar ett tillfredsställande bevis på nyttan af ensamhets

fängelset, hvarest den tilltalade, lemnad åt sig sjelf, jemförande sin förra lefnad 

med föreskriften uti det Gudomliga ord, som han eger i sin hand, inser djupet 

af silt elände och nödvändigheten af ett snart återvändande till rättfärdighetens 

väg. De få återfall, som inträffa, skulle säkerligen blifva färre, om å ena sidan 

häktning sparsammare, än som sker, användes för smärre förseelser, och om å 

den andra, tillfälle yppade sig för den afstraffade till laga försvar, tillräcklig ar-

betsförtjenst och dermed följande nödig bergning; ty nödens väg och brottets stig, 

de gå hvarandra nära. 

I afseende på fångarnes moraliska förbättring företer sig såsom ett godt 

tecken den fortfarande begärlighet efter Guds ord och andra religiösa böcker hos 

fångarna, hvarigenom de både vinna färdighet uti innanläsning, och uti deras hjer-

tan uppvakna många ädla tankar, fromma föresatser, och heliga beslut.» 
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2:o af predikanten vid Länsfängelset i Fahlun: 

»Cellfängelsernas stora fördelar äro ock nu tillräckligt bevisade, bland myc

ket annat deraf, att fångpersonalen inom desamma årligen minskats, så att äfven 

här, då vid inflyttningen förlidet år antalet utgjorde mellan 50 och 60, det nu 

på sednrre månaderne merendels varit under 20. Sällan återkommer någon för 

brott straffad, endast en och annan passlös kringvandrare, som vid den ordnings-

och omsorgsfulla behandlingen i cellen gerna underkastar sig någon veckas en

samhet, enär han alltid eger hoppet att sr.art komma p§ fri fot. Likväl qvar-

sitter här en från längre tid bekant och i gamla fängelser förhärdad olycklig, 

som, ehuru han räknar Cellen som ett helvete och Långholmen jemförelsevis som 

ett himmelrike, troligen skall af fruktan för lifstidsfästning i det längsta uthärda 

både med förnekelsen af sin brottslighet och med vistelsen på cellfängelset. 

Slutligen, då man icke kunnat förmärka något menligt inflytande af vistel

sen i cell hvarken på deras kropps- eller själssinnen, så är samhället högeligen 

att lyckönska, som lör dess dryga uppoffringar sannolikt skall finna en ojemför-

ligt dyrbarare ersättning i brottslighetens aftagande, i samma mon cellfängelsernes 

mägtiga inverkan hunnit väcka en allmännare farhåga.» 

3:o af predikanten vid Länsfängelset i Gefte: 

»Beträffande fångarnes moraliska tillstånd i allmänhet, då de å fångvårdsan

stalten blifvit intagne, har äfven under detta år tydligen visat sig de förderfliga 

följderna af det, ty värr! allt mera tilltagande fylleriet. Genom verkningariie af 

denna last har ett stort antal fångar varit i högsta grad försoffade. Men om 

denna erfarenhet sålunda vunnit ny bekräftelse, så har icke mindre påtagligen 

bekräftats de redan anmärkta fördelarne af att fångarne, skiljde från allt umgänge 

med hvarandra, i sina celler ostördt få, och af ensamheten likasom drifvas att 

betrakta Guds ord. Flere hafva derigenam vaknat till allvarlig besinning, och 

om vid fångarnes återförsättande i frihet icke krogar och bränvinsflaskor öfverallt 

stode tillreds att ånyo döfva den vaknade samvetskänslan och qväfva den upp

tända hågen för Guds ord, så är all anledning att hoppas det de förbättrades 

antal skulle blifva ganska betydligt. Emedlertid inträffa återfall ej så ofta, och 

fångarnes antal har ända sedan cellfängelset öppnades för deras emottagande, allt-
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mera aftagit,. så att, då det 1847 för fångarne härstädes behöfdes per medium 

60 matportioner, behöfdes det 1848 blott 50, och nu icke öfver 50 . — En 

stor del af det förflutna året har fångarnes antal understigit 20, hvilket i det 

gamla fängelset åtminstone under de sednare decennierna nästan aldrig inträffade, 

oaktadt Gefle Stads fångar då hade särskildt fängelse och således icke i Länsfän-

gelsets journaler voro upptagne. Några dagar af det förflutna året var fängelset 

så nära tomt att att endast elfva fångar här förvarades.» 

4:o af predikanten vid Länsfängehet i Stockholm: 

»Särdeles längtanslulle efter Religionens tröst hafva i synnerhet de qvinnor 

visat sig, hvilka varit och ännu äro under ransakning för sina fosters läggande å 

lön, äfvensom de för rån dömde fyra manspersoner från Wermdö Församling; — 

såsom ett bevis på cellens stora ändamålsenlighet får jag angående dessa förbry

tare nämna, att de, efter få veckors vistande härstädes aflade en, under djup ån

ger sannfärdig bekännelse, och hafva sedermera alltjemt visat sig ega hunger efter 

att höra och läsa Guds ord, hvilket säkerligen ej varit förhållandet om de skulle 

tillbragt sitt eländiga lif i något gemensamhets-fängelse. — En mördare, hitsänd 

sistledne September månad, aflade om sin ogerning en ryslig berättelse, till en 

början med yttersta liknöjdhet, utan ringaste tecken till ånger, så att han tycktes 

mig anse den som ett nära nog välbeställdt arbete; likväl förflöt ej lång tid förr 

än han i sin ensliga cell undergick en märklig förändring och erfor den djupaste 

bedrövelse. — Flitigt och träget betraktar han Guds ord, och vid de religiösa 

samtalsstunderua har jag funnit honom lugn, innerligt stadd i sina böner till Gud, 

anropande om nåd och barmhertighet. Dock anser jag mig icke böra lemna oan-

mäldt, att några lör stöld tilltalade, oaktadt dem lemnade bevekande föreställnin

gar att tala sanningens språk, med fräckhet och halsstarrighet fortfarande förneka. 

sin brottslighet.» 

5:o af predikanten vid Länsfängelset t Mariestad: 

»Det är egentligen från och med nämnde år (1849) eller sedan nya cell

fängelsebyggnaden, så väl till sitt inre som yttre skick blifvit bragt i fullkomlig 

ordning, som cellsystemet i hvad på mig ankommer kunnat följas och tillämpas. 

Att detta haft ett starkt och afgörande inflytande till förbättring af fångarnes 
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moraliska tillstånd i allmänhet har jag redan på denna tid erfarit. Fångens första 

inträde inom det nya Fängelset, hans befrielse från de bojor som merändels vid 

häktandet och transporten hit blifvit honom pålagda, hans beröfvande af de egna, 

vare sig bättre, eller sämre kläderna, den tvungna, merändels för honom motbju

dande badningen, hans iklädande af den förnedrande fångdrägten, hans hastiga 

bortförande och insättande i det snygga, fast dystra enrummet, hans första vars

nande der af de Religionsböcker, som till namnet äro honom kände, men till be

gagnandet merändels främmande, hans blickars antingen begränsande inom de be

vakande murarne, eller lyftning blott mot den himmel han försmått, allt detta 

plägar redan i förstone, icke sällan medföra på en gång hans blygsel och föröd

mjukelse öfver sig sjelf, samt hans skakade bjertas hänvändning till Gud. Då han 

så bitfver öfverlemnad åt stillheten och eftertankan, tvingas han till betraktelser 

öfver sig sjelf och sin ställning, och mottager vanligen med synbar fägnad Pre

dikantens besök och med beredvillig uppmärksamhet afhör hans tilltal. — Det 

gifves visserligen varelser känslolösa, som det tyckes, äfven för dessa intryck, men 

ofta föregår hos dem efter någon tid mer eller mindre märkbar förändring till 

något bättre; det torde höra till sällsyntheterna att åtminstone ett längre, t ex. 

ett eller några års vistande i cell skulle sakna all bättre verkan, äfven om fruk

tan för straffets följder, eller andra falska bevekelsegrunder skulle länge nog qvar-

hålla dem i förnekelse inför menniskor af ett begånget brott. De menliga infly

telser på cell-fångens psykiska tillstånd, hvilka man ofta hört befaras, och genom 

hvilka denne antingen skulle uppjagas till sinnesrubbning, eller förfalla till slöhet, 

hafva åtminstone icke här visat sig, hvarken hos dem, som året om sutit i ljus 

cell, eller hos några få, som för okynne blifvit insatta från ett till åtta dygn i 

mörk cell. Blott en enda har blifvit, efter 14 dagars vistelse i ljus cell besyn

nerlig och oredig, men återställdes innan kort efter Läkarebehandling och religiöst 

samtal. Vid observationer, dem jag någon gång gjort under ett tyst gående från 

cell till cell, hela häktet igenom för att obemärkt betrakta fångarne och deras 

förehafvanden, har jag sett de fleste vara sysselsatte med läsning, många med ett 

ifrigt gående af och an, några sitta eller slå stilla, som det tyckts i allvarligt be-
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grundande; och de som haft något arbeta 9ig anförtrodt, hafva alltid dervid varit 

flitigt upptagne. 

Åren närmast före cell-fängelsets inrättande var antalet af de på en gång 

häktade såsom störst 170 å 180, ja till och med 200, såsom minst ungefär 80 

å 9 0 ; under förlidna året, eller sedan endast cellfängelse ägt rum har antalet så

som störst varit 100 å 110, såsom minst 50 å 60. 

Desse fakta, hvilka åtminstone i sin mån antyda något hämmande af ondskans 

framfart, lära icke hafva sin grund i någon blott tillfällighet, utan böra väl anses 

få härleda sig från de upplysta förfoganden och kärleksrika omsorger, hvilka äf-

yen i värt land på sednare tider begynts och oförtröttadt fortgå till förvillade 

olyckliga medmenniskors räddning och upprättelse. — För en hvar, som kan och 

vill reflektera dertill, är detta uppenbart, på samma gång som det ingifver den 

sanne menniskovännen den hugnad och tröst, att Statens uppoffringar för och ve-

derbörandes bestyr med Fångvården, hvilka bägge ofta icke blott klandras al 

njuggheten, utan ock smädas af lättsinnet, redan visa sig bära, och skola med 

Guds nåd, framgent bringa välsignelserika frukter.» 

6:o af Predikanten vid Länsfängelset i Linköping: 

»Ingenting vore glädjefullare än om hos det, emot förledna åren, vida ringare 

ffingantnlet kunde vitsordas en mera upphöjd moralisk och religiös känsla; men 

ii är beklagligen icke förhållandet. 

Om för den kristliga läraren sådane företeelser äro djupt nedslående, så är 

det å andra sidan hugnande, om en och annan på brottets väg vandrande vaknat 

upp ur sina förvillelser, varseblifver sin vådliga belägenhet och på fingrens väg 

söker frälsning och nåd. Exempel härpå hafva, Gudi lof! ej saknats. Och för 

dessa uppväckta själar är cell-lifvet en god skola, der de ostörda af verlden få 

lära sig den högsta kunskapen — den att känna sig sjelf och Honom, som till 

arme syndares frälsning sänd är. Om någon utaf desse är dömd till Fästnings-

arbete, men önskar uttjena strafftiden i cell, så är detta ett bevis på vunnen 

sjelfkännedom, ty ban vet då med sig huru svag menniskan är, och huru lätt i 

8 
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umgänget med de ouppväckte och förhärdade den goda föresatsen glömmes och 

den bästa vilja förlamas. 

Den offentliga gudstjensten, hållen hvarje Sön- och Högtidsdag, synes alltid 

af fången efterlängtad, och i öfrigt är en helig bok städse en ljuf tillflykt i den 

stilla ensligheten.» 

7:o af predikanten vid Länsfängelset i Wexiö: 

»Uti sista ärsberättelsen yttrade jag att man af det förhållande, som genast 

efter en månads förlopp visade sig bland fångarne inom cell-fängelset, kunde drags 

de gladaste slutsatser och hoppas de lyckligaste följder. Det ligger i sakens na

tur att icke alla blifva förbättrade, som pröfvat ensamheten i cellen; men de glada 

furhoppningar, som jag då vågade framställa, hafva i allmänhet realiserats och gläd

jande resultater under årets lopp utvecklat sig. 

