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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Styrelsen öfver Fängelser och Arbetsinrättningar i Riket får härmed till Eders 

Kongl. Maj.t i underdånighet afgifva Berättelse om Fångvården i Riket för sist-

förflutna år 1850. 

De ämnen, som i denna berättelse förekomma, har Styrelsen, i likhet med 

hvad i föregående årens underdåniga berättelser ägt rum, fördelat i följande åtta 

Afdelningar, nemligen om: 

l:o Fångar och Krono-Arbetskarlar i allmänhet samt särskilta slag deraf; 

2:o Förhållandet inom fängelserna och Krono-Arbets-Corpsen samt verknin

garne af det derstädes använda behandlingssätt, äfvensom hälsovården; 

3:o Religionsvården; 

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

5:o Fängelse-Byggnaderne; 

6:o Fångars och Krono-Arbetskarlars beklädnad och underhåll m. ra.; 

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

minskning i Statens utgifter för deras underhåll; och 

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

Om Fångar och Krono-Arbetskarlar i allmänhet 

samt särskilta slag deraf. 

I denna afdelning får Styrelsen under tvänne hufvudmomenter underdånigst 

lemna redovisning dels för antalet af fångar, som varit förvarade i Läns-, Krono-

ocb Polishäktena, dels ock för antalet af dem, som å Straff- och Arbetsfängel-

serna samt vid Krono-Arbets-Corpsen varit intagne under ifrågavarande år. 

A) Fångar i Läns-, Krono- och Polishäkten. 

Af bilagde Tabell Litt. A. inhämtas, att antalet af de i samllige Läns- och 

Kronofängelserne i Riket, Stockholms Stads- samt Polishäktena i Götheborg och 

Norrköping under årets lopp intagna personer uppgått till 13,181, hvaraf 10,304 

män och 2,677 qvinnor, oberäknadt 229 barn, som åtföljt föräldrar i fängelse, 

samt att, om härifrån afdrages vid årets början i fängelserne befintlige personers 

antal, de, som under arets lopp blifvit häktade, utgjort 9,494 af man- och 2,467 

af qvinkön, med hvilka 224 barn hafva åtföljt. Vid jemförelse af fångantalet och 

folkmängden för hvarje särskilt län under åren 1835, 1840 och 1843, det sista 

år, hvarför folkmängden för närvarande är känd, samt antalet fångar 1850, visa 

sig följande förhållanden: 
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Förestående fångar hafta varit i häkte inmanade och der qvarhållne af anled-
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ningar, som nedanstående Tabell utvisar. 
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Enligt förestående Tabell har sålunda totalsumman och procentförhållandet af de särskilta 

slags fångarne under ifrågavarande år varit följande: 
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Vid jemförelse af folkmängdens tillväxt i riket åren 1835—1843 samt 

fång-antalets tillökning eller minskning åren 1835, 1840, 1845 och 1850, vi

sar sig att: 

Uti förestående uppgifter äro hvarken transportfångar eller fångar i Härads-

och mindre Stadshäkten särskilt upptagne, emedan de förra i allt fall vid det läns

häkte, hvaruti de först intagits, blifvit beräknade, samt de sednare åtminstone till 

större delen jemväl förvarats i läns- eller kronobäkte, och sålunda äfven ingått uti 

antalet af der förvarade fångar. Likaledes hafva icke sådana fångar, som från ett 

till annat läns- eller kronohäkte förflyttats, hvad angår åreu 1845 och 1850, blifvit 

mera än i ett häkte beräknade; hvaremot enär i afseende å de föregående åren antalet 

å de från ett till annat häkte, förflyttade icke kunnat, i saknad af fullständiga upp

gifter i detta hänseende, särskiljas, utan sålunda mera än en gång ingått i total

summan, så bör, vid jemförelse af de häktades antal under ifrågavarande år, anta

let af de förflyttade under åren 1845 och 1850 tilläggas de här ofvan lör dessa 

år lemnade uppgifter. Med ett sådant tillägg utgör antalet för 1845 18,911 

och for 1850 14,072 fångar, hvadan antalet förstnämnde år med 7,23 procent 

öfverstigit det för år 1840, och 1850 års numerär öfverstigit 1835 års med 

13,20 procent, men deremot understigit 1840 års med 13,12 samt 1845 års 

med 25,59 procent. På sätt ofvanföre inhemtas, öfversteg 1845 års folkmängd 

1835 års med 9,62 procent, men om folkökningen under sista qvinqvenniet sti

git i samma progression som det föregående, skulle folkstocken vid 1850 års slut 
2 
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uppgä till 5,304,239, och således öfverstiga 1835 års med icke mindre än l5,82 

procent, och de häktades antal i förhållande till folkmängden i följd deraf 1850 

vara 2,62 procent mindre än under är 1835. 

Då de häktades antal, oberäknad t barn, som åtföljt- föräldrarne, år 1846 med 

8,044, 1847 med 3,797 och 1848 med 1,626 öfverstigit antalet häktade under 

år 1850, så har deremot antalet 1849 understigit 1850 års med 914. — 

Denna tillökning har utgjorts af 530 ransakningsfångar och de, som undergått 

fängelse vid vatten och bröd eller enkelt fängelse, 329 fångar, häktade för för

svarslöshet och 55 bysättningsfångar, samt uppgått ensamt för Stockholms Stad 

til) 573, Östergöthlands län till 218 och Wermlands län till 98. 

Af nedanstående Tabell inhämtas, huru stort antal de inom Läns-, Krono-

och Polishäktena vid slutet af åren 1835, 1840, 1845 och 1850 förvarade per

soner utgjort. 

B) Fångar och Krono-Arbetskarlar t Straff- och arbetsfängelserne samt vid 

Krono-Arbets-Corpsen. 

Bilagde Tabell Litt. B. innehåller detaljerade uppgifter rörande förhållandet 

med Straff- och Arbetsfångarne samt Krono-Arbetskarlarne under år 1850; och 

inhämtas deraf, bland annat, att antalet lifstidsfångar, sqm vid nämnde års bör

jan utgjort 1353, under årets lopp ökats till 1400, eller med 47 ; att Straff-

fångarne på viss tid vid årets början utgjort 1242, men deremot vid slutet af 
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året endast 1201 eller 41 mindre, att likaledes de försvarslöse minskats frän 1647 

till 1510 eller med 137 personer, samt att Bekännelse-fångarne, såväl vid början 

som vid slutet af året utgjort 6, hvadan sammanlagda antalet af dessa personer 

under loppet af året minskats från 4248 till 4117, eller med 131. 

Uti nedanstående Tabell får Styrelsen underdånigst meddela uppgift å anta

let af dem, som vid slutet af åren 1835, 1840, 1845 och 1850 varit uti Straff-

och Arbetsfängelserne förvarade och vid f. d. Pionier- eller nuvarande Krono-

Arbets-Corpsen anställde: 

Häraf hafva varit: 
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På sätt förestående Tabell utvisar hafva lifstidsfångarnes antal frän 1838 till 

och med år 1840 ökats med 27,70 procent, under tiden från sistnämnde år till 

och med 1845 med 41,88 procent samt från detta år till och med 1850 med 

34,61 procent; utgörande tillökningen i antalet af dessa fångar från 1855 till 1850 

års slut icke mindre än 734 män och 92 qvinnor eller 147,98 procent af den 

manliga och 117,82 procent af den qvinliga personalen. I medeltal utgör denna 

tillökning på det första af ofvannämnde qvinqvennier 31,8, å det andra 61,4 och 

på det tredje 72. Antalet af nykomne lifstidsfångar har i medeltal utgjort under 

åren 1836—1840 73,6, 1841 — 1845, 112,2 och 1846—1850, 143. — I af-

seende å sistnämnde qvinqvenniura får Styrelsen underdånigst meddela, att de ny

komnes antal 1846, utgörande 122 personer, 1847 ökats med 58, så att de 

detta år inalles uppgått till 176, det högsta antal, som under något af ofvannämnde 

15 år ankommit, 1848 minskats med 16 till 160 samt 1849 ytterligare minskats 

med 35 till 125 och 1850 ökats med 7 och sålunda utgjort 132. Oaktadt 

denna icke obetydliga minskning i de nykomnes antal under de tre sista åren, har 

likväl lifstidsfångarnes antal vid 1848 års slut öfverstigit föregående års med 99, 

1849 års antal öfverstigit 1848 års med 36 och 1850 års öfverstigit föregående 

årets med 47. 

Beträffande derefter straff-fångarne på viss tid, så har Styrelsen först skolat 

underdånigst erinra, att till det här ofvan uppgifné antal å dylika fångar i Straff-

och Arbetsfangelserne bör läggas tre manspersoner, som undergingo Straff-fängélsé 

i läns-cellfängelserne, så att antalet af dessa fångar vid 1850 års slut uppgått till 

949 man- och 255 qvinkön eller sammanräknadt 1204 personer. Jemföres till

ökningen af ifrågavarande slags fångar under de sednaste 15 åren, så visar sig: 

att från ar 1835 till och med 1840 denna tillökning i medeltal för hvarje år 

utgjort 55,8 och att antalet vid sistnämnde års slut öfverstigit det vid 1835 års 

med 48,45 procent; att under qvinqvenniet 1841—1845 medeltalet af den årliga 

tillökningen utgjort 14,4 och procent-tillökningen 8,42; att under sistförflutna 

qvinqvennium den årliga tillökningen i medeltal uppgått till 55,4 och att förhöj

ningen i procent vid 1850 års slut utgjort 29,89; samt att antalet 1850 öfver-
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stigit det 1835 med 601 män och 127 qvinnor, eller befunnits tillökt med 

111,85 procent af den manliga och 99,22 procent af den qvinliga personalen. 

I afseende å förhållandet med tillväxten i antalet af dessa fångar under de 

fem sista åren får Styrelsen underdånigst meddela att antalet 

1846 öfversteg föregående års med 119 

1847 d:o d:o d:o 172 

1848 d:o d:o d:o 84 

tillsammans 375 

hvaremot antalet 

1849 understeg föregående års med 54 

och 1850 d:o d:o d:o 44 
98 

så att hela tillökningen utgjort 277 personer. De ny

komnes antal hafva under dessa år uppgått, 1846 till 565, 1847 till 583, 

1848 till 591, 1849 till 484 och 1850 till 507. 

Bekännelsefångarnes antal vid slutet af år 1850 har endast utgjort 6, eller 

lika med 1849, det lägsta antal, hvartill det vid slutet af något utaf ifrågavarande 

15 Sr uppgått. Ifrån år 1835 till och med 1846 understeg icke deras antal 12. 

men uppgick vid 1839 års slut ända till 18. 

Sammanlagde antalet af alla Straff- och Bekännelsefångarne har från 1835 till 

och med 1850 tillväxt med 1230 af man- och 217 af qvinkön eller med tillsam

mans 1447 personer, utgörande denna tillökning 128,93 procent för manliga och 

103,82 procent i den qvinliga personalen eller sammanräknadt 124,42 procent. 

I motsats till förhållandet med Straff-fångarne, har de försvarslöses antal under 

de sednaste 7 åren icke obetydligt minskats, hvartill anledningarne otvifvelaktigt 

äro att söka i inrättandet af Krono-Arbets-Corpsen och tillämpningen af Kongl. 