Medeltalet af fångarne, som de föregående firen varit 80, har under sistlidet 

år nedgått till 2 8 ; och af dessa är en straff-fånge, som är dömd till 2 års cell, 

samt 7, tillhörande ett större tjuf- och mordband, hvilka varit förvarade härstädes 

på tredje året, under hvilken tid deras vidlyftiga mål ej hunnit afgöras. Detta 

fångarnes betydligt förminskade antal torde väl i första rummet böra tillskrifvas 

cellsystemet. 

I allmänhet gäller om gamla brottslingar gamma sats, som om gamla drin

kare: om deras förbättring är föga förhoppning, hvarföre meoniskovännens bemö

danden hufvudsakiigen böra riktas åt den yngre generationen, men häruti hafva 

dock under årets lopp funnits glädjande undantag: — En brottsling, som sedan 

silt 15 är vandrat lastens och brottets bana, på hvilken han utöfvat snart sagt 

alla möjliga illgemingar, var i början sluten, hård och otillgänglig, så väl för la

gens hotelser, som evangelii nådelöften. Gehom förnyade religiösa samtal, allvar

liga föreställningar och ömma förmaningar började han dock småningom bevekas, 

så att han erkände sina brott och öfverträdelser och föll i ånger och samvets

kval, dervid hans hjerta alltmer öppnades för nådens verkningar, hvarunder han 

sedan alltjemt framgått på bättringens väg, och tackar dagligen Gud, som inom 

cellen låtit nådesolens strålar lysa och hugsvala sig. — En fånge, tilltalad för 

tredje resan stöld, invigd i gemensamhets-fängelsets alla mysterier, nekade frirao-
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digt till all delaktighet i kännedom om det brott, för hvilket han var häktad. — 

Efter några besök i hans cell erkände han med djup ånger och soig både detta 

och flere andra begångna brott och frågade med ett förkrossadt hjrrtas hela ifver: 

»hvad skall jag göra, att jag må varda salig?» Sedan gaf han under vistandet 

härstådes all anledning till den glada förhoppning att han skall framhärda i de 

goda beslut han fattat. 

Ensamhetens inverkan på dem, som första gången fallit, har i allmänhet va

rit synbarligen god och välgörande. Med högst fö undantag halva de efter ett 

kort vistande i cellen bekant de brott, för hvilka de varit tilltalade, och de flesta 

hafva visat ånger och sorg öfver sina synder, samt allvarliga beslut till ett för-

ändradt lefvarne. Herren allena, som ser till hjertat, känner ångreus allvar och 

djup; men hvad som skönjes för det menskliga ögat är det faktum att bland dem 

icke mer än ett enda återfall inträffat. Bland flere glädjande exempel på förän

dring hos dem, som första gången varit tilltalade lör brott, torde vara skäl att 

anföra några: — En fånge, tilltalad för flere stölder, nekade trottsigt till dem 

alla och började med eder och försäkringar inför Gud bekräfta sin oskuld, för

klarande sin önskan, att Gud måtte straffa och lördöma honom om hans ord icke 

voro öfverensstämmande med sanningen. Efter en kort tid föll hans mod och 

hårda sinne, så att han blef vek och böjlig som ett barn. Han aftärdes så att 

man knappt kunde tro att det var samma menniska, men han betygade: »under 

det min ulvärtes menniska förgås, så varder dock den invärtes förnyad dag från 

dag.-» — En dräng, hvars uppfostran från spädare åren blif>it vårdslösad, hade 

år efter år fört en tygellös och lastfull lefiiad. Omsider träffade syndens straff 

både honom och föräldrarne i det han på fadren bar våldsam hand, hvarföre han 

inmanades i häkte att erfara lagens kraf. Sällan har jag funnit ett så hårdt bjer-

ta, som dennes. Enskildt nekade han enständigt till sitt brott och inför Dom

stolen bibehöll han samma fräcka sätt och tal. Efter flere fruktlösa besök bör

jade jag uppgifva hoppet, att något godt kunde med honom uträttas, då en lika 

hastig som oförmodad förändring med honom försiggick. Under fortsatt nekande 

och tydligt tillkännagifvande af sin bitterhet och harm öfver fadren, som genom 

angifvelse störtat honom i sådant elände, yttrade han vid ett besök att ensamhe-
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ten plägade honom och att aftnarne isynnerhet voro odrägliga. I anledning häraf 

talade jag om hans arme föräldrars stora sorg och olycka och framställde till 

hans begrundande, huru de säkerligen med förkrossade hjertan sörjde och fällde 

bittra tårar öfver den fallne olycklige sonen m. m. Han satt i början tyst med 

nedslagen blick, men efter en stund gömde han hastigt ansigtet i sina händer 

och föll i en häftig konvulsivisk gråt, efter hvars starkaste utbrott han ropade 

och bad att han skulle få tala med sin far och bedja honom om förlåtelse, ty, 

sade han, om jag dör utan hans förlåtelse är jag evigt förtappad. När jag sedan 

fastade hans uppmärksamhet derpå att han hade en fader i himmelen, som fram

för alla blifvit förolämpad, utbrast han med förtviflan: »jag är så stor syndare 

att jag aldrig kan få förlåtelse». Efter förklaring af liknelsen om den förlorade 

sonen, med llere för hans sinnesförfattning lämpliga Bibelspråk, började ångren och 

förtviflan öfvergå till tro och förtröstan. Vid följande besök var hans själsrikt

ning helt och hållet förändrad. Läsande och betraktande af Guds ord var derefter 

hans käraste sysselsättning under ständig böu till Gud, att Han, som i honom 

ett godt verk begynt, måtte det ock fullborda. När han efter utståndet verdsligt 

straff Irigafs var hans sista ord till mig: »jag går lycklig härifrån, ty jag tror på 

Herren Jesum Christum och genom hans nåd och kraft skall jag städse söka att 

vandra fridens väg». Utom ett nästan likaitadt fall i början af året, kunde ännu 

många hugnande företeelser anföras; men det redan anförda torde vara tillräckligt. 

En och annan har utan någon egentlig ånger eller hjertats förändring erkänt 

sitt brott och förklarat sig nöjd med den erhållna domen blott för att så snart 

som möjligt undslippa cellen. En fånge, dömd till 40 par spö, ansåg sin dom 

vara alltför hård, men förklarade att han det oaktadt ej ville i Hof-Rätten anföra 

besvär, emedan han ansåg det vara mindre straff att genast taga -40 par spö, än 

en längre tid i cellen afbida Hof-Rättens utslag, äfven om detta blefve mycket 

mildare än Härads-Rättens» —. samt 

8:o af predikanten vid Länsfängelset i Christianstad: 

»Bland antalet af de många fångar, på hvilka erfarenheten och det tillfälle 

till vidräkning med det egna samvetet, som der erbjuder sig, företrädesvis utöfvat 

ett fördelaktigt inflytande, torde det tillåtas mig särskildt få nämna ynglingen 
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J. B., 18 år gammal, tvänne gånger förut straffad för stöld, och sista gången in

satt i härvarande Länshäkte för innehafvande af ett kalfskinn, värderadt till 46 

sk., hvarföre han dömdes till ett par spö och trenne års arbete å någon af Kro

nans Fästningar. Från barndomen utan uppfostran, tillhörande en familj, der den 

ene brodern är Fästningsfånge, och sjelf begifven på starka drycker hade han 

icke förr än nu, då han för tredje resan var häktad för tjufnadsbrott insett vå

dan af sin ställning och den fara han lopp så väl i andligt som timligt afseende 

i fall han uti gemensamhets-fängelse kom att utsitta det ådömda fängelsestraffet 

För att derföre kunna bereda sig en utsigt att, efter utståndet straff, blifva en 

redlig medlem af det samhälle, mot hvars lagar han så tidigt förbrutit sig, sökte 

han hos Kongl. Maj.t att af gunst och nåd få fästnings-fängelsestraffet förvandlat 

till fängelse i cell uti härvarande Läns-häkte, en Kunglig nåd, som äfven blef 

honom beviljad, och hvars fulla värde han också förstår att uppskatta. — Ena

handa motiver hafva föranledt Torparen A. P-, 52 år gammal, dömd af Hof-Rät-

ten till döden för rån, men af Kongl. Maj:t benådad med 28 dygns vatten och 

bröd samt lifstids fängelse, alt i underdånighet anhålla om tillåtelse alt, i stället 

för att förflyttas till Fästning, få qvarstadna i Länshäktet. 

Jag tror mig således, i anledning af hvad jag nu haft äran audraga, utan 

fara att blifva vederlagd våga uttala den glädjande sanning att cell-fängelsets mo

raliska inflytande på fångarne i allmänhet varit godt. Den korta tid, som de 

lleste der tillbringa, torde för den, som pröfvat hvad det vill säga alt omskapa 

hjertan, från sin tidigare barndom nedsölade i synden, i allmänhet befinnas alltför 

otillräcklig, för att hos flertalet af brottslingar kunna åstadkomma någon mera 

genomgripande förändring i den invärtes menniskan, hvaraf också blir en naturlig 

följd, att ransaknings-cell-fängelsets företräde öfverhufvud onekligen mindre bör 

sökas i dess positiva egenskap att till samhället återlemna helt och hållet för

bättrade samhällsmedlemmar, än mera i dess negativa natur att förekomma den 

immoraliska smittans spridande; och att ransaknings-cell-fängelset således torde 

kunna betraktas som en moralisk karantäns-anstalt, i hög tid inrattad för alt 

hämma ett sedeförderfvande fånglifs allt mer och mer kringspridande miasma. 

Deu som haft det föga afundsvärda tillfället, att ur många hundrade brottslingars 
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mun höra den visserligen enformiga, men derföre icke mindre sorgliga berättelsen 

om deras första steg på brottets bana, oftast vållade af bristande uppfostran eller 

lättsinne, den som sett, hurusom nästan flertalet, första gången tilltalade för obe

tydliga förbrytelser, i gemensambetsrängelserna af äldre kamrater blifvit invigde i 

brottets mysterier, och sedermera sjelfve värfvat nya adepter, den kan icke annat 

än af hjertat glädja sig deröfver, att Staten ändtligen beredt åt den, som första 

gången fallit, en möjlighet till upprättelse, en möjlighet till försoning med och 

återgång till samhället, då det tillförene deremot hörde till undantagen, att den, 

som en gång varit insatt i fängelse, icke återvände dit för att der få qvarbiifva 

för lifstiden.» 

Sedan Eders Kongl. Maj:t dels under den 20 Maj 1846 i Nåder tillåtit att 

ett premium frän 200 till 300 R:dr banko finge utbetalas till belönande af en 

för fångar lämpad andaktsbok, dels under den 10 Augusti 1847 åt särskildte 

kommitterade uppdragit att granska de aflemnade täflingsskrifterne, samt dels un

der den 11 Juli 1848 med bifall till bemälde kommitterades underdåniga hem

ställan såsom premium tillagt Missionspredikanten Fjellstedt 300 R:dr banko 

för det af honom afgifne Förslag till Andaktsbok för fångar, sa har Styrelsen, 

efter det ifrågavarande arbete blifvit enligt nådig föreskrift närmare öfversedt, lå

tit detsamma till trycket befordras, samt nödigt antal exemplar deraf tillställas 

alla, så väl straff-fängelser, som läns- och kronohäkten; och som den ifrågava

rande andaktsboken, enligt hvad Styrelsen inhemtat, ej allenast blifvit af fångpre-

dikanterne i allmänhet ansedd vara för ändamålet särdeles passande, utan äfven 

med begärlighet läses af fångpersonalen, så vill det synas som det länge erkända 

behofvet af en för fångar lämpad andaktsbok nu sålunda blifvit på ett tillfreds

ställande sätt afhjelpt. 
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IV. AFDELNINGEN. 

Fångars och Kronoarbetskarlars frigifning m. m. 