Maj:t Nådiga Stadga angående försvarslöse och till allmänt arbete förfallne personer 

af den 29 Maj 1846, hvarigenom desse personer efter viss tids förlopp blifvit 

berättigade att återfå friheten, utan att vara försedde med laga försvar. Man 

måste visserligen i denna frigifning söka grunden till den betydliga tillökningen i 
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Straff-fångarnes antal, men då detta ärligen tillväxt jemväl före den tid, innan 

hvilken några verkningar af Reglementet för Krono-Arbets-Corpsen och Högstbe

rörde Nådiga Stadga kunnat aga rum, så kan denna Förklaringsgrund endast gälla 

för såvidt Straff-fångarnes antal efter nämnde tid eller sedan 1845, då frigifningarne 

från Krono-Arbets-Corpsen till något större antal börjat, tillväxt i större proportion 

än förut. 

För bedömande häraf får styrelsen underdånigst meddela uppgift å tillökningen 

eller minskningen i antalet af Straff- och Bekännelsefångar vid hvarje års slut, 

från år 1835: 

Medium af tillökningen för hvarje år i dessa fångars antal har från år 1835 

till och med 1845 sålunda utgjort 81,6, hvaremot detta medeltal för de följande 

fem åren uppgått ända till 126,2, utvisande en förhöjning af 44,6. Denna för

höjning synes dock icke ensamt kunna tillskrifvas frigifningen af Krono-Arbets-

karlar, enär, på sätt af förestående Tabell inhemtas, den större tillväxten endast 

härrör från den betydliga tillökningen i fångantalet, som vid slutet af åren 1846, 

1847 och 1848 förefunnits, utgörande per medium för hvarje af dessa år 216,6, 

men antalet af till Straff-fängelserne under samma år ankomne f. d. Krono-Arbets-

karlar, enligt hvad Styrelsens för dessa år afgifna underdåniga Berättelser gifva 

vid handen, i medeltal endast uppgått till 103, hvadan, med antagande att dessa 

jemväl vid årens slut i Straff-fångelserna funnits qvar, tillökningen i Straff-fån-
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garnes antal, oberäknadt f. d. Krono-Arbets-karlar, under dessa tre år i allt fall 

årligen Utgjort 113,6 eller 52 mera, än under de föregående 10 åren. 

Dä antalet af ifrågavarande slags fångar sålunda från 1835, år från år allt 

intill 1849 i betydlig mån tillökts, synes det desto anmärkningsvärdare, att icke 

allenast icke någon tillökning utan minskning i antalet vid sistnämnde års slut 

förefunnits samt att antalet vid 1850 års utgång endast med 3 öfverstigit före

gående års, som, jemlikt Eders Kongl. Maj.ts Nådiga Stadga den 29 Maj 1846, 

frigifning till större antal af arbetsfångar, eller försvarslöse qvinor i allmänhet 

och sådane till allmänt arbete för bristande laga försvar dömde manspersoner, 

hvilka icke vid Krono-Arbets-Corpsen blifvit anställde, under loppet af år 1848 

tagit sin början och de påföljande två åren fortgått. 

Med tillägg af de i läns- och kronohäktena qvarsittande, för bristande försvar 

till allmänt arbete dömde, utgjorde hela antalet dylika personer vid 1835 års slut 

1,842, vid 1840 års slut 2,090, eller tillökt med 13,46 procent, vid 1845 års 

slut 2,391, eller tillökt med 14,40 procent samt vid 1850 års utgång 1,382, 

eller minskadt med 42,20 procent. Denna minskning har under de sista 5 åren 

sålunda ägt rum alt antalet 

1846 understeg föregående års med 369 

1847 d:o d:o d:o 100 

1848 d:o d:o d:o 166 

1849 d:o d:o d:o 234 

1850 d:o d:o d:o 140 

utgörande tillsammans 1,009. 

Härförutan får Styrelsen, underdånigst anmärka, att då antalet af de frivillige 

vid 1845 års slut endast uppgått till 74, så utgjorde dessa vid slutet af 1850 

icke mindre än 279 personer. 

Vid jeroförelse af förhållandet med tillökningen i Straff- och Bekännelsefån-

garnes samt tillökningen och minskningen i de försvarslöses antal före och efter 

1845 visar sig, att då, på sätt förut är i underdånighet uppgifvet, medeltalet af de 

förres årliga tillökning under åren 1846—1850 med 44,6 öfversteg den årliga 
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tillväxten under de föregående 10 åren, så har de försvarslöses antal vid slutet 

af hvarje utaf desse 10 år i medeltal varit ökadt med 54,9, men vid slutet af 

hvarje utaf de sednaste 5 åren befunnits i medeltal årligen minskadt med 201,8, 

hvarigenom, med beräkning af den föregSende tillökningen, en årlig minskning af 

256,7 uppkommit. Om man nu än antager att tillämpningen af Högstberörde 

Nådiga Reglemente för Krono-Arbets-Corpsen och Stadgan angående försvarslöse 

personer förorsakat ofvannämnde årliga högre tillökning i Straff-fångarnes antal, 

utgörande för alla 5 åren 223, samt minskningen i de försvarslöses antal, som 

utan tvifvel måste anses såsom en följd af förenämnde Nådiga Författningar, for 

sistberörde 5 år utgör icke mindre än 4283, så har sammanlagde antalet af Straff

fångar och försvarslöse, som under åren 1846—1880 i verkligheten icke minskats 

med mera än 378 personer, likväl, med beräkning af den tillökning, som under 

åren 1836—1845 varit fortgående, under sistförflutne S år rätteligen nedgått med 

1,060 personer. 

Hvad nu angår Kapitulanterne eller utstrukne Soldater, numera utgörande 

Krono-Arbets-Corpsens Soldat-Klass och Första Compagni, täcktes Eders Kongl. 

Maj:t Nådigst inherata, att jemväl desses antal under ifrågavarande 15 år minskats, 

nemligen åren 1836—1840 med 26 personer eller 10,56 procent, 1841—1845 

med 23 personer eller 10,22 procent och 1846—1850 med 39 parsöner eller 

19,30 procent. 

Minskningen af dessa personers antal utgjorde under de första 3 åren af 

sistnämnde qvinqvennium icke mindre än 59, hvaremot antalet vid 1849 års slut 

öfversteg föregående års med 6 och vid 1850 års slut med 14. 

De frivillige Krono-Arbets-karlarnes antal utgjorde vid första Compagniet 

vid slutet af år 1845, 11 och vid 1850 års utgång 12. 

Vid jemförelse af summan å alla de i Straff- och Arbetsfängelserne förvarade 

samt vid Krono-Arbets-Corpsen anställde, äfvensom för bristande laga försvar 

till allmänt arbete dömde, i läns- och kronohäktena förvarade, personer vid slutet 

af nedannåmnde år, inhemtas att summan år 
3 
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Tillökningen i dessa personers antal har sålunda under åren 1836 med 1845 

utgjort 1316 eller i medeltal årligen 131,6; hvaremot antalet under de påföljande 

5 åren minskats med 417, hvaraf på de två sistförflutna åren belöper icke mindre 

373, utgörande den årliga minskningen under berörde 5 år per medium 85,4. 

I afseende å förhållandet med tillkomst och afgång vid Straff- och Arbels-

fängelserne samt Krono-Arbets-Corpsen under loppet af år 1850 får Styrelsen 

underdånigst hänvisa till ofvan åberopade bilaga Litt. B., som i detta hänseende 

innehåller detaljerade upplysningar. 

Sammanlagde antalet af ej mindre Straff- och Arbetsfångar samt Krono-

Arbets-karlar, än ock de i Läns-, Krono- och Polishäktena förvarade personer, har 

utgjort vid slutet af år 1835 — 4,315, 1840 — 5,309, 1845 — 6,448 och 

1850 — 5,571. Jemföres dessa summor med folkmängden i Riket, som enligt 

Tabell-Kommissionens underdåniga Berättelser utgjort 1835 — 3,025,439, 1840 

— 3,138,887 och 1845 — 3,316,536, så har vid slutet af år 1835 hvar 

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

vid slutet af 1850, efter 1845 års folkmängd, hvar 595:te person i Riket varit 

friheten beröfvad. Om deremot folkmängden, som för år 1850 ännu icke är känd, 

under det sednaste qvinqvennium ökat sig i samma förhållande, som under det fö

regående, skulle den vid sistlidne års slut, på sätt förut är anmärkt, utgöra 

3,504,239, samt endast hvar 629:de person således varit friheten förlustig. Af-

drages från ofvanstående fångnunierär antalet af frivillige, som deri äro inberäk-

nade, utgörande vid 1845 års slut 85 och vid 1850 års slut 291, så har 1845 
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hvar 521:ste och 1850, efter 1845 års folkmängd, hvar 626:te, men efter den 

supponerade folkstocken vid slutet af 1850 hvar 666:te person varit mot sin 

vilja friheten beröfvad. 

Likasom vid föregående årens underdåniga Berättelser får Styrelsen jemväl 

nu, rörande de år 1850 å Straff- och Arbetsfängelserne förvarade fångar samt 

vid Krono-Arbets-Corpsen anställde personer, underdånigst bifoga särskilte Tabel-

lariska uppgifter, nemligen: l:o under Litt. C. angående åldern, 2:o under Litt. D. 

angående födelseorten, 3:o under Litt. E. angående proportionsförhållandet mellan 

folkmängden inom hvarje län och antalet af derstädes födde Straff- och Arbets

fångar samt Krono-Arbets-karlar, 4:o under Litt. F. angående de samhälls-klasser 

som fångarne ocb Krono-Arbets-karlarne före deras häktande tillhört, samt huru 

många af dem voro gifte eller ogifte, 5:o under Litt. G. angående dels de Dom

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

karlarne af Fästnings-Klassen blifvit dömde, dels de Regementen, från hvilka de 

vid Krono-Arbets-Corpsens Soldat-Klass anställde personer blifvit ditsände, för 

uttjenande af ingången kapitulation; 6:o under Litt. H. angående proportionsför

hållandet mellan folkmängden inom hvarje län och antalet af de utaf Auktoriteter 

derstädes dömde fångar och Krono-Arbets-karlar och 7:o under Litt. I. angående 

af dem, före ankomsten till fångvårdanstalterne begångne brott och förseelser; in

nefattande dessa uppgifter redovisning särskildt för hela personalen, under årets 

lopp, med afdrag af de från en till annan fångvårdsanstalt förflyttade och de fri

villige, särskildt för de under årets lopp nykomne ocb särskildt för de vid årets 

slut qvarvarande; Och inhemtas af ifrågavarande Tabeller bland annat följande för-

hållauden rörande de under år 1850 nykomne: 

i:o Enligt Tabellen Litt. C. att af lifstidsfångarne de flestes ålder varit 

mellan 25 och 40 år, samt af straff-fångarne på viss tid och de försvarslöse fler

talet varit 20 å 35 år gamla; 

2:o Enligt Tabellerna Litt. D. och E. att i förhållande till folkmängden år 

1845 de fleste äro födde i Stockholms Stad, derefter i Blekinge län och vidare 

i Gottlands, Calmar, Kronobergs, Westmanlands, Östergöthlands, Upsala, Nerikes, 

Södermanlands, Götheborgs, Skaraborgs, Stockholms, Kopparbergs, Jönköpings, 
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Malmöhus, Christianstads, Hallands, Gefleborgs, Westerbottens, Elfsborgs, West-

manlands, Jemtlands, Wermlands och Norrbottens län; varande antalet af de in

om Blekinge län födde mer än 11 gånger större, än de inom Norrbottens län, 

öfver 6 gånger större, än de inom Wermlands och nära lika många gånger större, 

än de inom Jemtlands län, 4 Va gånger större, än inom Wester-Norrlands, om

kring 3 gånger större, än inom Elfsborgs, Westerbottens, Gefleborgs, Hallands, 

Christianstads och Malmöhus län, omkring 2 gånger större, än inom Jönköpings, 

Kopparbergs, Stockholms, Skaraborgs, Götheborgs och Södermanlands län, samt 

omkring dubbelt större, än inom Nerikes, Upsala, Östergöthlands, Westmanlands, 

Kronobergs och Calmar län; 

3:o Enligt Tabellen Litt. F. att af 1211 nykomne, största antalet eller 

465 tillhört jordbrukande, 285 militär- och 271 handtverkskiassen. Jemföres 

antalet nykomne af hvarje klass med den folkmängd, som enligt Tabell-Komissio

nens underdåniga Berättelse vid 1845 års slut tillhört de särskilta yrkena, så skulle 

af till Civilstaten hörande personer hvar 1375:te, af Militärstaten, med beräkning 

af de från värfvade regementerne för opålitligt uppförande utstrukne och vid l:sta 

Krono-Arbets-Compagniet anställde Soldater, hvar 285:te, men oberäknadt desse 

hvar 412:te, af Sjömansklassen hvar 289:de, af Haiidelsklassen hvar l,171:ste, af 

Bruks- och Fabriksklassen hvar l,020:de, af Handtverkskiassen hvar 255:dje, af 

Jordbrukande klassen hvar 2,743:dje, och af Privates betjente hvar 94ä:te under 

loppet af år 1850 å Straff- och Arbetsfängelse eller vid Krono-Arbets-Corpsen 

intagits. Räknas de öfrige nykomne personerne, som under rubrikerne fattighjon, 

kringstrykande personer och af okändt yrke äro i Tabellen upptagna, till jordbrukande 

klassen, så har af denna klass hvar 2,550:de till nämnde Fåogvårdsanstalter under år 

1850 ankommit. Styrelsen får dock härvid underdånigst upplysa, att ifråga

varande uppgifter icke kunnat göras fullt tillförlitliga, emedan ett stort antal per

soner, särdeles qvinnor, blifvit i Tabell-Kommissionens ofvannamnde underdåniga 

Berättelse upptagne under sådana rubriker, att de icke kunnat hänföras till någon 

af ofvanberörde Klasser; men då detta förhållande kan anses hafva ägt en unge

färlig lika verkan på antalet af de särskilta Klasserna, torde denna beräkning 

kunna lemna någon ledning för omdömet rörande den större eller mindre brotts-
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lighelen inom de särskilta folkklasserna. Af samma Tabell inhemtas jemväl, att 

af de nykomne 155 varit gifte, 57 enklingar eller enkor och 999 ogifte. Då nu, 

enligt Tabell-Kommissionens ofvannämnde underdåniga Berättelse, af folkmängden i 

Riket år 18-45, 1,084,500 personer varit gifte, 208,082 personer enklingar och 

enkor samt 920,648 öfver femton år gamla personer ogifte, så visar sig, att af 

gifte hvar 6990:de, af enklingar och enkor hvar 3651:ste och af ogifte öfver 

femton år hvar 922:dra person i Riket till Straff- och Arbets-fängelserna under år 

1850 ankommit eller vid Krono-Arbets-Corpsen blifvit anställd; utgörande såle

des desse sistnämndes antal nära 3 gånger större, än antalet enklingar och enkor, 

samt mer än 6 gånger större, än de giftes antal, äfvensom enklingarnes och en-

kornes antal nära dubbelt större än de giftes; 

4:o Enligt Tabellerne Litt. G. och H., att i förhållande till folkmängden 

största antalet af de år 1850 nykomne fångar och Krono-Arbets-karlar blifvit 

dömdt af Auktoriteter i Stockholms Stad och Blekinge Län, på sätt förhållandet 

varit jemväl flere lörogående år, samt att minskningen för de öfriga länen fortgått i 

följande ordning, neml.: Calmar, Östergöthlands, Gefleborgs, Kronobergs, Stockholms, 

Götheborgs, Skaraborgs, Malmöhus, Stora Kopparbergs, Westmanlands, Hallands, 

Nerikes, Södermanlands, Christianstads, Jönköpings, Elfsborgs, Upsala, Wester-Norr-

lands, Gottlands, Westerbottens, Jemtlands, Wermlands och Norrbottens län; att 

de inom Stockholms Stad dömde varit mer än 2 gånger större, än de inom Ble

kinge län samt derstädes åter 

1,05 gånger större än inom Calmar Län, 

1,19 d:o d:o Östergöthlands Län, 

1,58 d:o d:o Gefleborgs Län, 

1,58 d:o d:o Kronobergs Län, 

1,77 d:o d:o Stockholms Län, 

1,93 d:o d:o Götheborgs Län, 

2,33 d:o d:o Skaraborgs Län, 

2,38 d:o d:o Malmöhus Län, 

2,45 d:o d:o Stora Kopparbergs Län, 

2,63 d:o d:o Westmanlands Län, 
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2,84 gånger större än inom Hallands Län, 

2,86 d:o d:o Nerikes Lan, 

3,01 d:o d:o Södermanlands Län, 

3,23 d:o d:o Cbristianstads Län, 

3,60 d:o d:o Jönköpings Län, 

3.77 d:o d:o Elfsborgs Län, 

3,82 d:o d.o Upsala Län, 

4,50 d:o d:o Wester-Norrlands Län, 

5,34 d:o d:o Gottlands Län, 

7 d:o d:o Westerbottens Län, 

7,63 d:o d:o Jemtlands Län, 

7.78 d.o d:o Wermlands Län, och 

10,12 d:o d:o Norrbottens Län; 

Och utvisa dessa Tabeller derjemte, att de flesta lifstidsfångarne, neml. 16, 

ankommit från Kronobergs Län; att deremot blott en sådan fånge ankommit från 

hvardera af Jemtlands, Norrbottens och Westmanlands Län, och ingen från 

Westerbottens Län; att de flesta Straff-fångarne på viss tid, neml. 78, och jemväl 

de fleste försvarslöse, neml. 173, blifvit dömde af Auktoriteter inom Stockholms 

Stad; att blott två Straff-fångar på bestämd tid ankommit från Westerbottens 

Län och endast en försvarslös från hvardera af Jemtlands, Norrbottens, Stock

holms, Westerbottens och Wester-Norrlands samt ingen sådan från Gottlands 

Län; att bland utstrukne Soldater, som från värfvade Regementerne ankommit 

för att vid Krono-Arbets-Corpsens Soldatklass uttjena ingången kapitulation, 18 

tillhört Kongl. Götha Artilleri-Regemente, 17 Kongl. Svea Artilleri-Regemente och 

lika många Kongl. Andra Lifgardes-Regementet, men endast 3 hvardera af Kongl. 

Wendes Artilleri-Regemente och Kongl. Lif-Gardet till häst; 

5:o Enligt Tabellen Litt. I. att af de under årets lopp ankomne Straff

fångar 3,90 procent blifvit dömde för barnamord eller delaktighet deri, 11,74 

procent för annat mord och dråp eller delaktighet deri, 10,02 procent för bruk 

af lifsfarligt vapen, 4,07 procent för rån och röfveri, samt 55,24 procent för 

stöld med eller utan inbrott. 
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Vid jemförelse af de svårare förbrytelsernas antal åren 1849 och 1850, vi

sar sig, att dä förstnämnde år de till Straff-fängelserne för barnamord ankomne 

utgjort 23, för mord och dråp 44, för bruk af lifsfarligt vapen 53, har antalet 

under §r 1850 uppgått till för barnamord 25, mord och dråp 75, och för bruk 

af lifsfarligt vapen 64; deremot har antalet å dem för rän och röfveri ankomna, 

som 1849 utgjorde 35, år 1850 varit 9 mindre, samt af de för stöld dömde, 

1850 uppgått till 6 mindre än föregående år. 
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II. AFDELNINGEN. 

Om förhållandet inom Fängelserna och Krono-Arbets-Corpsen 

samt verkningarne af det derstädes använda behandlings

sätt, äfvensom om hälsovården. 

I den vid Fängelserne och Krono-Arbets-Corpsen införda ordning och be

handlingssätt har under år 1850 någon annan väsendtlig förändring icke egt rum, 

än att, sedan de för försvarslöshet till allmänt arbete dömde, å Straff- och Arbets-

fängelset ä Norrmalm här i Staden intagne qvinnor blifvit, på sätt Styrelsen i 1849 

års underdåniga Berättelse anmält, afskiljde från de å detta fängelse förvarade 

Straff-fångar, så har den ordning, som enligt Styrelsens underdåniga Berättelse 

för 1848 och 1849 blifvit tillämpad för Straff-fångar på viss tid af mankönet, 

neml. alt iakttaga tystnad, jemväl kunnat införas bland dylika fångar af qvinno-

könet, hvadan denna ordning nu tillämpas i afseende å dessa slags fångar vid 

Straff-fängelserne å Långholmen, i Malmö och å Norrmalm, livilka äro afsedda 

till förvarande af samtlige Straff-fångar på bestämd tid. 

I afseende å rymningar, försök dertill samt förbrytelser och bestraffningar 

vid Straff- och Arbetsfängelserne samt Krono-Arbets-Corpsen, får Styrelsen un-

derdänigst meddela följande uppgifter; 
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1:o. Vid Straff- och Arbets- Fängelserne för Mankön 

Utaf förenämnde af Domstol ådömde bestraffningar hafva 4 blifvit ålagde för stöld och 3 för våld mot be

vakning eller delaktighet deri. 

4 
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De extra judiciella bestraffningarne äro ålagde för följande förbrytelser: 

Af förestående förbrytelser hafva nedannämnde varit af svårare beskaffenhet 

och torde derför böra närmare omförmälas, neml.: 

1:o Direktören vid Straff-fängelset å Carlstens fästning öfverfölls den 5 

Juli 1850 under det han passerade förbi en del af der förvarade fångar, syssel

satte med fortifikations-arbete, af lifstidsfången Wahlgren, som med en spade 
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tilldelade Fängelse-Direktören slag å båda benen, hvaraf han, utan att taga skada 

till lifvet, likväl en längre tid var urståndsatt att för rätta sin tjenst. Såsom mo

tiv till detta våld, uppgaf Wahlgren, vid den härom inför Rådstufvurätten i Mar

strand hållna undersökning, att han fattat ovilja mot Direktören derföre, att det 

bröd, som fångarna tillåtits köpa för sin arbetsförtjenst, blifvit, enligt hvad Wahl

gren förmodade, genom Direktörens föranstaltande upphandladt hos annan bagare, 

än den, som tillförene levererat sådant bröd. Af domstol dömdes Wahlgren för 

detta våld till 28 dagars fängelse vid vatten och bröd; hvarjemte Styrelsen, med 

afseende å det af Wahlgren härigenom visade våldsamma sinnelag, och den våda, 

för ordningens upprätthållande, som hans förvarande i gemenskap med öfrige fån

gar, ansågs medföra, förordnade, att han, efter undergående af denna bestraffning, 

skulle försändas till Straff-fängelset i Warberg, att der tillsvidare i cell förvaras. 