Uti Bilagan Litt. L. har Styrelsen lemnat en specifik uppgift å antalet af 

de särskildte slags fångar och kronoarbetskarlar, som under loppet af år 1849 

förvarats vid allmänna straff- och arbetsfäDgelserne eller varit vid kronoarbets-

corpsen anställde, äfvensom på antalet af dem bland hvardera slaget, som der-

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

arbetsförtjenst, den bestämda arbetstidens slut, eller sjuklighet och bristande ar

betsförmåga. 

Med ledning af nyssnämnde tabell meddelas härefter en summarisk uppgift, 

ej allenast å förhållandet i berörde afseende, utan äfven å proportionen emellan 

autalet af dem, hvilka under loppet af år 1849 ifrån samtelige allmänna straff-

och arbetsfängelser samt från kronoarbetscorpsen afgått och dem, som nämnde år 

dit återkommit. 
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Om de nykomne männens antal år 1848 jemföres med antalet af dem, som 

ankommit år 1849, så visar sig förhållandet sistnämnde år särdeles gynnsamt. 

Då de nykomne männens antal år 1848 uppgick till 1,269, har det år 1849 
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deremot utgjort endast 9 8 7 ; och då bland de år 1848 nykomne icke mindre 

un 608 hade förut varit å någon af de ifrågavarande fångvårdsanstalterne intagne, 

så utgjorde år 1849 de återfallnes antal endast 346 , hvilket utan tvifvel bör 

anses såsom ett särdeles gynnsamt förhållande, då i betraktande tages att, under 

det sistnämnd»; året likasom under de föresående, säkerligen ej allenast ganska 

många bland dem, som, efter den bestämde arbetstidens slut, ifrån straff-fängel-

serne afgått, icke blifvit ställda på fri fot, utan qvarhållits i häkte med föreläg

gande alt derifrån förskaffa sig laga försvar, och då detta icke lyckats, blifvit så

som försvarsliise åter ditmde till allmänt arbete, utan äfven flcre, som, efter slutet 

af dem för försvarslöshet ådömd arbetstid frigifvits, icke lyckats erhålla laga tjenst, 

eller annat försvar och derföre antingen fl nyo föröfvnl brott, som haft till följd 

deras intagande på straff-fängelserne, eller ock, såsom saknande laga försvar, blif

vit till allmänt arbete dömde 

Hvad qvinnorna beträffar, sä har de nykomnes och återkomnes antal bland 

dem år 1849 varit ungefärligen lika stort som föregående året. 

Jemlikt Kongl. Stadgan af den 29 Maj 1846, hvilken trädt i verksamhet 

den 1 derpåföljde Augusti, skulle de, enligt äldre forfattningar, till allmänt a r 

bete dömde försvarsliise personer, för hvilka arbetstiden, jemlikt högstberörde nå

diga Stadga, blifvit af Styrelsen bestämd till tre år, komma att den 1 Augusti 

1849 fullända siu arbetstid, men då det ålåg Styrelsen att tillse det nödig för-

sigtighet blefve iakttagen genom lämplig mellantid vid dessa personers frigifning, 

så skulle följden häraf blifvit den, att utaf de å korrektions-inrättningarne befint-

lige försvarslöse 117 män och 118 qvinnor, för hvilka arbetstiden år 1849 gick 

till ända, en stor del icke kommit att frigifvas förr än under sena hösten och 

emot årets slut. Sedan Styrelsen, i betraktande häraf, och enär möjligheten för 

de sålunda frigifne att på redligt sätt förvärfva uppehälle, skulle genom den olämp

liga tidpunkten för frigifningen betydligen försvåras och allmänna säkerheten i 

följd deraf i samma mån kunna äfventyras, underdånigst hemställt att frigifningen 

af de försvarslöse personer, för hvilka arbetstiden i enlighet med den nådiga 

Stadgans föreskrift blifvit af Styrelsen bestämd till tre år, måtte få taga sin bör

jan under April månad, på det att ifrågavarande försvarslöse personer, af hvilka 

9 
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dock ingen skulle frigifvas förr än tre fulla år från dess ankomst till korrektions-

inrättningen förflutit, måtte kunna hafva derifrfin afgått under vår- och sommar

månaderna, då det vore för dem lättast att ärligen sig försörja, så, och efter det 

Eders Kongl. Maj:t under d. 27 Febr. 1849 till denna underdåniga hemställan 

lemnat nådigt bifall, har Styrelsen till vcderbörandes efterrättelse föreskrifvit, att 

bland ifrågavarande personer skulle i hvnrje vecka frigifvas högst 4 från arbets-

fängelset å Långholmen och 2 från det å Norrmalm här i staden, 1 från det i 

Malmö, 2 från det i Norrköping och 1 från det i Götheborg, äfvensom att 3 

mom. uti 20 § af den nådiga Stadgan i afseende på ordningen för deras frigif-

ning, samt Styrelsens uti berättelsen för år 1847 omnämnda Cirkulär af den 1 

November sistnämnde år i afseende på deras förpassning, borde tjena till efter

rättelse. 

Så väl öfver ofvannämnde 117 män och 118 qvinnor, som äfven öfver de 

476 kronaarbetskarlar af fästningsklassen samt 330 straff-fångar af mankön och 

73 straff-fångar af qvinkön, hvilka efter den för dem bestämda arbetstidens slut 

voro berättigade att år 1849 afskedas och frigifvas. har Styrelsen, i likhet med 

hvad äfven det föregående året egt rum, låtit upprätta särskildte alfabetiske för

teckningar, innehållande, för hvarje person, jemte dess namn, nppgift på dess ål

der, födelse- och sednaste vistelseort, tiden för dess ankomst (ill och afgång från 

fångvårdsanstalten, samt hvarthän den skulle förpassas och hvarmed derefter sig 

försörja. 

Likasom för år 1848 har Styrelsen äfven för år 1849 öfveriemnat ett 

exemplar af dessa förteckningar till Öfver-Ståthållare-Embetet och hvardera af 

Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, på det att desse Embetsauktoriteter skulle 

kunna ej allenast låta utöfva en närmare tillsyn å de frigifne under deras van

dring till deras förpassningsorter, utan äfven på förhand bereda tillfälle till ar -

betsförtjenst för dem bland de frigifne, som efter ankomsten dit icke hade att 

påräkna stadig tjenst hos någon viss husbonde. 

Hvad kronoarbets-corpsen beträffar, lemnar Styrelsen uti nedanstående tabell 

dels särskildt för 1849 , dels ock summariskt för tiden från och med 1843 , då 

corpsen organiserades, till och med 1849 års slut, uppgift å antalet så väl al 
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dem, hvilka derifrån frigifvits eller afskedats, som äfven af dem bland de afgång-

ne, hvilka till corpsen eller straffarbetsfängelse återkommit. 

Om nu hela antalet af dem, som alltifrån krouoarbets-corpsens organisation 

intill slutet af 1849 detifrän frigifvits, jemföres med hela antalet af dem. som 

under de sista fem äien till straff- och arbets-anstalterna återkommit, sä utgör 

de äterkomnes antal af de Irigifnes omkring 27 procent, hvaraf likväl endast om-
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kring 10 procent för begångna brott ankommit till straff-arbetsfängelserna, men 

återstoden fått sig ålagdt allmänt arbete för bristande laga försvar. 

Jemföres deremot återfallcns antal år 1849 med år 1848, så utfaller denna 

jeruförelse särdeles fördelaktigt för det förstnämnda året. Antalet af frigifne kro

noarbetskarlar, hvilka, såsom dömde för försvarslöshet, till allmänt arbete år 1848 

återkorumo till arbetsanstalterne, utgjorde nemligen 176, och var således 50 pro

cent större än år 1849, då deras antal endast uppgick till 1 1 8 ; och då antalet 

af frigifne kronoarbetskarlar, hvilka lör begångne förbrytelser å strafFarbetsanstal-

terne intogos år 1848, uppgick till 138, så var de sålunda återfalhies antal öf-

ver hundra procent större än år 1849 , då deras antal utgjorde endast 6 3 ; dock 

bör Styrelsen härvid icke förtiga, att under loppet af år 1849, likasom under 

föregående åren, ganska många f. d. kronoarbetskarlar, såsom tilltalade för större 

eller mindre förbrytelser, eller för bristande laga försvar, varit intagne uti, men 

åter frigifvils ifrån läns- och kronohäktena, hvarest dock vid 1849 års slut 88 

f. d. kronoarbetskarlar af nämnde anledningar ännu lörvarades. 

Antalet af de försvarslöse karlar, som efter den för dem bestämda arbetsti

dens slut dels qvarstadnat, och dels, efter frigifning, återkommit såsom frivillige, 

har år 1849 utgjort 163. Totalsumman af dem, som efter kronoarbetscorpsens 

organisation derstädes och å Långholmen varit anställde såsom frivillige, uppgår 

till 900, af hvilka 2 6 4 vid 1849 års slut funnos qvar, hvarförutan f qvinna då 

fanns såsom frivillig anställd vid det å Notrmalm här i staden befintliga allmänna 

arbetslängelset, der Styrelsen genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref af den 24 

April 1849 blifvit berättigad att låta 4 qvinnor, som uttjenl den dem för för

svarslöshet ådömda arbetstiden, anställas såsom frivillige. 

Beträffande slutligen de så kallade Bekännelselångarne, så har i afseende på 

dem år 1849 förändringar i så måtto egt rum, att bland dem al mankön 2 af 

nåd frigifvits och 4. eller utlagd bekännelse, blifvit till ransakningsfängelse förflyttade. 

En qvinmi, som blifvit insatt på bekännelse för delaktighet i fosters fördrif-

vande, har, sedan hon till en del bekant, blifvit till ransaknings undergående af-

säud från straff-fängelset a Norrmalm, der hon varit intagen för att förmås till 

bekännelse af sitt brott. 
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V. AFDELNINGEN. 

Om Fängelsebyggnaderna. 

a. Nya Länsfängelserna. 

Jemte det de å Fängelserna i Mariestad och Wexiö sedan förra året åter

stående yttre afrnppnings-arbeten, hvilka, lör att ej instänga fukt i murarne, då 

icke kunde företagas, äfvensom återstående målnings-arbeten och planering af går

darne, der bruksqvarn och kalkbodar stått, nu mera blifvit verkställde, hafva å 

de enligt E. K. Maj:ts åren 1846, 1847 och 1849, fattade Nådiga Beslut, till 

uppförande anbefallde nya Länsfäogelser i Wennersborg, Carlskrona och Calmar, 

samt Stockholms Stads Ktonofängelse på Långholmen, blifvit utförde följande ar

beten, neml.: 

I Wennersborg. 

Tillbyggnaden på vestra sidan jemte den nya Ekonomi-Flygeln fullborda

de: gamla bageribyggnaden påmurad och inre väggarne uppförde till fulla höjden, 

samt nytt Taklag uppsatt och täckt, med begagnande af så mycken skiffer från 

det förut å byggnaden liggande taket, som befunnits användbar; Cellerna invän

digt afrappade och en Brunn på vestra gården anlagd med vattenledning till 

Fängelset. 

I Carlskrona. 

Yttre och inre murar å Fängelse- och Ekonomi-flyglarna uppförde till 

taklisten; fönster och galler inmurade, samt taklaget uppsatt och provisionelt täckt 

för vintern. 

I Calmar. 

Vallarne i Ravelinen Prins Carl bortschaktade till så stor del, som för er

hållande af tillräcklig bygguadsplats lör det nya Fängelset funnits behötligt, ut-
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görande 99 ,748 kub. aln. jord, samt grundmurarne, utgörande 3,691 kub. aln., i 

bruk lagde till jordlinien och provisionelt täckte för vintern, hvarefter fängelsets 

uppförande blifvit, jemlikt K. K. Maj:ts Nådiga Bref af den 21 sisll. Maj, på en

treprenad-auktion utbjudet; men då dera intet anbud erhållits, har framförande 

och huggning af gråsten till fotmurar, portar och trappor, blifvit fortsatt. 

På Långholmen. 

Det till klädesfabrik afsedde, men på sednare åren icke begagnade stenhus, 

är på östra ändan tillbygdt med 8 alnar och påmuradt 6 alnar samt medelst 

uppdragande af nya innanrouiar inredt med 60 celler och 3:ne vaktrum, hvarefter 

fönster med galler och dörrkarmar äro insatte; bjelklag och trossning i alla vå

ningarne inlagde samt byggnaden täckt med jernplåtar. 

Kostnaden för dessa byggnader upptages i nedanstående tabell: 

Förhållandet med byggnadskostnaden för fängelset i Mariestad är i förra 

årsberättelsen anfördt, och orsaken att byggnadskostnnden lör Wennersborgs fän 

gelse öfverstiger förslagsbeloppet, ligger dels i betydligt ökade priser å materialier 

och dagsverken, sedan förslaget, på grund af magistratens priskurant-nota, upp

rättades, dels deri att fängdagsverken, som till handräcknings-arbeten varit påräk

nade, endast till ett obetydligt antal kunnat erhållas, dels ock i synnerhet deri 

att större delen af de till byggnadens inredning och täckning påräknade materia

lier, efter rifningen befunnits icke vara sä fullgoda, att de dertill kunnat användas. 
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b. De äldre Länsfängelserna. 

Alla de för dessa fängelsers bibehållaude i behörigt stånd erforderlige un

derhållsarbeten å tak, eldstäder, fönster, dörrar och plank, hafva, i öfve.rensstäm-

melse med nådigst fastställde Stater, blifvit verkställde. 

c. Fästningsfängelserna. 

Jemte det alla i arets stat upptagne underhålls-arbeten vid dessa fängelser 

blifvit verkställde, har i Landskrona den förlidet år påbörjade s. k. Gula Kaser

nens inredning till klädesfabrik, blifvit fullbordad. Ett tvätt- och brygghus samt 

en försäljningsbod, för af fångarue tillverkade persedlar, uppförde, och nja fång

ram inredde för 28 man i gamla kokhuset samt för 24 man i förra Marketen-

teri-rummet. 

d. Straff- och Arbetsfängelserna. 

Förutom erforderliga underhålls-arbeten, hafva följande större byggnads-ar

beten å dessa fängelser, i öfverensstämmelse med nådigst fastställde stater, blifvit 

verkställde, neml.: 

Fängelset på Långholmen: For tillvägahringande af en förbättrad kok-inrätt

ning, närmare intill utspisnings-rummen, har den numera icke behöfliga s. k. 

större Smedjan blifvit till kök inredd med 3:ne inmurade kokkittlar. 

Fängelset pä Norrmalm: Till erhållande af ljusa arbetssalar i norra flygeln 

af Smedjegårdshäktet, hafva hvalfven öfver alla 3 våningarnes fångrun) blifvit rifne 

och denna byggnad inredd med 3:ne större och 3:ne mindre arbetssalar samt ett 

rum och kök på vinden till bostad för en vaktqvinna. I alla dessa rum äro nya 

bjelklag, golf och trossbottnar inlagde, samt nya fönster och dörrar inmurade och 

nya eldstäder uppsatte. Derjemte har en bakugn intill vestra längan blifvit upp

murad för brödbakning så väl till detta fängelse, som till straff-fängelset på Lång

holmen, samt 2:ne latriner blifvit i vestra längan inredde. För verkställande af 

dessa i innevarande års stat upptagna arbeten, har östra längans inredning till 

boställe åt Prest och Redogörare fått anstå till i år. 

Fängelset i Malmö: Vestra och södra längornes, förlidet år påbörjade, inred

ning är fullbordad, äfvensom östra längans tillbyggnad och inredning till embets-
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och boställsrum, med undantag af målning och golfvens inläggning i 2:ne rum 

som ej medhunnits. 

Fängelset i Norrköping: Inredningf-n i de 2:ne nybyggda flyglarna, äfvensom 

i de förhöjda gamla längorna fullbordad, och dessa byggnader således färdiga, med 

undantag af yttre afrappningen, som icke kunnat företagas, förr än murarne blif-

vit mera uttorkade. 

Fängelset i Warberg: I veslra längan hafva 2:ne arbetssalar och 2:ne äof-

rum blifvit inredde för 100 man; Kommendantshuset, jemte den der intill liggande 

östra längan, istandsatte; i norra längans arbetssal och kyrkans gafvelvägg äro 

nya fönster med galler insatte. De gamla verkstadshusens förändrade inredning 

till kasern för Garnizonen fullbordad; ett grundmuradt kokhus samt ett Corps de 

Garde uppfördl och inredt; grundmurarne för den nya cellbyggnaden fulländade 

samt yttre och inre murar uppförde till full hnjd med hviiifda celler i nedre 

våningen, och byggnaden provisionelt täckt. Ett tviitthus uppmuradt och täckt 

med tegel samt en timrad utkiksstuga för de från fästningen afflyttade lotsarne, 

uppsatt med dertill af Kongl. Lotsverket anvisade medel. 

Fängelset i Götheborg: Inredningen af 3:ne straff-celler har blifvit fullbordad. 
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VI. AFDELNINGEN. 

Om Krono-Arbetskarlars och Fångars underhåll, 

beklädnad och sängkläder. 

De under dessa titlar bestridda utgifter för år 1849 hafva utgjort nedan -

nämnde belopp för en fånge eller kronoarbetskarl. 

10 
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Vid uppgörande af förestående sammandrag, är i afseende S kostnaden för 

lifsmedel, beklädnad och sängkläder, allt inberäknadt, som under årets lopp blif

vit för hvarje inrättning upphandladt, utan afdrag nf den eller de behållningar, 

eller öfverskott, som vid redovisningsårets slut på ett eller annat ställe kunnat 

befinnas. 

Då Styrelsen uti den underdåniga berättelsen för år 1847, t i l l jemförelses 

anställande öfver ifrågavarande kostnader under en längre t idrymd, uti Bilagan 

L i t t . O. meddelat uppgift dera för de 10 då senast förflutna åren, så torde Sty

relsen nu, i afseende härå, endast behöfva samma uppgift jemte den sist afgifna 

underdåniga berättelsen, i hvad den rörer ilrågavarande ämne, i underdånig

het åberopa. 

Under loppet af ifrågavarande år hafva inga förändringar af anmärknings

värd betydenhet vidtagits i afseende å förplägningss.ittet, samt underhållet af in 

ventarier i fängelserummen, med undantag deraf, alt brödportionen för fångarna 

i Carlskrona och Carlstens fästningsfängelser blifvit genom Eders Rongl. Maj:ts 

nådiga Bref den 6 December 1848 och då nådigst fastställde stater, i likhet 

med hvad vid öfnge lifstidsfängelser för manspersoner redan egt rum, nedsatt 

från 2 t i l l 1 1/3 mark mjukt bröd om dagen för hvarje fånge, samt att medelst 

högstberörde nådiga bref nya, för största möjliga besparing beräknade, utspisnings-

slater blifvit fastställde ej mindre för liins- än straff-fängelserne, med undantag 

af kronoarbetscorpsen: varande förenämnda stater från och med den 1 Apr i l , 

då de förut om utspisningen gällande kontrakter upphörde, vid de nya Cellfän

gelserna tillämpade, hvaremot någon utspisning i enlighet med samma stat för 

öfrige Länsfängelserna ej kunnat tillvägabringas för det bestämda priset, utan t i l l 

går med förplägningen dervid med få undantag på sätt förut öfligt varit. Sist

nämnde stater efterföljas vid de fängelser, för hvilka de äro afsedda. 
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VII. AFDELNINGEN. 

Om Krono-Arbetskarlars och Fångars sysselsättning och arbeten 

samt verkan deraf, till minskning i Statens utgifter för de

ras underhåll. 

Hvad i afseende å de särskildta arbeten, hvarmed langarna sysselsatts, uti 

föregående berättelse ar i underdånighet omförmäldt, gäller äfven för nu ifrågava

rande år, ocb Styrelsen torde derföre nu omedelbart få öfvergå till redogörelsen 

öfver de i berörde afseende vid hvardera långelset särskild t erhållna resultat: 

Straff- och Arbetffängelset å Långholmen. 

Förhållandet emellan antalet af utspisade portioner och verkställde dagsver

ken har varit löljande: 

De för private personers rakning och således med påräknad inkomst uhjor-

de 122,710 dagsverken, häfva således uppgått till mer än hallien af utspisade 

portions-antalet. 

Brutto-inkomsten har sligit til) 32,223: 28. 3. 

men då härifrån afdragas utgifter för materialier, ved och lys

ningsämnen m m., premier åt fängarne, lön till en ar

betschef och provision till arbelsföreslåndarne . . . . 30,773: 15. S. 

så utgör fängelsets behållna inkomst 1,480: 12. 10. 
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Om denna inkomst jemföres med antalet af samtlige med påräknad inkomst 

verkställde dagsverken och derför bestridda utgifter, så företer sig följande resultat: 

Blifver åter sistniimnde inkomst fördelad på hela fångpersonalen, så har den

samma för hvarje utspisad portion, hvilken kostat Staten 6 sk. 2 r:st., lemnat 

ersättning med 4 r:sl. 

Straff- och Arbetsfängelset i Malmö, 

Emellan antalet af utspisade portioner och derför utgjorda dagsverken har 

förhallandet härstädes varit följande: 

De med påräknad förtjenst utgjorde dagsverken hafva sålunda uppgått till 

närmare 2/3 af de utspisade portionernas antal. 
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Brutto-inkomsten vid detta fängelse har utgjort . . . . 61,552: 8. 7. 

Då härifrån afdrages: 

Utgifter för materialier, råämnen samt ved och ljus, arbets-

skilling till långarne m. m 46,105: 20. 2 

återstår således 15,446: 33. 3. 

Om dessa brutto- och netto-behållningar jemföras med samtlige, med på

räknad inkomst utgjorde, dagsverken, sä visar sig följande förhållande: 

Om således behållna inkomsten fördelas på hela fångpersonalen, så har sam

ma inkomst för hvarje utspisad portion, som kostat Staten 5 sk. 9 r:st., lemnat 

ersättning med 2 sk. 7 r:st. 

Straff- och Arbetsfängelset på Norrmalm. 

Antalet af utspisade portioner har vid detta fängelse förhållit sig till anta

let af utgjorda dagsverken, på sätt följande tabell utvisar: 

Vid detta fängelse har således antalet af de med påräknad inkomst utgjorde 

dagsverken uppgått till omkring 2/3 af utspisade portionernes antal. 
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Brutto-inkomsten vid detta fängelse har således utgjort . 12,491: 29. 6. 

Då härifrån aldrages: 

Utgifter för ved och lysningsämnen, materialier m. m-, af-

löning, premier åt långarne, provision åt arbetsförestånder-

skor, samt diverse omkostnader för arbetenas bedrifvande 6,832: 26. 8. 

så utgör behållna inkomsten 5,659: 2. 10. 

Om denna inkomst jemlöres med de under loppet af aret, med påräknad 

inkomst utgjorde dagsverken, så visar sig följande förhållande: 

Fördelas äter denna behållning på hela längpersonalen, så lemnar nämnde in

komst lör hvarje utspisad portion, som kostar 5 sk., ersättning med 2 sk. 3 r:st. 

Af de i 1847 års berättelse otnförmälde kontrakt, om fångars sysselsättning 

för private personers räkning, har det om Cigarrtillverkniug afslutade, efter 

gjord uppsägning, med Juli månad 1849 upphört att gälla; men i öfrigt någon 

förändring med sådane kontrakt icke inträffat. 

Straff- och Arbetsfängelset i Norrköping. 

Emellan antalet af utspisade portioner och utgjorde dagsverken har förhål

landet varit, som följer: 
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Och har således antalet dagsverken med påräknad inkomst uppgått till öfver 

hälften af de utspisade portionerne. 

Brutto-inkomsten har utgjort 7,676: 6. — 

men då härifrån afdrages: 

Utgifter för ved och lysningsämnen, premier ät fångarne, 

samt provision åt arbelsföreståndarne 2,237: 52. 1. 

sä utgör behållningen 5,418: 21. 11. 

Då denna inkomst fördelas på de med påräknad förtjenst utgjorde dagsver

ken, så uppslår följande förhållande: 

Då åter den behållna inkomsten fördelas på hela antalet af utspisade portio

ner, så lemnar den, för hvarje sådan, ersättning med 3 sk. 4 r:st , då portionen 

deremot kostat Staten 6 sk. 1 r:st. 