Med anledning af denna och förut föröfvade våldsamheter af fånge mot för

man, samt enär tjenstemän och bevakning vid fängelserna synas till sina personer 

böra få påräkna ett säkrare skydd, än det, som allmänna lagens nog lindriga 

straff-bestämmelser för våld mot person i allmänhet lemuar, har Styrelsen under 

den 22 November sistlidet år hos Eders Kongl. Maj:t gjort underdånig framställ

ning om strängare bestraffning å fånge, som bär våldsam hand å fängelsets tjenste

män eller bevakning. 

2:o Under arbete å den vid Straff-fängelset å Landskrona Fästning inrät

tade klädesfabrik blef lifstidsfången Johan Nilsson Ört den 17 Oktober förlidet år 

öfverfallen och så svårt slagen af lifstidsfången Anders Larsson Damm, att han 

deraf påföljande dag afled. För detta brott dömdes Damm att mista lifvet genom 

halshuggning, men har Eders Kongl. Maj:t genom Nådigt Utslag den 5 Juli inneva

rande år täckts af nåd förskona Damm ifrån dödsstraffet samt tillåtit att han i 

stället finge umgälla sitt brott med 28 dagars fängelse vid vatten och bröd, up

penbar kyrkoplikt samt derefter fortsätta det honom förut ådömde lifstidsarbetet, 

hvilket Damm under de första fem åren skulle förrätta i cell å den ort, som af 

Styrelsen bestämdes; Och har Damm i anledning häraf för undergående af berörde 

cell-bestraffning blifvit försänd till Straff-fängelset i Warberg. 
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5:o Lifstidsfången i Straff-fängelset i Warberg Nils Olsson Skaffare hade af 

en medfånge Anders Andersson blifvit beskyld att hafva olofligen tillegnat sig nå

gra denna sistnämnde tillhörige kopparmynt. Af barm att icke blifva trodd om 

sin oskuld för detta tillgrepp, hade Skaffare, som jemte Andersson var sysselsatt 

med stenhuggningsarbete, på en funnen jernplåtsskena, med tillhjelp af stenhugg-

ningsverktygen och de stener, på hvitka han arbetade, förfärdigat en knifsegg, 

samt med detta vapen försåtligen huggit Andersson i halsen i närheten af puls

ådern, med afsigt, som Skaffare sjelf uppgaf, alt bringa Andersson om lifvet. Sedan 

sig visat att det Andersson tillfogade sår icke var af Farlig beskaffenhet, förordnade 

Styrelsen att Skaffare, som under sin fängelsetid, utom fiere andra förseelser, jem-

väl en gång tillförne med knif försåtligen öfverfallit och skadat medfånge, skulle 

extra judicialiter afstraffas med 50 prygel och dérefter till en början under ett år 

i cell förvaras, 

Utom de i ofvanslående Tabell upptagne bestraffningar hafva 23 fångar å 

Straff-fängelset i Warberg under en kortare lid blifvit bestraffade med minskning 

till 1 skalp, om dagen i brödportionen derföre att de, om icke deltagit uti, åtmin

stone haft kännedora om, och icke upptäckt, ett i det rum, der de förvarades, 

begånget djerft rymningsförsök. 

Då vid ofvannämnde Straff- och Arbets-fangelser för Mankön under år 1849 

af medeltalet fångar hvar 6,35:te blifvit bestraffad, har, på sätt förestående Tabell 

utvisar, under de sistförflutoa år hvar 5,21:ste person undergått bestraffning. 



29
 

2:o. Vid Straff- och Arbets-fängelserne för gvinnor 
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Förestående extra judiciella bestraffningar hafva blifvit ådömde af anlednin

gar, som af nedanstående Tabell inhemtas: 

Den under benämning myteri härofvan upptagne förbrytelse, för hvilken 18 

fångar vid fängelset i Norrköping blifvit bestraffade, bestod deruti, att sedan den 

af Eders Kongl. Maj:t för sistlidne år nådigst fastställde förändrade utspisnings-

stat för Straff- och Arbets-fängelset i Norrköping med den 1 April samma år 

börjat tillämpas, så hade fångarne, under föregifvande att den förplägning, de enligt 

denna stat erhöllo, vore så otillräcklig, att de icke kunde utstå med något arbete, 

till ett antal af 180, hvilka alla begagnade ett gemensamt sofrum, den 3 i samma 

månad förklarat, att de icke lemnade sofrummet eller återtogo sina arbeten, med 

mindre de återfingo sin förra matordning och synnerligast den deri bestådda, men 

enligt nya Staten afskaffade, portion dricka. Då alla uppmaningar af fängelsets 

Direktör till hörsamhet och lydnad voro förgäfves samt den fåtaliga bevakningsper

sonalen var otillräcklig att med våld återställa ordningen, påkallades och erhölls 

handräckning af Norrköpings Stads Polis och Stadsvakt, hvarefter, sedan 12 de 

mäst framstående uppviglarne blifvit arresterade, den öfriga personalen återtog 

sina arbeten. — Vid derefter hällen undersökning befunnos ytterligare 6 fångar 

hafva varit delaktiga i denna oordnings anstiftande, hvaremot anledning förekom 



31 

till det antagande, att de öfrige mera af fruktan för våldsam behandling af till

ställarne, än af uppenbar ohörsamhet och illvilja, vägrat alt fortsätta sina arbeten; 

med afseende hvarå Styrelsen förordnade att endast ofvannämnde 18 fångar skulle 

bestraffas, och bestämde i detta hänseende i mån af hvar och ens brottslighet 6 

månaders cellbestraffning för 7 fångar samt 1 månads ljus och 8 dagars mörk cell 

för de 11 återstående. 

Utom denna förbrytelse har på Straff- och Arbets-fängelserne för qvinnor 

några brott af anmärkningsvärd beskaffenhet icke förekommit. 

Enligt förestående uppgift har af medeltalet qvinno-fångar under år 1880 

hvar 4,12:te undergått bestraffning, hvareniot under nästföregående år endast hvar 

6,39:de blifvit för inom fängelserne bcgångne förbrytelser straffade. 
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3:o. Vid Krono-Arbets-Corpsen. 

Förestående bestraffningar hafva blifvit utaf Domstol ådömde för nedannämnde brott. 
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De extra judiciella bestraffningarne hafva blifvit ålagde för följande förbrytelser: 

5 
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Uti Styrelsens underdåniga berättelse för år 1849 omnämndes, att ett våld 

mot förman blifvit under samma år föröfvadt vid 9:de och 10:de Krono-Arbets-

Compagnierne; och blef Krono-Arbets-karlen Johan Gustaf Lindqvist, som öfver-

fallit och med en sten slagit en vid Corpsen anställd Underofficer, härför genom 

Eders Kongl. Maj:ts Utslag den 18 December nyssnämnde år dömd att mista 

lifvet genom arkebusering. Detta Utslag har under den S Juli sistlidet år gått i 

verkställighet, sedan Lindqvist blifvit till döden beredd och, oaktadt dervid flera 

gånger erhållna föreställningar att hos Eders Kongl. Maj:t i underdånighet söka 

försköning från dödsstraffet, enständigt yrkat på Utslagets verkställande, under 

förmenande, att om han ock af Eders Kongl. Maj:ts Nåd erhölle försköning från 

dödsstraffet och i stället finge umgälla sitt brott med fängelsestraff för lifstiden, 

vore likväl dödsstraffet, som han nu med hopp och förtröstan om den Högstes Nåd 

med lugn och frid i själen kunde gå till möte, att föredraga framför allt det li

dande ett helt lifs fångenskap skulle medföra, synnerligast för honom, som var 

plågad af en obotlig bröstsjukdom och egde ett retligt, uppbrusande sinue, som 

han icke alltid trodde sig kunna beherrska. 

För våld mot förman har en vid 10:de Krono-Arbets-Compagniet anställd 

karl vid namn Axel Magnus Nilsson blifvit dömd att mista lifvet genom arkebu

sering. Detta brott bestod deruti, att Nilsson, som var i rusigt tillstånd, under 

ett af Commendanten å Waxholms fästning i anledning häraf med honom hållet 

förhör, mot Commendanten utfarit i svordomar samt tilldelat honom 2:ne skuff-

ningar. Genom Eders Kongl. Maj:ts Nåd, har sedermera det Nilsson ådömde 

dödsstraff blifvit förvandladt till 28 dygns fängelse vid vatten och bröd samt Straff

fängelse för lifstiden. 

Utom de i ofvanstående Tabell upptagne förbrytelser, förekom i slutet af 

sistlidne år vid första Krono-Arbets-Compagpniel en större oordning. På juldags

morgonen infunno sig nemligen hos jourhafvande officeren alla tjenstgörande kor-

poralerne vid den afdelning af Compagniet, som då var förlagdt vid Wirsbo ar-

bets-station, 9 till antalet, och anhöllo å egna och Compagniets vägnar, att en 

Underofficer vid Compagniet, som aftonen förut af Compagni-Chefen blifvit ålagd 

8 dagars orrest för försummelse i tjensten, måtte blilva befnad ur arresten under 
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helgdagarne, med hotelse att, om denna begäran icke blefve bifallen, de då skulle 

med våld befria bemälde Underofficer, hvilken de förmenade hafva blifvit alltför 

hårdt bestraffad. Då jourhafvande officern, jemte förklarande att manskapets an

hållan icke kunde bifallas, uppmanat korporaierne att återgå till kasernen och till

hålla hvar sitt korporalskap till ordning och hörsamhet samt föreställt dem vådan 

af den hotelse, som blifvit framställd, förklarade desse att de hvarken kunde eller 

ville hindra hotelsens verkställighet. Sedan derefter jourhafvande officern infunnit 

sig i kasernen, hvarest manskapet, som till största delen mer och mindre var 

berusadt af starka drycker, under sorl och buller upprepade hotelsen att med våld 

befria Underofficern ur arresten, lyckades det jourhafvande officern omsider att 

genom föreställningar och förklarande att Compagni-Chefen, som för tillfället up

pehöll sig vid Ramnäs bruk, hvarest ett detachement af Compagniet var förlagdt, 

skulle om den framställda begäran blifva underrättad, återföra manskapet till ord

ning och hörsamhet. Då manskapet påföljde dag uppställdes och uppmanades att 

sanningsenligt uppgifva de Krono-Arbets-karlar, som varit upphofvet till föregående 

dagens oordningar, uppgåfvos nästan allmänt i detta hänseende 9 personer, hvarjemte 

de öfrige af manskapet ångerfullt anhöllo om förlåtelse för det de under rusigt 

tillstånd låtit förleda sig till delaktighet i förbrytelsen. Bemälde 9 Krono-Arbets-

karlar blefvo arresterade och målet hansköts till behandling af Krigs-Rätt samt har 

nu under den 16 sistlidne October af Eders Kongl. Maj:ts Krigs-Hof-Rätt blifvit 

afdömdt, dervid dock denna förbrytelse icke blifvit svårare ansedd, än att densamma 

skulle extra judicialiter bestraffas. — Med afseende dera, att detta Compagni är 

förlagdt på öppna fältet och utan särskild bevakning, möter ganska stora svårigheter 

att förhindra manskapet att af i orten boende personer förskaffa sig starka dryc

ker. Styrelsen har emellertid, för att så mycket som möjligt förebygga handeln 

med dylika drycker, föranstaltat derom, att manskapet icke må innehafva några 

penningar. 