Under den 22 Juni 1849 har kontrakt med 3:ne Klädesfabrikörer i Norr

köping blifvit afslntadt om 74 fångars dagliga sysselsåttning med klädesväfnad, 

mot dels 11 sk. 6 r:st och dels 6 sk., allt banko, för hvarje dagsverke: varande 

kontraktet gällande under 3 års tid, riiknadt från den 1 Oktober samma år. 

Straff- och Arbelsfängelset i Göt helorg: 

Förhållandpt emellan antalet af utspisade portioner och verkställda dagsver

ken har härstädes varit följande: 
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Och bar således antalet dagsverken med påräknad inkomst uppgått till 2/3 af de 

utspisade portionerna. 

Brutto-inkomsten vid detta fängelse har utgjort . . . . 1,414: 4. 6. 

Då härifrån afdrages: 

för ved och ljus, premier till fångarne samt provision åt 

föreståndaren 766: 25. 8. 

så utgör behållna inkomsten . . . . . . . . . . . . 647: 26. 10. 

Fördelas denna inkomst pä de med påräknad förtjenst utgjorde dagsverken, 

uppstår följande förhållande: 

Om åter den behållna inkomsten fördelas på hela antalet af utspisade por

tioner, så lemnar den för hvarje sådan, som kostat Staten 6 sk. 3 r:st., ersättning 

med 1 sk. 4 r:st. 

Lika med hvad förra åren egt rum, bör Styrelsen härvid i underdånighet 

upplysa, att åtskillige arbeten förrättas i fångarnes sofrum, hvilket synnerligen är 

fallet uti arbetsfångelserne på Norrmalm här i staden och i Götheborg, samt att 

särskild kostnad för eldning och lysning ej blifvit de i nämnde rum verkställde 

arbeten påförd. 
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På det att resultalerne af den redogörelse, Styrelsen nu underdånigst afgifvit, 

rörande förhällandet mellan antalet af utspisade portioner, utgjorde dagsverken och 

derför redovisad inkomst, må blifva lättare åskådlige till anställande af jemnförelse 

emellan de särskilde arbelsfungelserne, har Styrelsen ansett sig böra framställa 

dessa resultater uti följande tabellariska sammandrag: 

Fästningsfängelserne: 

Enligt den uppgift, Styrelsen ifrån Chefen för Eders Kongl. Maj:ts Ingeniör-

Corps erhållit, har antalet af dagsverken, som af fästningsfångar blifvit vid forti

fikations-arbeten verkställde, under ar 1849 utgjort: 

å Carlstens fästning 29,896. 

i Christianstad 8,493. 

å Ny Elfsborgs fnstnina 3 ,111. 

i Landskrona 5,192. 

i Malmö 188. 

tillsammans 46,875 dagsverken. 

Fästningsfångarne i Carlskrona hafva, likasom förra åren. arbetat för Eders 

Kongl. Maj:ts Flottas räkning, hvarifrån uppgift på antalet, af utgjorde dagsverken 

ej till Styrelsen inkommit. 

11 
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Vid Christianstads och Ny Elfsborgs fästningsfangelser hafva. i brist af ar

betslokaler, ffingarne i allmänhet ej kunnat till arbete hällas, då fortifikationen ej 

beböft dem använda, och följaktligen har annan eller större inkomst af deras 

arbetsförmåga fångvården icke tillgodokommit, än de 228 R:dr 40 sk. som Drät

sel-kommissionen i Christianstad erlagt för begagnade fångdagsverken. Det i förra 

berättelsen underdånigst omförmälde kontrakt med enskild person om fångars an

vändande lör bednfvande af en klädesfabrik i Landskrona, har under loppet af 

år 1849 inbringat tillhopa med Stämpelafgiften på fångarnes för egen räkning 

gjorda tillverkningar, en inkomst af 861 R:dr 2 sk. 3 rst. banko. 

De å Warbergs Straff-fängelse förvarade fångar hafva hufvudsakligen varit 

sysselsatte vid den derstädes under år 1849 pågående fängelsebvggnaden, och den 

inkomst af 2 1 0 R:dr 2 sk. 8 rst., som finnes i räkenskaperna debiterad, utgör 

hufvudsakligen betalning fär af fångarne verkställde stenhugeeri-arbeten åt privata 

personer. 

Krono-Arbets-Corpsen : 

Någon förändring med denna Corp's sysselsättning och i grunderne för be

räkning af ersättning derför, mot hvad derom finnes i nästföregående års berät

telse i underdånighet anfördt, har icke egl rum, och Styrelsen torde derföre, un-

derdänigst åberopande samma berättelse, endast få upplysa, att arbetsinkomsten 

vid l:sta Compagniet uppgått till 7,542 R:dr 3 1 sk., vid 2:dra, 3:dje och 4:de 

Compngnierna till 186 R:dr 2 sk. 4 rst. och vid 5:te Compagniet till 11,975 

R:dr 24 sk. 
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VIII. AFDELNINGEN. 

Om inkomster och utgifter vid Fängelserne och Krono-

Arbets-Corpsen. 

Öfver inkomsterne och utgifterne vid hvarje särskild Fångvårds-inrättning 

under nästlidtie år har Styrelsen enligt räkenskaperiie upprättat och får härvid i 

underdånighet bifoga sammandrag, under hänvisande hvartill Styrelsen torde få, 

medelst följande tabellariska uppställningar, ådagalägga i livad mån de till fång-

vårdskostnadernes bestridande anslagne allmänna medel, jemte de genom fångarnes 

och Kronoarbetsmanskapets arbeten eller tillfälliga orsaker fångvården tillfallne in

komster varit tillräckliga för bestridande af kostnaderne för fångarne och krono-

arbets-corpseu under sagde år. 

l:o Arbett- och Fästningsfängelserne, samt Krono-Arbets-Corpsen. 

Efterföljande tabell utvisar de belopp, livarmed utgifterne öfver- eller un

derstigit anslaget af statsmedel, tillagdt arbelsförtjensten och andra tillfälliga in

komster och utgifter, hvilka äro upptagne sädane de i räkenskaperna v:sa sig. 
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Vid jemförelses anställande emellan arbetsvinsten vid Straff-, Arbets- och Fäst-

ningsfangelserne samt Krono-Arbets-Corpsen mot hvad i staten påräknats såsom 

inkomst på nämnde ställen, visar sig följande förliällande: 

Skiljaktighetens emellan beloppen af påräknad och verkligen uppkommen ar-

betsvinst härleder sig bland andra orsaker vid Långholmen dels af fångarnes min

dre antal, än som varit i Stat beraknadt, ocb dels af de större utgifter för ar

betens bedrifvande som, utöfver Stat, åtgått; samt al det ofördelaktiga resultatet 

utaf ett kontrakt om leverans af huggen sten till omläggning af körbanan på 

Norrbro; vid Norrmalm och Götheborg samt 1:a Compagniet af förstnämnde 
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orsak samt, hvad beträffar fängelserne å Norrmalm och Götheborg, serskildt af 

det mindre autal dagsverken med påräknad arbetsförtjenst, som utgjorts under 

nästlidne mot föregående år, hvilket senare års resultat i förevurande alseende 

legat till grund för arbets-inkorrjstens beräknande i förra årets Stat. 

Utaf nästföljande tabell inhemtas åter till hvad belopp kostDaden för en fån

ges och en krono-arbetskarls underhåll vid ofvanberörde fångvårdsinrättningar öf-

ver- eller understigit den efter nådigst fastställde stater lör livarje sådan inrätt

ning belöpande fånge-underhållskostnad. 



87 

Uti förestående uträkning äro likväl kostnaderne för arbetens bedrifvande, 

premier åt arbetarne och arbelsföreståndares provisioner icke inbegripne, derföre 

att alla dessa kostnader godtgöras af arbetsförtjensten och alltså icke böra pålag-

gas utgiftssumman, dä man vill jemföra dess verkliga belopp med det i stat be-
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räknade, helst den genom behållna arbetsvinsten kronan tillgodokomna och här 

förut visade minskning i kostnad, eller bidraget till fångarnes underhåll, i samma 

kalkyl ej heller tagits i beräkning, med undantag för l:sta samt S:te Krono-Ar-

betscompagniet, der några utgifter för arbetens bedrifvande ej förekommit, af 

hvilken anledning hela det i stat upptagne ulgiftsbelopp, utan afdrag af den 

fångvården tillflutne inkomsten för Krono-Arbetscompagniernes dagsverken, är 

upptageu. 

Orsakerne till utgifternes anmärkningsvärdt högre belopp, än som varit i 

staterne beräknadt, härleder sig för fängelserne å Norrmalm och i Norrköping af 

högre byggnadskostnad och för Carlstens fästning af den nära dubbelt så stora 

kostnaden för garnisonen, som mot hvad i staten upptages, under året utgått, 

och hvari inberäknas ett större belopp för föregående år, som först under nu 

ifrågavarande blifvit godtgjurdt. 

Läns- och Krono-häkten. 

Det i föregående berättelser i underdånighet omförmälda sätt för bestri

dande af de för ransaknings- och öfrige i dessa häkten förvarade fångars under

håll utgående medel, har genom Eders Kongl. Maj:ts under den 12 Juni 1849 

meddelade nådiga föreskrift blifvit i så måtto förändradt, att för tiden från och 

rned den 1 Juli 1849, Styrelsen åligger tillhandahålla vederbörande Länsstyrelser 

nödige medel, i stället för att utgifter i förevarande afseende blifvit förut från 

Ränterierne förskjutlie, och sedermera af Styrelsen, efter räkningarnes granskning, 

godkände; äfvensom Styrelsen skulle ersätta alla för nämnde tid från Ränterierne 

gjorde dylika förskotter, mot det att de anmärkningsmedel, som vid Länens fåug-

vårdsräkenskaper fastställdes till betalning, på särskild redovisning och indrifning i 

laga ordning bero. 

Under åberopande af förut omförmälde sammandrag Litt N. får Styrelsen 

nu i underdånighet lemna uppgiit å Statsanslagen och verkliga utgifterna för 

året, i hvilken dock icke inbegripes kostnaden för byggnader och reparationer 

af dessa häkten, hvarför särskildt anslag under 8:de hufvudtiteln varit anvisadt. 

så att den skiljaktighet, som. vid jemförelse emellan nämnde sammandrag och 
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nedanstående tabell, sig företer på en del utgiftssummor, härleder sig deraf att 

uti det förra berörde byggnads- och reparations-kostnader äro inberäknade, då 

de i tabellen deremot blifvit uteslutne. 

12 
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3:o. Utgifter, hvilka icke tillhöra visst fängelse eller visst Län. 

Generella förvaltningskostnader. 

Som den till åtskillige, vid Fångvårds-administrationen ej egentligen anställ

de, tjenstemän utgäende afloning blifvit uppförd på Länens utgifts-stater, och an

slagen till arbetshus i några få Län inbegripes i samma Lans allmanna fång

vårdsutgifter, med undantag af det i Wisby befintliga, så äro till ofvanstående 

titel att hänföra allenast aflöningen till Styrelsens egne embels- och tjenstemän 

samt betjente jemte Verkets förvaltningskostnader, afvensom fångvärdskostnader af 

den allmänna beskaffenhet, att de lämpligen ansetts böra i ett generelt förslags

anslag upptagas, såsom ersättning till Seraphimer-Ordens-Gillet för vansinnige 

fångars värd, jemlikt Kongl. Brelvet den 12 September 1848, trycknings- och 

iithografieringskostnader för långförteckningar och blanketter till dylika, afvensom 

till mönsterrullor och kyrkoböcker samt inköp af religionsböcker för fängelserne 

och mera dylikt; och lär Styrelsen efter enahanda grunder, som i denna afdel-

ning uti förut afgifne berättelser iakttagits, medelst följande uppställning åskåd

liggöra i hvad mån statsanslaget befunnits tillräckligt eller ej under det är, som 

nu utgör föremål för redovisuing. 
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Summan af utgifterne utaf allmänna fångvårds-anslaget har således utgjort: 
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Vidare har Styrelsen trott sig böra i underdånighet tillkännagifva att, genom 

dess under år 1849 meddelade sextioen särskilda Resolutioner i anmärkningsmål, 

blifvit till betalning faslställdt ett sammanräknadt anmärkningsbelopp af 6,293 

R:dr 7 sk. 2 r:st , hvaraf belöper på Arbets- och FästningsFängelsernes, Krono-

Arbets-Corpsens och Länsfängelse-byggnadernes redogörelser . . 4,050: 36. 2. 

och pä Länens fångvårdsliqvider 2,244: 19.— 

1>,295: 7. 2. 

samt att dels af denna summa och dels af de anmärkningsmedel, som vid 1848 

års slut voro utestående, ett belopp of 5,085 R:dr 6 sk. 6 r:st. b:ko kommit 

fångvårdsanslaget till godo, antingen genom kontant leverering i Styrelsens kassa 

och i Landtränterierna eller genom uppdebitering i räkenskaperne, äfvensom 67 

R:dr 16 sk., anslaget för Länslängelsernes ombyggnad och förändrade inredning. 

Slutligen får Styrelsen underdånigst anmäla, att undertecknad Ordförande 

under år 1849 ej blott förrättat de i gällande Reglemente föreskrifne mönstringar 

af Krono-Arbets-Corpsen, på sätt i särskildt afgifven underdånig berättelse blifvit 

tillkännagifvet, ulan äfven. i enlighet med den för Styrelsen gällande nåd. Instruk

tion, inspekterat samtlige Straff- och Arbetsfängelser samt Läns- och Kronohäk

ten, utom hvad beträffar de i Wester-Norrlands, Norrbottens, Westerbottens och 

Jemtlands Län belägna samt Kronohäktena i Nora och Alingsås. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

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

E d e r s K o n g l . Waj : t s 

underdånigste och tropligtigste 
tjenare och undersåter 

E. v. T R O I L . 

R. TH. CEDERSCHIÖLD. C. M. KRUSKOPF. 

E. A. F. Lindencrona. 
Stockholm den 20 December 1850. 
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1 Bil. № 1. 

Bil. N:o 1. 

Till Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets-Inrättningar i riket. 

Sedan Konungens Befalliiingshafvande, genom Kongl. Styrelsens skrifvelse den 

2 sistlidne April, blifvit anmodad meddela hvad erfarenlieleii under nästlidet år 

gifvit vid handen angående verkningarne af ensamhetsfangelsets användande uti 

Länshäktet, har Konungens Befallningshafvande från derslädes anställde Läkare 

och Prest infordrat yttranden, hvilka härmed öfverlemnas; och får Konungens 

Befallningshafvande, för egen del, endast åberopa hvad Konungens Befallningshaf

vande under de nåstförutgångna två åren i ifrågavarande hänseende yttrat, samt 

vitsorda, att god ordning inom häktet under året vidmakthållits. Stockholm å 

Landskansliet den 25 Juni 1850. 

G. F LILJENCRANTS. 

G. Pr. af Sillen. 

Till Konungens Befallningshafvande i Stockholms Län. 

Med anledning af den till mig öfversända Embetsskrifvelse af den 25 inne

varande månad, med anmodan att meddela min vundna erfarenhet om verkningar-

ne af ensamhetsfängelsets användande under nästlidet år, får jag vördsammast 

lemna en uppgift enahanda med den, hvilken från mig till Kongl. Fångvårds-

Styrelsen afgafs i början af detta år: De fleste bland cellernas ohckliga innevå

nare hafva, under allvarlig ånger öfver begångna förbrytelser och fasta föresatser 

till förbättring, med fägnad mottagit mina besök och inhemtat Christendomens 

heliga sanningar. Hvad som hos Cellfängen verkar denna lyckliga sinnesförändring 

må tillskrifvas, enligt min ölverttgelse, den ändamålsenliga behandling han så i 

andaligt som lekamligt hänseende får erhålla. Ofta hafva åtskillige bland långarne 
1 
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yttrat att om de tillförene af Guds ord haft den kunskap, hvilken de nu, under 
lugn eftertänka och andäktig liisning, sig förvärfvat, skulle de väl aldrig hafva 

ingått på brottets väg; och vilja vi i alla våra lifsdagar tacka Gud för denna vår 

själs bedröfvelse. Dessa djupt bpdröfvade och ångerfulla fångar hafva nu till Sam

hället .återgått, såsom jag hoppas förbättrade, och äfven, under iakttagande af 

vaksamhet och bön, från återfall bevarade. 

De till döden dömde fångar, hvilka i fängelset förvarats och afbidat Kongl. 

Maj:ts Nädign Ulslag, hafva befunnits allt mer och mer lugnade af det Gudomliga 

ordets tröst. Åtskilliga och merendels de bland fängarne, hvilka frän gemensam-

hetsfängelset erhållit en ytterligare näring för sina förderfvade hjertan, hafva icke 

sällan, under pådiktande af föröfvade brott, gifvit sin önskan tillkänna om förän

dring af bostad, ett tydligt bevis att denna slags fångvårdsanstalt förefallit dem 

iifskräckande och särdeles misshaglig. Desslikes får jag äran nämna att, jemlikt 

Direktörens meddelan, fångarna, under nästlidet år, iakttagit ett i allmänhet stilla 

och ordentligt uppförande. Stockholms Länshäkte den 26 April 1850. 

P. J Egnell, 

Fång-Predikant. 

Till Konungens Befallningshafvande i Stockholms Län. 

Såsom svar på Konungens Befallningshafvandes reqvisition af uppgift om hel

sotillståndet på Stockholms Läns Cellfängelse under 1849, och i allmänhet om 

den erfarenhet som kunnat vinnas i afseende på Cellfängelsers inflytande på Fån

garnes physiska och psychiska tillstånd, får undertecknad i ödmjukhet meddela 

följande : 

Helsotillståndet i allmänhet inom Fängelset under år 1849 var särdeles 

godt, och sjuknummern för hela året uppgick endast till 35 personer, af hvilka 

3 4 tillfrisknade under året och 1 dog. Till detta ringa sjukantal bidrog natur-

ligen proportionsvis den nnder året minskade personalen inom Fängelset, liksom 

endast de sjuka finnas upptagne, hulka undergått någon slags medicinsk behand-



3 Bil. № 1. 

ting, och ej sådana, som för något tillfälligt illamående under ena dagens besök 

rådfrågat Läkaren och dagen derpå varit friska. 

Den döda var en qvinna, som, nyligen utsläppt från Stockholms Norra Straff-

och Arbets-fangelse, under rusigt tillstånd fallit och afbrutit armen och sedermera 

till Länsfängelset blifvit införd. Benbrottet läktes under tjeulig behandling, men 

qvinnan, som länge lidit af en bröstsjukdom, fick under en natt ett Slaganfall och 

afled dagen derpå. 

Tvänne personer halva under året blifvit vårdade för sinnessjukdomar. 

l:o Qvintian Hedda Petterson eller Enberg intogs på Cellfängelset den 20 

Januari 1849 och befann sig fortfarande val under 3:ne månaders tid utan tecken 

titt sinnesrubbning eller annan sjukdom. I flutet pä Mars månad insattes hon 

på vatten och bröd och fortfor dermed i 12 dagar utan illamående. Efter denna 

tid, den 1 April, började hon blifva oredig, tala högt i sin Cell och sjunga psal

mer. Hennes grubbel omfattade egentligen religionen och hon ansåg sig sjell 

vara en Engel. Hennes physiska helsotillstånd var för öfrigt ostördt. Emedan 

få dagar af hennes vatten- och bröd-straff återstod fick hon dermed fortfara, lör 

att ej ånyo behölva börja dermed, hvarefter hon behandlades utan att Hyttas ur 

Cellen och tillfrisknade innan kort, undergick sitt kyrkostraff ocb utskrefs lugn 

och liisk både frän behandling och fängelset den 16 April. 

2:o G. Wiberg, en gammal supare och som tycktes lida af flerfaldiga s jm-

plomer af chronisk alkoholism, började den 16 Juli klaga öfver yrsel, skymlingar, 

samt öfver djur och underliga figurer, som for o fram och tillbaka framför ögonen. 

Här egde ingen egentlig sinnessjukdom rum, utan snarare en nervös retlighet i 

hjernan, beroende på bristande stimulantia och möjligen ovana att tänka öfver sig 

sjeif ocb sitt tillstånd, hvarlill han kanske genom ensamhelslängelset nu blifvit 

förmådd. Litet lugnande ocb stimulerande läkemedel åteiställde honom inom 

8 dagar. 

Intetdera af dessa sjukdomsfall kan väl egentligen tillskrifvas Cellfängelsets 

inflytande, då de utan att flyttas ur sina Celler inom kort tid tillfrisknade, ehuru 

visserligen de förändrade förhållanden, under hvilka de inom dessa slags fängelser 

lefva, lätt och ofta, på ett högst ingripande och ofta välgörande sätt, uppskakar 
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sinnet på en slö brottsling, och att då fenomener framträda, som i början kunna 

synas oroande, men snart lägga sig för en passaude moralisk och medikal be

handling. 

Om samma välgörande inverkan kan beräknas, när fången såsom straff ådö-

mes att tillbringa en obegränsad tid inom Cell, torde ännu icke genom vår här-

städes vunna erfarenhet kunna upplysas. Dock tyckas resultaterna från ett när-

gränsande Straff-fängelse antyda, att lå personer, utan alt taga skada till sitt 

physiska och sinnestillstånd, kunna tillbringa år efter år i Cell, med den hopplösa 

vissheten att aldrig, eller först efter långt aflägsna tider, återgifvas möjligheten att 

genom förbättrad vandel kunna återlörvärfva frihetens och samhällets fördelar. 

Af vårdade sjuka halva endast 2:ne under året blifvit på Fängelsets sjukrum 

uppflyttade, utan vanligen i sina Celler behandlade. Detta har dels berott derpå, 

att jag ansett det endast i nödfall tillåtet alt förflytta en långe från ensamhets

till gemensamhets-fängelse, dels på sjukrummens mindre ändamålsenliga inrätt

ning, då dessa rum, beräknade på mottagandet af flera, och sjuka, personer, 

i afseende på ventilation af latriner äro långt sämre inrättade än de vanliga 

Cellerna. 

Endast för de svårare sjuka har sjukmal blifvit reqvirerad. 

Stockholm den 1 Juni 1830. 

Ödmjukligen 

Vincent Lundberg. 

Bil. N:o 2. 

Till Kongl. Styrelsen öl ver Fängelser och Arbets-Inrältningar i Riket. 

Då Konungens Befallningshalvande, till fullgörande af Kongl. Styrelsens be

gäran uti skrifvelse den 2 sistl. April, nu går att meddela utlåtande i afseende 

på verkniiigarne af ensamhetslängelsets användande vid härvarande Länstängelse 

under nästlidet år, får Konungens Belalliiingshafvande hufvudsakligen instämma 
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uti Fåugpredikantens, Läkarens och Direktörens yttranden, som Konungens Be-

fallningshafvande infordrat och härjemte öfverlemnar; men måste dock tillkänna

gifva, att de uti Konungens Belällningshafvaudes utlåtande den 30 Maj nästlidet 

år omförmälte fångar, hvilka ännu äro under ransakning och således öfver 3:ne 

år förvarals i Cell, fortfara att förneka de tjufnadsbrott, derföre de äro anklagade 

och dertill de otvifvelaktigt äro skyldige. 

Bevakningspersonalen har förlidet år med berömligt nit fullgjort sine ålig

ganden, hvadan emot ordningen i fängelset under nämnde tid icke varit något att 

anmärka. Linköpings Slott i Landskansliet den 10 Juli 1850. 

C. O. PALMSTJERNA. 

Fr. Holmqvitt. 

Till Konungens respektive Befallningshafvande i Linköpings Län. 