Antalet bestraffade Krono-Arbets-karlar har under år 1850 i den mån va

rit större, än under föregående år, att då under detta af medeltalet personer, som 

under året varit vid Corpsen anställde, hvar 5,43:dje varit bestraffad, så har under 

sistförflutna år hvar 4,8l:ste undergått bestraffning. 



36 

Jemföres antalet bestraffade vid samtlige Straff- och Arbets-fängelserne samt 

Krono-Arbets-Corpsens alla compagnier under ifrågavarande 2:ne år, så visar sig 

att af medeltalet fångar och Krono-Arbets-karlar år 1849 hvar 6,06:te och år 

1850 hvar 4,91:ste undergått bestraffning. Förbrytelsernes antal utgjorde först

nämnde år 904 och år 1850 1,067. I afseende å detta större untal förbrytelser 

under sistlidne år får Styrelsen dock underdånigst anmärka, att då dessa utgjorde 

163 flere, än under år 1849, men deraf ett antal af 144 bestått af obetydligare 

förseelser, hvilkas antal i väsendtlig mån är beroende af den större eller mindre 

noggrannhet, hvarmed bevakningen och disciplinen handhafves, torde anledningen 

till det större antalet bestraffade år 1850 till hufvuilsaklig del kunna från denna 

omständighet härledas. 

På grund af särskilte utaf Eders Kongl. Maj:t i Nåder meddelade föreskrifter 

voro vid 1850 års slut i Straff- och Arbets-fiingelserne samt i nya läns-cellfän-

gelserne 16 Straff-fångar af man- och 3 af qvinkönet, dels på bestämd, dels obe

stämd tid i cell förvarade; rörande hvilka Eders Kongl. Maj:t anbefallt Styrelsen 

att låta anställa noggranna iakttagelser öfver det inflytande cellstraffet kunde ega 

på deras helsa och själsförmögenheter, samt, om anledning dertill forefunnes, hos 

Eders Kongl. Maj:t härom göra underdånig anmälan. Sådan anledning har likväl 

icke förekommit i afseende på mera än en på Straff- och Arbets-fängelset å Norr

malm intagen qvinnofånge, som sedan den 1 Januari sistlidne år derstädes i cell 

förvarats och om hvilken fängelsets vederbörande tjenstemän intygat att hon, som 

under fängelsetiden visat djup ånger öfver sitt begångna brott, ådagalagt ett utmärkt 

godt uppförande, att inflytandet af cellstraffet på hennes lynne verkat nedslående 

och att hennes helsa derigenom blifvit betydligt försämrad, till följd bvaral hon 

2:ne gånger, sammanräknadt nära 6 månader, varit intagen och vårdad å fängelsets 

sjukhus, samt att hon ansågs svårligen kunna uthärda ett oafbrutet och långvari

gare cellstraff. Sedan Styrelsen i underdånig skrifvelse den 7 sistlidna Februari 

anmält detta förhållande, täcktes Eders Kongl. Maj:t den 18 påföljde Mars i Nåder 

förordna att bemälde fånges förvarande i cell finge upphöra. 

Af de vid sistlidne års början qvarvarande bekännelsefångar af mankön, hvar-

af 1 sedan Juni 1843, 2.ne sedan medlet af 1845 och 3 sedan medlet af 1846 
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hållits i enskilte rum förvarade, hafva 2:ne af desse sistnämnde aflagt bekännelse 

och 1 af de under är 1843 ankomne med döden afgått. Af de under år 1880 

nykomne 3 bekännelsefångar hafva 2:ne likaledes aflagt bekännelse om de brott, 

hvarför de blifvit tilltalade. 

Beträffande härefter de nya läns-cellfängelserne, så har ordningen och discip

linen inom dessa fängelser i allmänhet fortfarande varit god. Vid läns-fängelserne 

i Stockholm, Carlstad, Christianstad och Linköping hafva några extra judiciella 

bestraffningar å fångar icke förekommit. I länsfängelset i Gefte hafva 2, i Fahlun 

3, i Wexiö 3 och i Mariestad 4 fångar för mindre förseelser, såsom oskickligt 

uppförande, nedsmutsning af cellväggarne m. m. blifvit bestraffade dels med mörk 

cell, dels med mistning af sängkläder. 

Yid länsfängelset i Stockholm hafva under årets lopp 2:ne rymningar från 

cell blifvit verkställde, den ena på det sätt, att fången lyckats lösgöra ett af gall

ren, som medelst skrufvar varit fastsatt, och den andra derigenom, att eo del af 

fönsterbrädan blifvit afsngad samt ett par tegelstenar vid fönstret utbrutne, hvar-

igenom sä stora öppningar erhållits att fångarne kunnat utkrypa och sedermera, 

medelst en, af i cellen förvarade sängkläder förfärdigad lina, sänka sig ner till 

marken. Från cellfängelset i GefJe har jemväl en rymning blifvit verkställd sålun

da, att, sedan en vaktknekt lemnat en af fångarne obevakad i källaren till fän

gelset, för att derstädes pumpa vatten, hade denne lyckats fråntaga ett af fönster

gallren och sålunda undkommit. Utom dessa rymningar, som i mer eller mindre 

mån, genom försumlighet af bevakningen, blifvit verkställde, hafva derjemte från låns-

fängelset i Linköping 2:ne brottslingar, som under natten vid intagandet å fän

gelset, och innan de ännu blifvit omklädde och visiterade, med knifvar öfverfallit 

och öfvermannat den tillstädesvarande fåtaliga bevakningen, genom flykten undkom

mit. 

För att i möjligaste måtto förekomma dylika rymningar, har Styrelsen med

delat sådane föreskrifter, som omständigheterne, vid hvarje särskilt fall påkallat; 

men får dock härvid anmärka, att all säkerhet mot rymningar ej mindre från 

dessa än andra fängelser alltid ytterst måste bero på bevakningens pålitlighet och 

noggranna tillsyn. 
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Dessa fängelsers antal har under förflutna året blifvit ökadt med Krono

cell-fängelserna för Stockholms Stad vid Straff- och Arbets-fängelserne å Långholmen, 

för mankön, och å Norrmalm för qvinkön, hvilka cellfängelser den 31 sistlidne 

December blefvo till begagnande upplåtne. 

På sätt Styrelsen i dess underdåniga berättelse för föregående år underdå-

nigst ådagalagt, hafva ensamhets-fängelsets verkningar jemväl under sistförflutoe 

flr visat sig fördelaktiga. Dessa verkningar skulle, enligt hvad Eders Kongl. 

Maj:ts Befallningshafvande i Christianstads Län, uti ett, rörande detta ämne, till 

Styrelsen afgifvet yttrande, anmärkt, »blifva ännu mera välgörande, om man kunde 

undvika den med cellfängelse-systemet oförenliga olägenhet, att fångarne, för un

dergående af ransakning vid härads-rätterne, måste forslas till härads-fängelserne, 

hvarunder ofta tillintetgöres den goda verkan, ensamhets-fängelset framkallat.» I 

öfrigt får Styrelsen dels åberopa de yttranden i detta ämne, som äro bilagde 

Styrelsens underdåniga berättelse för föregående år, dels ock i underdånighet hän

visa till de af predikanterne vid dessa fängelser meddelade berättelser rörande 

fångarnas moraliska tillstånd i allmänhet, som i nästa afdelning skall i under

dånighet omförmälas. 

Hvad slutligen vidkommer de gamla Läns-gemensamhets-häktena, så äro 

desse, enligt hvad en lång tids erfarenhet vitsordat, af den beskaffenhet, att nå

gon egentlig disciplin i dessa fängelser icke är möjlig att införa. Ett groft våld 

har i ett af ifrågavarande häkten, nemligen det i Götheborg, under sistlidet år 

blifvit hegånget, bestående deruti, att ett antal af 20 å 50 fångar öfverföllo 

vaktmästaren och den fåtaliga vaktbetjeningen, samt försökte att fråntaga den 

förre nyckelo till yttre dörren, men, då detta icke lyckades, att uppbryta samma 

dörr, hvilken dock, synnerligast genom vaktmästarens mod och rådighet, försvara

des intill dess Stadens patrull hann ankomma, med hvars tiilhjelp fångarne blefvo 

öfvernaannade och ordningen återställdes. Vaktmästaren och vaktknektarne samt 

15 fångar blefvo alla mer eller mindre sårade, och målet anhängiggjordes vid ve

derbörlig domstol. 
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I afseende å helsovärden inom fängelserne i Riket och Krono-Arbets-Corp-

sen under år 1850, har Styrelsens biträdande Läkare till Styrelsen afgifvit be

rättelse, hvilken Styrelsen här får i underdånighet intaga: 

»I hvad, som rörer helsovården inom Rikets fängelser, har året 1850 företett 

åtskilliga, ehuru ej särdeles omfattande, skiljaktigheter från de föregående åren, 

emedan flera sjukdomsformer, som förut talrikt förekommit, såsom febrar, särde

les frossfebrar, betydligt aftagit i freqvens, hvaremot andra af mer eller mindre 

epidemisk natur, här och der uppträdt, t. ex. på några ställen cholera och kop

por, samt i allmänhet liudrigare och svårare diarrhéer och gastriska lidanden. 

Sjukvårdens resultat i allmänhet har dock icke undergått någon menlig förän

dring, snarare tvärtom, emedan den absoluta mortaliteten under året med 26 

understigit den för 1849, hvilket dock till en del beror på ett något minskadt 

medeltal af fångar för förstnämnde år. Den med hvarje år mer och mer ordaade 

helso- och sjukvården, lokalernas förbättrande och gemensamhets-fängelsernas små

ningom skeende utbyte mot cell-fängelser med ständig Läkare-tillsyn, torde äfven 

i nägon mån få räknas detta förbättrade förhållande till godo. Den för år 1849 

antydda omständigheten, alt mortaliteten tilltagit vid qvinno-fängelserna, är af 

årets erfarenhet bekräftad, hvilket tyckes rättvisa behofvet af några äfven då på

pekade missförhållandens afhjelpande, och hvarutinnan, som jag tror, Kongl. Sty

relsen endast afvaktat en säkrare erfarenhet, för att sätta ifrågasatta förbätt

ringar i verket. 

Öfversigten af de särskildta sjukdomarnes freqvens, inbördes förhållande och 

variation inom de olika fängelserna, samt den olika mortalitet de på ena eller 

andra stället åstadkommit, vinties lättast genom den bifogade Tab. Litt. K., 

hvartill jag torde få bifoga några korta upplysningar. 