Med anledning af Konungens Befallningshafvandes meddelade ordres, att in

komma med utlåtande om verkningarna i medicinskt afseende för sistförflutne året 

af Cellsystemets användande vid härvarande Länsfängelse, får jag ödmjukast af-

gifva följande rapport: I detta fall har förhållandet varit under är 1849 ungefär 

delsamma, som under de föregående åren, således hafva inga själs-rubbningar yp

pats, hvarken Galenskap (Manie) eller Fénighet (Dementia seu Fatuitas). De 

kroppsliga sjukdomarna hafva också i allmänhet varit godartade sporadiska, och 

ej några elakartade epidemiska, med undantag af Skörbjugg hos 6 fångar under 

våren 1849. Berörde sjukdom var mycket envis, och gaf först vika vid somma

rens inträde, då mera tillfälle att hemta frisk luft för de sjuke yppades. Linkö

ping den 3 Juli 1850. 
L. Lindegren, 

Till Konungens Befallningshafvande i Linköping. 

Berättelse om Ensamhetsfängelsets verkningar under loppet af år 1849 får 

jag härmed ödmjukast afgifva. 
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I likhet med föregående åren fortfar Ensamhetsfängelset att lemtia glädjande 

resultater. Visserligen finnes här och kommer troligen alltid att linnos en och 

annan individ, så djupt sofyande syndasäkerhetens sömn, så utan all väckt reli

giös och moralisk känsla, pä hvilken svårligen ingen ting verkar än en Guds 

omedelbara näd; men dessa företeelser äro sä fä och sällsynta emot de oftare 

förekommande Tall af uppväckelse och deraf härflytande allvarlig ånger och upp

riktig bekännelse. 

Svårare brott, for hvilkas frambafvande i ljuset ringa eller ingen bevisning 

finnes, bekännas här ofta, då de deremot i ett gemensamhetsfängelse utan tvilvel 

aldrig kommit att upptäckas. På detta sätt, under nitisk tillsyn och vård, kan 

mången förvillad återföras till sig sjelf, till Gud och till Samhället. 

Att återfall understundom eger rum, bör väl ej for strängt debiteras svste-

met, såsom ej tillfyllest verkande moralisk förbättring, ty huru förbättrad brotts

lingen än härifrän utgår, så är han dock ej mer än menniska, och såsom sådan 

svag, och röner äfven ofta föga medlidande, ledning och stöd, då han åter träder 

ut i Samhället. Linköping den 28 Maj 1850. 

Joh. Fredr. Grewell. 

Till Kongl. Maj:ts respektive Befallningshafvande i Linköping. 

Rapport, angående verkningarne af Ensamhelslängelset under år 1849, får 

jag på grund af Konungens Befallningshafvandes ordres den 13 nästlidne April 

och med stöd af här vunnen erfarenhet ödmjukast afgifva. 

Ensamhetsfängelset har visat sig ganska verksamt till långarnes moraliska 

förbättring, hvilket synes bäst bevisadt deraf, att högst få återfall i brott under 

detta år inträffat och att långarnes antal ytterligare minskats mot föregående åren, 

då Cellfängelset användts, och hvarmed förhållandet varit följande: 

År 1847 — 1,016 männer, 237 qvinnor, summa 1,253. 

» 1848 — 875 » 167 » » 1,042. 

» 1849 — 721 » 121 » »» 842. 
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Att fflnganie varit sysselsatte med nvttige arbeten torde äfven böra nämnas, enär 

sysslolösheten och ensamheten i förening eljest möjligen skulle på längre tid hafva 

verkat skadligt å en och annan individs sjiilsförmngenheter. Linköpings Cellfän

gelse den 10 Maj 1850. 

C'. J. V. Duse. 

Bill. N:o 3. 

Till Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Arbetsinrättningar i Riket. 

Uti skrifvelse den 2 sistlidne April har Kongl. Stjrelsen infordrat mitt ytt

rande om den under sistlidet år vunna erfarenhet i afseende pä verkningarne af 

Ensamhetsfängelsets användande vid Länsfängelset härstädes, och har jag härutin-

nan skäl att åberopa det vttninde, jag den 2 3 Juli sistlidet 8r hade äran afgifva 

i afseende pä ensamhetsfängelsets gynnsamma verkningar under året 1848. Minsk

ningen i det för egentliga brott tilltalade fängarnes anta] har väl icke varit så 

stor, som den företedde sig från 1847 till 1848 , men den är så mycket mer 

märkbar vid jemförelse af ffingantalet under året näst före och samma år cellfän

gelset kom till begagnande. Aret 1846 insatles nemligen i Länsfängelset dels 

för undergående af ransakning och dels till utstående af fidömde straff 219 dy-

like fångar, deraf 180 anklagade för stöld och påföljde år 204, deraf 173 för 

stöld, hvaremot antalet sistlidet år uppgick endast till 105, deraf 66 tilltalade 

för stöld, och deras antal, som, i saknad af tillgäng till böter, ådömde för min

dre brott, i Länsfängelset undergått motsvarande fängelsestraff, uppgick under 

hvardern af åren 1846 och 1847 till 67, men sistlidet år till 42 . 

Visserligen, för att ratt bedöma verkningarne af cellfängelse-systemet, bör 

man icke för mycket fästa sig vid förhållanderne, sådane de förete sig vid början 

af dess användande, utan för ett sådant omdöme afbida den följande tiden, men 

fängarnes i härvarande cellfängelse visade sinnelag under fängelsetiden, svnes hafva 
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ådagalagt att nödvändigheten att iakttaga tystnad, den der bringar fången till 

eftertanke, afskiljandet från sällskap, derigenom han lernuas ensam med sin för

brytelse och sitt straff, tillfallet till religionsöfning, i förening med lydnad mot 

oförändrade föreskrifter och det enformiga lif cellen medför, äro, den strängare 

fängelsetukten åtföljande, omständigheter af den natur att de göra ett djupt, väl

görande intryck på fången; och ehuru, dels med afseende å svårigheten att er

hålla visshet att frigifven fånge iakttager ett oklanderligt uppförande, och dels 

vid betraktande deraf att de nya förbrytelserne icke alltid blifva kände eller an-

gifne, det möter svårighet att afgöra i livad mån återfall i brott ega rum och så

ledes det säkraste beviset för ett fängelses verkningar icke fullkomligt kan fram

dragas, bör dock icke lemnas å sido såsom ett gynnsamt tecken att under sed-

nare åren sällan förekommit det fånge, som utstått sin ransaknings- och straff

tid i cellen, dit återkommit i följd af itereradt brott. 

Angående fångarues hälsa och den inflytelse cellfängelset må anses hafva 

haft Ä denna, får Konungens Befallningshafvande åberopa närlagile från t. f. Lä

karen vid fängelset Herr Provincial-Läkaren Doktor L. A. Boström infordrade 

utlåtande. 

Ordningen inom cellfängelset har blifvit vidmakthållen i enlighet med derom 

meddelade föreskrifter och tillförordnade Direktören har iakttagit sine skyldighe

ter; men af vakthetjeningen blefvo vaktknekten Mattis Trullsson och raktqvinnan 

Anna Holmberg, enligt Konungens Befallningshafvandes beslut den 4 Augusti 

sistlidet år och Kongl. Styrelsens dera meddelade fastställelse, för försumlighet, 

opålitlighet och obehörigt uppförande entledigade från deras befattningar; äfven-

som vaktknekten Mårten Olsson för obehörigt uppförande i tjensten fälldes till 

2 R:dr banko böter. I öfrigt fullgjorde äfven vaktbetjeningen sine åligganden. 

På begäran erhöllo under sistlidet år afsked dels den ±4 Januari vaktknek

ten Bengt Bengtsson, i hvars ställe den vid extra häktet i Söder-port anställde 

extra fångknekten inträdde i tjenstgöring och dels den 30 Juni förste vakt

knekten Per Persson, som efterträddes af Georg Back och i stället för först

nämnde två afskedade antogos vaktknekten Per Nilsson och vaktqvinuan Elna 

Frennesdotter. 
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Fångarne visade i allmänhet ett stilla upplärande och någon bestraffning ä 

dem för ordningsfel egde icke rum. Christianstads Landskansli den 8 Juli 1850. 

GEORG von ROSEN. 

Carl Are. Olson. 

Till Konungens Befallningshafvande i Christianstad. 

1 anledning af Konungens Befallningshafvandes skrifvelse den 4 dennes, får 

jag rörande fångarnes i härvarande Cellfängelse helsotillstånd under år 1849, 

samt fängelsets inverkan på längarnes helsa och sinnesförfattning, afgifva följande 

yttrande: 

Hvad fångarnes helsotillstånd angår, har detta under förra året i. allmänhet 

varit godt. Antalet af sjuke utgjorde endast 60, af hvilka större delen voro 

besvarade af chroniske sjukdomar, säsorn Lungsot, Gikt och Rheumatism, Mag

syra rn. m., samt yttre åkommor, med hvilka sjukdomar de före häktandet voro 

behäftade. Gastriske Febrar, Frossor, Bröst-inflammationer förekommo äfven, ehuru 

sällan, och återgingo samtlige till helsa. Endast 2:ne af långarne afledo, nemli-

gen en barnföderska, sorn flera veckor före förlossningen varit besvarad af en 

chronisk diarrhé och vid häktandet befanns vara helt och hållet utmärglad, och 

efter \A dagar afled af tärsot, samt en transportfånge, sorn vid ankomsten till 

häktet led af inflammation i tarmarne, hvaraf han efter några dagar afled. Att 

Cellfängelset skadligt inverkar på fångarnes helsa i allmänhet, har jag icke kunnat 

iakttaga, såvida fångarne icke längre tid sutit häktade, i hvilket fall de vanligen 

blifva besvärade af baemorrhoidal-krämpor. Ett längre häktande har hos flere 

äfven förorsakat svaghet i synförmågan, sannolikt härrörande Iran den hvita fär

gen på väggarne i cellerne. Ej sällan har jag hos celllångarne iakttagit en sorgsen sin

nesstämning, men endast hos en af dem verklig vansinnighet. Denna ankom till 

häktet i en exalterad sinnesförfattning och inföll efter några dagar i vansinnighet med 

raseri, hvarunder han gjorde flere försök att afhända sig lifvet. Före hefrielsea 
2 
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från fängelset blef han dock återställd- Huruvida vansinnigheten hos denne fånge 

varit en följd af dess häktande i cell. eller sjukdomen äfven under andra för— 

hållanden kunnat utbryta, är dock svart att afgöra. Christianstad d. 9 Juli 1850. 

L. A. Boström, 

t. f. Läkare vid Länshäktet. 

Bil. N:o 4. 

Till Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets-Inrättningar i Riket. 

Kongl. Styrelsen har uti skrifvelse af den SJ i denna manad af Kongl. Maj:ts 

Befallningshafvande begärt yttrande om den erfarenhet af ensamhetsfängelsets an

vändande, som under sistlidne år blifvit vid härvarande Länsfängelse vunnen, samt 

upplysning om ordningen inom fängelset under samma tid. 

Under sistlidne är hafva 315 män, 49 qvinnor och 14 barn varit uti Läns

fängelset förvarade. Deraf hafva dock 101 män och 19 qvinnor hållits under 

kortare tider häktade för lösdrifveri och försvarslöshet, samt 40 män och 11 

qvinnor blifvit derstädes säsom transportfångar för allenast en eller några få da

gar intagne, och 5 personer varit för skuld bysatte; så att icke mera än 169 

män och 19 qvinnor varit under sistlidne årets lopp för större och mindre brott 

eller förseelser häktade. Af dessa hafva 4 män och 1 qvinna befunnits så för

härdade, att ensamheten ej verkat förändring i lynnet; men de öfrige hafva syn

barligen ådagalagt ånger och från fängelset utgått med föresats att icke vidare 

beträda brottets bana, hvandaii ock hitintills högst få hafva, efter undergångne 

bestraffningar, till fängelset återkommit; och torde dessa förhållanden böra anses 

såsom fördelaktiga verkningar af ensamhetsfängelset, i förening med nödig reli

gionsundervisning samt tillgång på andaktsböcker, som finnas uti hvarje cell och 

blifvit flitigt begagnade. 
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Helsotillståndet har varit i allmänhet godt, och de få sjukdomsfall, som in

träffat, hafva icke föranledt till sjukrummens begagnande. Anfall af sinnessvaghet 

har under sistlidne år icke visat sig hos någon af Fångarne. 

Ordningen inom Fängelset har varit god, hvadan bestraffningar icke varit 

nödige, hvarken å Fångar eller Vaktknektar, hvilka i allmänhet med villighet 

fullgjort hvad som blifvit dem för ordningens och snygghetens bibehållande anbe-

falldt, och rymningsförsök hafva under nämnde år icke förekommit. Gefle Slott 

å Lands-Kansliet den 27 Maj 1850. 

L. M. LAGERHEIM. 

Olof af Geijerstam. 

Bil. N:o 5. 

Till Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets-Inrättningar i Riket. 

I skrifvelse den 2 dennes har Kongl. Styrelsen begärt uppgift rörande den 

erfarenhet, som under loppet af år 1849 kunnat därstädes vinnas angående verk

ningarne af ensamhetsfängelsets användande; och får Landsböfdinge-Embetet i an

ledning deraf, under åberopande af hvad i dess skrifvelse den 8 Maj sistl. år, i 

enahanda ämne blifvit anfördt, meddela, att samma fördelaktiga verkan aT ensam

hetsfängelset äfven under förloppet af förflutna året visat sig. 

Med undantag af Vaktkarlen Nils Månsson, hvilken i och för opålitlighet 

under utöfvandet af sin tjenst blifvit derifrån skiljd, hafva såväl Fängelse-Direk

tören som underlydande Vaktbetjening med ordning och nit fullgjort deras ålig

ganden. Carlstad i Lands-Kansliet den 9 April 1850. 

På Landshöfdinge-Embetcts vägnar. 

C. O. de Frese. E. W. Lindskog. 
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Bil. N:o 6. 

Till Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets-Inrättningar i Riket. 

I skrifvelse den 2 sistlidne April har Kongl. Styrelsen anmodat Konungens 

Befallningshafvande att meddela yttrande om den under nästlidet år vid härvaran

de Länsfängelse vanna erfarenhet om verkningarne af ensamhetsfängelsets använ

dande samt om ordningen inom Fängelset under samma tid. 

Linder ifrågavarande tid hafva i Fängelset blifvit insatte 247 mans- och 38 

qvinspersoner, nemligen 74 mans- och 19 qvinspersoner lör försvarslöshet. 141 

inans- och 19 qvinspersoner såsom ransakningsfångar, eller till fängelsestraff 

dömde personer och 32 manspersoner häktade för skuld; af hvilka vid årels slut 

voro qvarsittande 5 manspersoner och 1 qvinna såsom försvarslöse, 8 mans- och 

7 qvinspersoner häktade och dömde för brott, och 2 manspersoner häktade för 

skuld. Vid jemnförelse med FSngarne.s antal under är 18-48 visar sig sålunda 

minskning i det hela af 34 mans- och 18 qvinspersoner; och äro bland de un

der år 1849 lör brott häktade personer endast tre, hvilka förut i ensamhets-

fängelset, efter förutgången ransakning lidit bestraffning för brott. 

Jemte en sådan minskning både i Fångarnes antal och i återfall till brott af 

dem, som i ensamhetsfängelset blifvit straffade och till sjelfbesinning väckte, är 

såsom verkan af ensamhetsfängelset äfven att anmäla, den snygghet, som Fångarne 

med högst få undantag lätt kunna förmås att iakttaga och det skyndsamma er

kännande af brottsligheten, hvartill ensligheten och moraliskt förbättrande läsning 

beveker nästan utan undanlag hvarje Fånge, som icke uti gemensamhetsfängelse 

och genom en lång vana vid brott iörut blifvit emot alla förbättrande infhtelser 

härdad. 

Föreskrifven ordning har under uret blifvit iakttagen, så att någon bestraff

ning för bevakningspersonalen icke ifrågakommit och endast tre bland Fångarne. 
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hafva måst bestraffas för öfverträdelser deremot. Fatun i Lands-Kansliet den 16 

Oktober 1850. 

P. D. LORICHS. 

P. de Laval. 

Bil. N:o 7. 

Till Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets-Inrättningar i Riket. 

Uti skrifvelse af den 2 nästlidne April har Kongl. Styrelsen äskat upplys

ning om verkningarne af ensamhets-fängelsets användande, sä vidt den vid Läns-

fängelset härstädes under år 1849 vunna erfarenhet dervid lemnade ledning för 

omdöinet, äfvensom angående ordningen inom Fängelset under samma tid. 

På sätt de månatliga förteckningarne, hvilka till Kongl. Styrelsen insändas, 

närmare utvisa, har Fångantalet vid härvarande Cellfängelse under förenämnde år 

varit betydligt lägre än i allmänhet derförinnan; men man torde icke få tillskrifva 

ensamhets-fängelsets användande såsom enda eller ens hufvudsakligaste orsaken till 

denna minskning, utan fast heldre lärer den böra sökas, dels uti föregående goda 

år för denna landsort, hvilka minskat fattigdomen, och derigenom äfven de 

ofta häraf föranledda tjufnadsbrotten, dels i nya Fattigvårds-Lagens tillämpning, 

hvarigenom tiggeri och kringstrykande blifvit väsendtligen hämmade, dels ock i de 

fortsatta verkningarne af Försvarslöshets-Stadgan, hvarigenom allenast de försvars

löse äro till allmänt arbete förfallne, hvilka varit dömde, eller Åtminstone med 

bevisning svårt besvärade i tjufnader och andra gröfre brottmål; i följd hvaraf 

den mängd försvarslöse, som förut, på grund ensamt af liderlighet, lättja, eller ett 

öfverdädigt lefnadssätt inmanats i häkte, för att till allmänt arbete befordras, nu 

mera icke blifva synlige uti Fång-Journalerne. Fmellertid kan det icke förnekas 

att ju äfven ensamhets-fängelset genom sina verkningar bidragit till Fångantalets 

minskning. Uti ett hänseende har det visat sig att bötfällde personer, mera nu 

än tillförne, under den tid gemensamhets-langelset förefanns, söka i möjligaste 
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måtto bereda sig utväg till böters betalande, heldre än att undergå dem ådömdt för

vandlingsstraff, förnämligast sådant, som, bestående i enkelt fängelse, förut ansågs föga 

betungande att uthärda, och derföre ofta nog af deo bötfällde valdes i stället för att 

hänvisa Utmätningsmannen på undandolda tillgångar. I de flesta fall erkänna jemväl 

brottslige ransakningsfångar sina förbrytelser nu mera än förr, vid första ransak-

ningstillfället, hvarigenom undersökiungarue förkortas, och det förekommes att ran

sakningsfångar så länge samtidigt qvarhållas, för undergåendet af det straff, hvar-

till de kunna dömas. 

I hvad mån ensamhets-fängelse kan mera allmänt förekomma återfall i brott, 

torde ännu vara allt för tidigt att med säkerhet bedöma. Att fängelsestraffets 

användande oftast fördelaktigt inverkar på den häktades sinnesstämning under 

fängelsetiden, så att ånger och beslut om ett förändradt lefnadssätt visa sig verk

samma, har erfarenheten ådagalagt i afseende å de Fångar, der fängelsetiden varit 

mera långvarig; men äfven af sådane, som gifvit grundade anledningar till för

hoppning att deras vandel efter frigifvandet skulle fördelaktigt förändras, hafva 

redan under den korta tid, som förflutit, åtskilliga blifvit beträdda med nya för

brytelser, egentligen tjufnadsbrott, och vid sitt förnyade häktande ådagalagt omiss

känneliga prof på flyktigheten af de intryck och otillförlilligheten af den ånger, 

hvaråt man förut trott sig kunna glädjas. 

Ordningen inom Fängelset kan med skäl anmälas hafva varit god, då under 

årets lopp allenast tre bestraffningar å de häktade blifvit tillämpade, nemligen en 

gäng fyra dagars Cell för oljud, samt två gånger hvardera en dag dylikt Fängelse 

för smärre oordningar. Af Vaktbetjeningen har endast en Vaktknekt, hvilken 

sedermera jemväl på egen begäran blifvit entledigad från sin befattning, erhållit 

varning, jemte det han då förklarats oberättigad att anmälas hos Kongl. Styrelsen 

till erhållande af gratifikation för året, hvarom jemväl all fråga, genom hans 

afskedstagande under årets lopp, äfven på denna grund förfallit. Wexiö Lands-

Kansli den 15 Juni 1850. 
CARL MÖRNER. 

G Lagerstritle. 
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Bil. N:o 8. 

Till Kongl. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets-Inrättningar i Riket. 

I anledning af Kongl. Styrelsens skrifvelse den 2 dennes, får jag meddela, 

att jag, i afseende på verkningarne af ensamhets-fängelset härstädes, anser mig 

böra instämma i Fång-Predikantens derom nyligen härifrån insända Berättelse, 

hvilken jag alltså får åberopa, med tillägg, att mot ordningen inom Fängelset icke 

varit att anmärka och att ingen af Vaktbetjeningen undergalt bestraffning för 

tjenstförseelse, sedan förlidet års början; hvaremot mörk arrest måst, på sätt 

uämnde Berättelse innehåller, åläggas några få arrestanter, dock endast för mindre 

förbrytelser. Mariaeholm i Lands-Kansliet den 16 April 1850 

W. A. D'ORCHIMONT. 

W. Hedenstierna, 





Litt. A. 

Summariskt Sammandrag öfver Fångantalet vid Rikets samtelige Läns-, Krono- och Polishäkten under loppet af år 1849. 



Summariskt Sammandrag öfver Fång antalet vid Rikets samtlige 

Endast de som under dessa rubriker afgått ett föregående år upptagas här såsom återkomne, men ej de som under samma ar både afgått och återkommit. 



Litt. B. 
Fästnings-, Straff- och Arbetsfängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsen under loppet af år 1849. 

Alla de som anlända på grund af Nytt Utslag upplagas såsom nykomne, äfven om de samma år frigifvits. Under dessa rubriker upptagas endast de såsom afgångne, hvilka ej inom årets slut återkommit. 



Litt. C. 

Uppgift på de under loppet af år 1849 å Rikets samtelige Straff- och Arbetsfängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsen förvarade personers ålder. 



Litt. D. 

Uppgift på de under loppet af år 1849 å Rikets samtelige Straff- och Arbetsfängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsen förvarade personers födelseorter. 





Litt. E. 

Uppgift på förhållandet mellan folkmängden i Stockholms 

Stad och hvarje Län, samt antalet af derstädes födde all

männa Straff- och Arbetsfångar samt Krono-arbetskarlar. 

') Förhållandet ar ej kandt för något sednare är. 



Litt. F. 
Uppgift på de Samhällsklasser, som de vid Rikets samtelige Straff- och Arbetsfängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsen under loppet af år 1849 

förvarade personer tillhört, innan de dit ankommit. 



Litt. G. 

Uppgift, utvisande af hvilka auktoriteter de under loppet af år 1849 i Rikets samtlige Straff- och Arbetsfängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsens fästningsklass förvarade personer blifvit till 

allmänt arbete dömde, samt från hvilka Regementen de vid Krono-Arbets-Corpsens soldatklass anställde karlar blifvit dit försände. 





Lit t . H. 

Uppgift på förhållandet mellan folkmängden i Stockholms 

Stud och hvarje Län, samt antalet af de utaf auktoriteterne 

derstädes dömde allmänna Straff- och Arbetsfångar samt 

Krono-arbetskarlar. 





Litt. I. 

Uppgift på de brott och förseelser, för hvilka de under loppet af år 1849 å Rikets samtlige Straff- och Arbetsfängelser samt vid Krono-Arbets-

Corpsen förvarade personer blifvit dömde, innan de dit ankommit. 





Litt. K. 

Tabell öfver Sjukdomsförhållandet å Straff- och Arbetsfängelser , Krono-Arbets-Compagnier och Cell-Fängelser inom Riket År 1849. 



Litt. L. 

Uppgift på antalet af dem, som under loppet af år 1849 förvarats å allmänna Straff- och Arbetsfängelserna samt vid Krono-Arbets-Corpsen och huru många 

af dem under samma år 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 Hufvudbok för år 1849. 



Litt. N. 
Sammandrag öfver Fångvårds-Utgifterne, enligt Fångvårds-Styrelsens Hufvud-Bok för År 1849. 
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