Febrarne hafva under år 1850 varit i fortfarande minskning, så att endast 

387 sjukdomsfall med 9 dödsfall inträffat. De understiga således med 132 före

gående år och med en minskad mortalitet af 7. Dessa sjukdomars former hafva 

varit desamma, som föregående året. samt i allmänhet lindriga. 

Vid Frossfebrarne har denna minskning varit ännu mera slående; ett för

hållande, som i ännu högre grad observerades innan cholerans förra utbrott, då 
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frossorna under flera år nästan upphörde, efter att decennier halva härjat med 

största både in- och extensitet. Frossfebrarne utgjorde inom fängelserna år 1848 

ett antal af 1,773, 1849 af 838 och 1830 endast 270. Utom de i förra årets 

rapport antydda orsakerna till denna sjukdoms aftagande, tyckes årets ovanligt 

varma vår och sommar hafva bidragit till detta förhållande. 

Lunginflammationerna hafva likaledes under året förekommit i mindre antal, 

än de föregående, och anmärkningsvärd är isynnerhet den under året i denna 

sjukdom minskade dödligheten. År 1849 tillfrisknade 302 i denna sjukdom och 

afledo 58, eller 16 procent. Förlidet år sjönk de sjukes antal till 248 tillfrisk

nade och 11 döde, eller endast 4 procent. Denna företeelse, jemte den likale

des minskade dödligheten bland de chroniska bröstsjukdomarne, skulle vara ännu 

mera glädjande, om icke, såsom nedanföre visas, döden tagit sin fulla ersättning 

inom en annan klass af sjukdomar, de gastriska, eller cholera och diarrhé, och 

att man sålunda tydligen ser, huru litet förbättrade sjukvårdsanstalter och kon

stens biträde förmå emot en herrskande sjukdoms constitution och klimatiska för

hållanden. Att dessa förhållanden förorsakat en minskning i bröstsjukdomarnes 

freqvens och ett ökande af de gastriska, låter sig svårligen betvifla. 

Koppor hafva under första halfåret förekommit vid Krono-Arbets-Compagni-

erna på Carlsborg och under sista qvartalet på Rindön, samt för öfrigt ett en

staka fall i Carlskrona, men intet dödsfall har under året i denna sjukdom in

träffat. 

Choleran, som icke sedan 1834 hemsökt Sverige, ehuru den flera år varit 

en fraktad gäst, har under året ånyo uppträdt i landet och äfven i några af Ri

kets fängelser. Dess härjningar inom dessa blefvo emellertid långt mildare, ån 

men haft skäl att befara, då sjukdomen utbrutit inom en sammanpackad och un

der allmänna missgynnande förhållanden lefvande fängelse-befolkning. Mortalitets-

procenten blef ungefär densamma, som på andra ställen, der sjukdomen uppträdt, 

eller ungefär en tredjedel af de angripna, om man sammanlägger de båda fän

gelserna, i Malmö och Götheborg, der sjukdomen visat sig. Antalet insjuknade 

på båda ställena var nemligen tillsammans 87, och de döde 29. Den närmare 
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redogörelsen Öfver sjukdomens utbrott och duration på de särskilta ställena, fin

nes nedanföre för hvarje fängelse särskildt. 

Om cholerans härjningar lyckligtvis varit lindrigare, än man vågat hoppas, 

och endast inträffat pä tvenne ställen, så har deremot en närbeslägtad sjukdom, 

Diarrhé. under året allmänt förekommit, både i betydligt ökadt antal och med 

fördubblad mortalitet. År 1849 förekommo endast 467 sjukdomsfall med 14 döda, 

men 1850 tillsammans 786 sjukdomsfall med 29 döda. Hvad sjukdoms- och 

dödsfallen sålunda blifvit minskade i acuta och chroniska bröstsjukdomar, bafva 

de deremot ökats i acuta och chroniska underlifs-sjukdomar, cholera och diarrbé. 

Några särskildta fängelser, der sistnämnde sjukdom företrädesvis rasat, kan icke 

uppgifvas, emedan den uppträdt i ökad mängd öfverallt, och ehuru numerären i 

Warbergs fästnings-fängelse och Krono-Arbets-Compagnierna på Rindön är den 

betydligaste, synes delta bero derpå, att äfven lindrigare och obetydliga fall blifvit 

upptagne, emedan på det förra stället ingen, ocb på det sednare endast 4 i nämn

de sjukdom aflidit. 

Likasom Vattsot under föregående år ofta förekommit såsom följdsjukdom 

af chroniska bröstsjukdomar, har den äfven under året 1850, jemte dessa, något 

minskats- Härvid torde dock anmärkas, att den lika ofta uppträder såsom en 

följd af chroniska diarrhéer, och att den sålunda troligen i 1831 års sjukrapport 

kommer att spåras, såsom beroende på föregående årets talrika underlifs-sjukdo-

mar. Antalet sjuka i vattsot var år 1849 108, med 36 döda; år 1850 var 

sjukantalet 86, med 29 döda. 

Lungsot och chroniska Bröstsjukdomar hafva, ehuru de icke under året or

sakat så många dödsfall, som vanligt, dock uppträdt i stort antal och betydligt 

inverkat på både sjuklighet och dödlighet. Såsom vanligt utmärka sig fängelserna 

i Stockholm i detta afseende. Vid Långholmen hafva nemligen förekommit 96 

sjuke och 45 dödsfall, samt vid Straff- och Arbets-fängelset pä Norrmalm 31 

sjuke och 10 dödsfall. Orsakerna till dessa förhållanden äro redan i föregående 

rapporter antydda, och botemedlen, så vidt möjligt, uppgifna och vidtagna, så att 

de icke vidare behöfva vidröras. 
6 
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Skörbjugg har förekommit mindre talrikt, än under 1849, men liksom di 

på ganska många ställen, och endast på Långholmen och några af Krouo-

Arbets-Compagnierne i någon betydligare utsträckning. Dispositionen till sjuk

domen synes emellertid icke hafva upphört, utan kommer troligen ännu un

der åratal att förorsaka mångfaldiga bekymmer. Det egentligen anmärkningsvärda 

vid denna sjukdom är, att vid l:sta Krono-Arbets-Compagniet bland 58 sjuka 5 

aflidit, hvilket utvisar en särdeles intensitet hos sjukdomen, då den uppträdt så

som dödsorsak. De aflidne hafva dock derjemte lidit af andra chroniska sjukdo

mar, som bemedlat skörbjuggens öfverhandtagande. 

Venerisk sjukdom har förekommit i 39 fall, såsom vanligt endast uti sina 

consecutiva former. 

Sinnessjukdomarne hafva under året visat ett bekymmersamt stigande i antal, 

särdeles som de alltför ofta yttrat sig genom i många fall lyckade sjelfmordsförsök. 

Orsakerna till detta sorgliga fenomen kan icke nu bestämmas, särdeles som denna 

ökning icke visat sig företrädesvis inom Cellfängelserna, hvarest antalet endast med 

2 öfverstiger föregående årets, utan tyckes bero på tillfälliga och individuella för

hållanden, penna benägenhet att lättsinnigt förkorta sitt eget lif och derigenom 

här undandraga sig lagens näpst för begångna brott, utan hågkomst att icke der

igenom den rätta försoningen vinnes, visar väl bufvudsakligen en underlägsen reli

giös utbildning, men också vanligen ett outbildadt eller på afvägar stadt förstånd, 

någon ting felaktigt i de intelligenta förmögenheterna, med ett ord en sinnesrubb

ning, och häruti torde förklaringen och ursäkten ligga, hvarföre jag rangerat sjelf-

morden under sinnessjukdomarne och ämnar redovisa dem på samma gång. 

Af de på Långholmen med sinnessjukdomar behäftade 7 personerne har ingen 

aflidit, alla under årets lopp blifvit botade eller förbättrade och hafva endast lidit 

af mildare former, såsom fånighet (Idiotia) eller nedslagenhet (Hypochondria). Samma 

var förhållandet vid Malmö fästnings-fängelse, der 2 lidit af fånighet och eo af 

raseri [Mania], hvilken först efter tvenne månaders behandling blef återställd. Vid 

Carlsten åter räkna vi bland 4 fall af sinnessjukdom tvenne sjelfmord. Dervarande 

Läkares rapport om desse sednare lyder som följer: »Lifstidsfången N:o 24 Bengt

son, som några dagar förut lidit af bröstvärk och som flere år, efter en contusion 
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å bufvudet, varit besynnerlig till sinnes och grubblande, afhände sig den 5 Juni 

lifvet genom hängning.» Här tyckes sälunda den föregående contusionen och en 

verklig materiell sjukdom i bjernan varit orsaken till sinnesrubbningen och det 

brott, som slutade hans lif. Om den andre åter upplyser Läkaren: »att hans all

männa helsotillstånd småningom blifvit undergräfd genom inrotad venerisk sjuk

dom och skörbjugg, hvarefter han på hösten 1849 började lida af sinnesgrubbel, 

närmast framkallad af ånger öfver en af honom gjord mordbrand, öfver hvilket 

brott han önskade ny undersökning. Han intogs då på Sjukhuset, men genom 

sitt illasinnade och vilda uppförande mot sina sjuka kamrater insattes han, på egen 

begäran, i cell, der han den 11 November genom hängning afhände sig lifvet.» 

Vid Nor rköp ings Straff- och Arbets-fängelse hafva förekommit tvenne 

lindriga fall af sinnessjukdom, bvilka alla blifvit inom kort tid botade eller för

bättrade. De hafva i ett fall utgjorts af öfverretad sinnlighet (Nymphomania), i 

ett af fånighet och i det tredje af raseri (Mania). Vid Stockholms Straff- och 

Arbets-fängelse på Norrmalm hafva visserligan funnits tvänne personer, den ena 

behäftad med periodisk sinnesrubbning, under ett anfall af hvilken hon före sin 

arrestering begått mord, och hvarföre just hon blifvit på Arbets-fängelset, såsom 

för allmänna säkerheten vådlig, intagen, och en annan med fånighet; men emedan 

dessa icke varit å Sjukhuset upptagne eller undergått någon slags behandling, 

hafva de ej blifvit å Tabellen bland sjuka införda. 

Bland Krono-Arbets-Compagnierna vid Carlsborg förekom ett fall af Melan-

cholie, hvilket förbättrades efter 3:ne månaders behandling å Sjukhuset och om 

hvars orsaker Läkaren icke lemnat några närmare underrättelser. 

Vid Krono-Arbets-Compagnierna på Rindön hafva förekommit tvänne likale

des lindriga fall af sinnesrubbning, båda utan betydenhet och som inom en må

nad blifvit från Sjukhuset in- och utskrifne. Sjelfmordet utgjordes af en Korporal, 

som af fruktan för straff för en begången stöld afhände sig lifvet genom hängning. 

Vid Cell-fängelserna hafva sinnessjukdomarne i allmänhet uppträdt under våld

sammare former, men proportionsvis icke allmännare. Vid Cellfängelset i Carlstad 

har förekommit ett fall af raseri (Mania), om hvilket jag genom dervarande Lä

kare erhållit närmare upplysning och hvaraf ett kort utdrag torde få meddelas: 
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Hindrik Andersson från Elfdahls finnskog, 32 år, häktades för rån den 5 Maj 

1849 och visade ingen sinnesrubbning under de första 7 månaderna, under hvilken 

tid han undergick 7 särskilta ransakningar vid Härads-Rätt, der han ständigt för

nekade sitt brott. Efter sista ransakningen den 5 December 1849 , der särdeles 

graverande omständigheter emot honom förekommit, började ban visa sig orolig 

och påstod att ban om nätterna såg »syner», som uppmanade honom att bekänna 

sitt brott, och detta tillstånd tilltog allt mer och mer, oaktadt all använd behand

ling och på bans förnuft inverkande samtal. Den 2 1 samma månad gjorde han 

försök att medelst bängning afhända sig lifvet, bvarifrån han hindrades genom 

tillkommen vakt. I början af Januari 1 8 5 0 öfvergick bans sinnessjukdom till 

Mani, då han blef så våldsam, att han, oaktadt mörk cell och tvångströja, ej inom 

fängelset kunde behandlas, utan den 8 affördes till Läns-Lazarettet, der han små

ningom förbättrades och återkom till fängelset den 25 Februari, samt den 9 

Mars underkastades ny ransakning, då han, i följd af enständigt nekande, sattes 

under framtiden. Sedan återkomsten från Lazarettet har han varit stilla och or

dentlig, men nedslagen och slö till förståndet. 

Läkaren slutar sitt meddelande med följande anmärkning: »Att denna sinnes

förvirring orsakats af ensamhets-fängelset anser jag ej vara skäl antaga, emedan 

intet tecken dertill visade sig förrän 7 månader efter inkomsten till fängelset och 

jag vid detta Cellfängelse, som nu snart 3 år varit begagnadt, observerat, att de, 

som bär lidit af själsoro och förvirring, alltid deraf angripits i början eller under 

de första veckorna, men blifvit lugnare, sedan de någon tid fått vänja sig vid iso

leringen.» 

»Deremot torde få antagas, att den ifrågavarande arrestanten, efter ransaknin

gen den 5 December, misströstande att kunna undgå det straff hans medvetande 

sade honoro hafva förtjent, började häröfver blifva mer och mer orolig, hvarefter, 

under det bekännande samvetets strid med fruktan för straffet, denna oro stegra

des och slutligen öfvergick till sinnesrubbning.» 

I C h r i s t i a n s t a d s Cellfängelse har förekommit ett fall af djup sorgbunden

het (Melancholia), hvilken upphörde på kort tid, utan att patienten behöfde för

flyttas ur sin vanliga cell. 
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Det fall af sinnessjukdom, som förekommit å Stockholms Cellfängelse, utgjor

des af en dalkulla, som blifvit häktad för kringstrykande och som mångfaldiga 

år varit fånig, samt i samma tillstånd från fängelset afgick. Vistandet i cell tyck

tes på henne icke utöfva det ringaste inflytande, hvarken till förbättring eller för

sämring, en erfarenhet, som för öfrigt länge varit känd för detta slag af sinnes

rubbning (fånighet). 

Vid F a h l u n s Cellfängelse har ett fall af sinnesrubbning förekommit, hvilket 

slutade med sjelfmord, under omständigheter, hvilka antyda en energi, ovanlig hos 

andra än vansinniga. De närmare omständigheterna voro: pigan Böls Anna An-

dersdotter, häktad den 14 Mars 1850 för barnamord, hade, enligt Läkarens af-

gifna betyg, sedan ankomsten till Cellfängelset varit nedstämd och ängslig, i följd 

hvaraf hon 2:ne särskilta gånger haft svårare nervösa åkommor, sista gången åt

följda af feber, hvaraf hou några dagar var sängliggande, men blef derefter något 

lugnare. Den 25 April befanns Anna Andersdotter, vid en vaktknekts besök utan

för celldörren, sittande liflös på golfvet, och vid närmare undersökning syntes att bon 

strypt sig med en halsduk, hvars båda ändar voro sammanknutna och upphängda på 

en af hängmattans krokar. Halsduken bildade sålunda ej en snara ulan en ögla, 

hvaruti hon trädt in hufvudet och sedermera, genom att med kroppens hela tyngd 

luta sig framåt, åstadkommit qväfning. Dervarande Religions-Lärares betyg upp

lyser: att Anna Andersdotter var lödd 1810, var klen i sin kristendomskunskap 

och känd för lättsinnighet samt att hon bekant, att hon utom det barnamord, för 

hvilket bon var anklagad, för 4 år sedan i en kornåker nedgräft ett af henne 

framfödt foster. Han anser derjemte, »att misströstan, i följd af ett vanvärdadt 

troslif, en mycket försvagad kroppsconstitution och bäfvan för ett möjligen före

stående svårt straff af verldsliga lagen torde i förening hafva förorsakat hennes 

sista rysliga företag.» 

I G e f l e b o r g s Läns Cellfängelse har en gårdfsrihandlaredräng vid namn Me-

lin genom hängning afhändt sig lifvet under inflytandet af en temligen långvarig 

sinnessjukdom och der förhållandet bäst upplyses af det Konungens Befallnings-

hafvandes undersöknjngsinstrument bifogade läkarebetyget, hvarföre det här med

delas: »Fängslade Handlanden J. Melin, som i går eftermiddag påträffades död 
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i sin cell, liggande utsträckt på golfvet med hufvudet genom en om halsen knu

ten halsduk, hängande i den å väggen anbragte sofmatts-kroken, befanns af mig 

vara verkligen död, så att inga räddningsförsök med hopp om framgång kunde 

företagas, och som han aldrig klagat öfver, men väl yttrat sin belåtenhet med den 

vård han i fängelset erhållit, men deremot städse sedan Maj månad varit plågad 

af stark Hypochondri, för hvilken han ofta medicinerade, synes denna nedstämda 

sinnesförfattning sannolikt hafva grundlagt tanken på sjelfmord, hvilket han ock 

vid underrättelsen om det af Kongl. Hof-Rätten fastställda, honom förr ådömda 

straff af ytterligare 2:ne års fängelse, satt i verkställighet den 26 September, 

hvilket intygas &c. Grenholm, t. f. Provincial-Läkare.» 

Såsom en åsigt om Cellfängelsets inflytande på fångarne torde den vid samma 

Cellfängelse tjenstgörande ordinarie Läkaren, Regements-Läkaren Rahmströms ytt

rande med årets sjukrapport få anföras: 

»Sedan i början af November har undertecknad åter öfvertagit sjukvården 

ocb har skäl, att vidhålla en redan 1849 gjord anmärkning, att dessa Cellfängel

ser förekomma såsom icke blott sanitära sjukvårdsanstalter för moraliska och psy-

chiska afvikelser hos menniskan, utan äfven såsom ypperliga lägenheter för ända

målsenlig behandling af de chroniska sjukdomar, som företrädesvis hemsöka arbets-

klassen» 

Vid Skaraborgs Läns Cellfängelse i Mariestad har i Läkarens rapport in

gen sinnessjak blifvit upptagen, eller ens någon död af de såsom sjuke anmälte. 

Deremot har, enligt Konungens Befallningshafvandes och Religions-Lärarens rap

porter, 2:ne sjelfmord under året förekommit, och på ofvan uppgifne grunder har 

jag rangerat dem under samma rubrik, som förut- Prestens å stället meddelade 

yttrande, torde i största korthet upplysa förhållandet: »Beklagligen hafva tvenne 

sjelfmord i cell egt rum, det ena af en vildsint 24-årig dräng, häktad för våld 

Äof sin fader, som jemte sonen lefde i dryckenskap och öfverdåd. Vid häktandet 

hade denne sednare yttrat hotelser att afhända sig lifvet, men röjde allsicke här 

sådant uppsåt, hvilket han dock på åttonde dygnet fullbordade. Det andra skedde 

af en medelålders qvinna, å första dygnet af hennes inträde i cell, secan här 

uppdagats, att hon var ett förrymdt correctionshjon. I öfrigt hatva inga märk-
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ligare företeelser, som kunna förråda någon menligare inflytelse i psychiskt hän

seende af äfven ett långvarigare, eller årslångt, ensamhetsfängelse, röjt sig.» 

Liksom de föregående åren, och för jemförelse skull, torde det här vara på 

sin plats, att framställa en öfversigt öfver de Fängelser, der sjukligheten och död

ligheten varit mera framstående, ehuru resultaterne härutinnan nästan blifva de~ 

samma, som af förutgående årens rapporter kunna inhämtas. Olikheterna emellan 

de särskildte fängelserna i ofvanstäende afseenden, bero dels på lokala förhållan

den, livarvid hufvudstadens grannskap och fängelse-befolkningens derivation från 

densamma tyckes utöfva ett särdeles inflytande, dels på epidemiska och tillfälliga 

orsaker, såsom cholerans utbrott på några af Rikets fängelser. 

Långholmens fästnings-fängelse har, liksom föregående åren, att uppvisa den 

största sjuknummern, och äfvenledes dödligheten, om man i sednare fallet förbiser 

en tillfällig ökning af mortalitets-procenten i Götheborgs qvinno-fängelse, genom 

cholerans utbrott derstädes. Detta oaktadt, har ett bättre förhållaude i båda 

dessa afseenden oafbrutet, ehuru småningom, tyckts utveckla sig, och sjuknummern, 

som år 1848 var 934, år 1849 704, har år 1850 nedgått till 699, samt mor

talitets-procenten frän 12,3, till 11. Beklagligtvis har dock ingen minskning 

inträdt uti de sjukdomsformer, hvilka på Långholmen under en följd af år orsakat 

både den betydliga sjukligheten och dödligheten, nemligen cbroniska bröstsjukdomar, 

och skörbjugg. De förra hafva nemligen, bland 64 döda, i 45 fall varit den föranle

dande orsaken. Att från det vid Långholmen brukliga arbetet, stenhuggningen, vilja 

härleda denna bröstsjukdomarnes stegring, torde svårligen under sistförflutna år lätä 

sig göra, emedan dels i allmänhet endast ett färre antal, och vanligen de starkaste 

dertill blifvit använde, dels flerfaldiga försigtighetsmått, för undvikande af stendam

mets skadliga inflytande, blifvit vidtagna. Deremot torde en giltigare orsak böra 

sökas i denna fängelsepopulations tidigare och i allmänhet djupa depravation och 

levnadsförhållanden. Utom dess tyckes Läkarens erfarenhet under sednaste tids- -

skiften i allmänhet vilja ådagalägga, att de degenerativa sjukdomarne, hvaraf tuber-

kel-lungsoten utgör den mest fruktansvärda, tyckas få eu allmännare utbildning, 

och om detta olyckligtvis stadfästas, är det naturligt, att ett sådant förhållande 

snarast kommer att visa sig inom fängelserna, hos en personal, i allo disponerad 
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för denna sjukdoms ntveckling. Att skörbjugg är en fruktansvärd förelöpare och 

disponerande orsak till tuberkel-lungsoten, har redan i föregående rapporter blif-

vit antydt, och tyckes endast vinna bekräftelse. I samma mån dessa sjukdomar 

eter vinna insteg, utträngas de hetsiga, inflammatoriska, och under år 1850 hafva 

endast 3 aflidit i bröslinflammation, då antalet året förut utgjorde 18, och feb-

rarne hafva likaledes varit i ständigt aftagande. 

Ehuru Malmö Fästnings-fängelse icke förtjenar vidröras, hvarken för öfver-

vägande sjuklighet eller hög mortalitets-procent, utan snarare tvärtom, torde det 

göra det derföre, att det var det första fängelse inom Riket, der choleran utbröt, 

ehuru dess härjningar lyckligtvis blefvo långt mildare, än man hade skäl förmoda. 

Sedan sjukligheten under hela föregående delen af året varit särdeles obetydlig, 

och sjukdomsformerna lindriga, angrepos i slutet af Augusti, då epidemien som 

häftigast rasade i den omkringliggande staden, nästan samtidigt 44 fångar, hvaraf 

inom månaden 7 tillfrisknade, 17 dogo och 20 qvarlågo tills September. I sist

nämnde månad insjuknade i början af månaden 12 personer, af hvilka, jemte de 

qvarliggande från förra månaden, 27 tillfrisknade, 4 dogo och 1 blef qvarliggande 

i cholera-typhus till Oktober månad, då han tillfrisknade. Härmed upphörde 

epidemien inom fängelset, ulan att genom de 21 aflidna hafva ökat årets dödlig

het med mer än 1 procent. 

På Car ls tens fästning var sjukligheten under år 1850 betydligt mindre, än 

noder föregående år, och den då herrskande skörbjuggs-epidemien var nu knappt 

märkbar, då endast 3 personer voro af denna sjukdom angripna. Ehuru choleran 

utbröt på landsbygden, på ej särdeles långt afstånd från fästningen, blef likväl 

denna förskonad, ehuru epidemiens grannskap gaf sig tillkänna genom betydlig 

fallenhet för gastriska sjukdomar, diarrhéer och choleriner, hvilka dock på hösten 

öfvergingo i ett rheumatiskt och catarrhalt sjukdomslynne. 

Om Fästnings-fängelset i W a r b e r g kan nästan samma anmärkning göras, som 

om Carlsten, ehuru sjukligheten derstädes, liksom föregående året, uppgick till eo 

betydande numerär, fastän med ringa dödlighet. Bland sjukdomsformerna voro 

egentligen diarrhéer och rheumatismer framstående. 
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Hvad som är 1849 blifvit anmärkt om Straff- och Arbets-färjgelserna för 

qvinnor, kan med ännu större skäl och ökad erfarenhet sägas om dessa fängelser 

i Stockholm och Norrköping under sistförflutne år. Sjukligheten och mortaliteten 

hafva båda ökats, den sednare på ett ganska bekymmersamt sätt. Vid Stock

holms nemligen, har medeltalet fångar under året nedgått från föregående årets 

854 till 296, men sjuknummern stigit från 225 till 297, och dödligheten upp

gått från 24 till 30, eller 10,2 procent af medeltalet. Detta missgynnande för-

hållande kan dock icke anses endast bero på lokala förhållanden, utan af den un

der sommaren herrskande epidemiska constitutionen, fallenhet för elakartade 

diarrhéer, hvilken, utbredd Öfver bela landet, dock nalurligen skulle våldsammare 

angripa en fängelse-population, försvagad genom ett föregående regellöst lefnads-

sätt1 och casernerad inom qvalmiga arbetslokaler. Också insjuknade omkring en 

fjerdedel af hela fängelsets befolkning af denna sjukdom, hvarjemte de öfrige mer 

eller mindre ledo af likartade lindrigare symplomer, och af dessa förstnämnde afledo 15 

af sjelfva sjukdomen, och utaf de från diarrhé tillfrisknade undergräfdes mångas helsa, 

hvilka sedan dels under året afledo utaf svaghetssjukdomar, vattsot och lungsot, dels 

framsläpade ett klent lif till 1851 och kommo att betunga dess mortalitelsprocent. 

I afseende på Qvinno-fängelset i Götheborg, har detta epidemiska inflytande 

varit ännu mera framstående, emedan det varit ett af de fängelser, der choleran 

utbröt och en kort tid härjade. Epidemien utbröt nemligen i slutet af Septem

ber inom Götheborg, men först den 17 derpå följande Oktober inom fängelset, 

då 4 personer på en gång angrepos. Till den 7 November angrepos sedermera 

tillsammans 32 qvinnor, hvaraf 24 tillfrisknade och 8 dogo, hvarefter intet nytt 

Sjukdomsfall visade sig, ett resultat, som sålunda i allo kan anses lyckligt, så vida 

man afser sjelfva uppgifterna för choleran, men hvars olycksbringande följder har 

troligen måste, liksom vid Stockholms qvinno-fängelse, efter diarrhéerna, spåras i 

en ökad dödlighet af chroniska sjukdomar. Emedan medeltalet fångar under året 

i Götheborg varit så ring8, har mortalitets-procenlen under året stigit ända till 

32 proc, hvilket endast minskas till 20,3, om man afdrager de i choleran aflidne 

från dödssumman. Utaf öfrige aflidne hafva 3 dött af diarrhé, 6 af vattsot, 2 al 

lungsot o. s. v., endast en enda af en hetsig sjukdom, inflammation i underlivet, 
7 
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hvilket i allo överensstämmer med sednare årens erfarenheter vid Rikets aila 

qvinno-fängelser. 

Vid N o r r k ö p i n g s qvinno-fängelse har förhållandet varit annorlunda och 

lyckligare. Medeltalet fångar har der under året nedgått från 216 till 208, men 

sjuknummern har minskats i större proportion, och dödligheten i en ännu betyd

ligare, så att endast 5 personer under året aflidit och mortalitets-procenten fallit 

från 5,5, till 2,4, ett i sanning för dessa fängelser förvånande resultat. Hvarpå 

denna skiljaktighet emellan dessa 5:ne fängelser, hvilka hafva samma utspisnings-

stater, sysselsättningar och beklädnad, beror, torde ej vara så lätt att afgöra, och 

några följande års erfarenhet torde först härutinnan afgifva ett tillfredsställande 

svaromål. Såsom bidragande orsaker, kunna åtminstone ihågkommas följande: l:o 

Att erfarenheten längesedan ådagalagt, att dödligheten alltid är mindre inom fän

gelser för lifstid eller lång tid, än der circulationen af fångar är större, och att 

Norrköpings just hörer till den förstnämnde cathegorien, Stockholms och Göthe-

borgs till den sednare; 2:o, att utspisningen, som genom lokala omständigheter i 

Norrköping ej helt och hållet beror på entreprenad, utan genom Directionen till 

en del enskililt ombesörjes och hämtas från en af Rikets bördigaste provinser, vis

serligen nominelt och till qvantiteten är densamma, som vid de öfriga qvinno-

fängelserna, men till qvaliteten står långt framför dessas; och 3:o, att fängelset i 

Norrköping uti sanitärt afseende har den önskvärdaste belägenhet, på en höjd vid 

stranden af rinnande, friskt vatten och öppet för sol och sydliga vindar, då de 

andra qvinnofängelserna deremot hafva en långt sämre belägenhet och Stockholms 

åtminstone har en stor brist på friskt och drickbart vatten. 

Vid Krono-Arbets-Compagnierna har helsotillståndet i allmänhet varit till

fredsställande, om man i afseende på sjuknumrnerären undantager 9:de och 10:de 

Compagnierne, som, liksom föregående år, varit betydande, men som kommit att 

stiga, dels genom en mängd mindre betydande yttre skador, hvilka i följd af der-

varande arbete äro oundvikliga och sällan betydande, dels genom andra, lika obe

tydliga, inre sjukdomar, catarrher o. s. v. Dödligheten har likaledes vid alla Stationerue 

varit ringa, och mindre än år 1849. Såsom anmärkningsvärdt torde emellertid ihåg

kommas, vid 1:sta Arbets-Compagniet, att skörbjugg började redan visa sig i Februari 
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månad och t i l l tog sedan under våren och sommaren temligen betydligt, samt m i n 

skades, men upphörde ej under hela årets lopp. De af denna sjukdora angripna, 

utgjorde 58 , eller mer än hälften af årets alla sjuka vid detta Compagni, af hvilka 

S dogo, eller 5/6 af alla de döde. Detta i sig sjelf förvånande resultat, skulle 

vara ännu besynnerligare, om man ej funne anmärkt, att utaf de döde nästan alla 

varit angripne af lungsot och andra chroniska sjukdomar, så att skörbjuggen en

dast complicerat sjukdomen och dödsorsaken. 

Vid Carlsborg hafva under året endast 5 6 fall af skörbjugg förekommit, af 

hvilka alla åter ti l lfrisknat från denna sjukdom. Dödligheten derstädes har varit 

orsakad af diarrhé och chroniska bröstsjukdomar. Kopporna hafva visserligen u n 

der året utbrut i t inom Compagniet och angripit 2 0 personer, men utan att i nå

got fall vara dödliga. 

De dödes antal vid Rindön upptages på Tab. L i t t . K. t i l l endast 17, då, 

enligt Kongl. Styrelsens uppgift, 18 äro under året med döden afgångne. Sk i l j 

aktigbeten beror derpå, alt bland dessa sednare är en under året arkebuserad 

upptagen, hvilken ej kunnat i Läkarens rapporter ingå. 

L ika många Cellfängelser, som under föregående året, hafva under år 1850 

mottagit fångar, nemligen 8. Sjukligheten inom Cellfängelserna har i allmänhet 

under året varit något ökad, hvilket berodde på den rådande fallenheten för 

diarrhéer, men dödligheten bar varit mindre. 

I L i n k ö p i n g har, liksom föregående år, 7 personer varit angripna af skör

bjugg, ehuru alla biifvit återställda, hvilket dock tyckes stadfästa min i förra årets 

rapport yttrade farhåga, i afseende på svårigheten att utrota denna sjukdom i ett 

cellfängelse, der den inkommit. För öfrigt har i F a h l u n ett fall förekommit, men 

ntan någon betydenhet. 

I afseende på sinnesrubbningarnes freqvens inom cellfängelserna, tyckas före

gående årens erfarenheter endast vinna mer och mer bekräftelse, nemligen att der-

med är föga fara för fångar, under vanliga förhållanden. Om deremot fången re

dan vid inkomsten har en partiell sinnesrubbning, eller ett särdeles våldsamt eller 

melancholiskt lynne, så synes den ensamhet och afskiljdhet från alla förströelser, 

som fången i ett cellfängelse underkastas, gifva en viss fart åt deras sjuka sinnes-
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beskaffenhet och lemna mera frihet till våldsamma föresatsers verkställande, sär

deles om dessa företrädesvis äro riktade mot deras egna lif. Detta tyckes bevi

sas genom redogörelser för de sjelfrnord, som i Gefle, Fahlun och Mariestads 

cellfängelse inträffat, och som ofvan blifvit anförda. Skulle emellertid af dessa, 

under året nog talrika, fall, några reflexioner väckas i afseende på möjligheten att 

förekomma dem, så torde kanske medlen snarare böra sökas inom Prestens, än 

Läkarens verkningskrets, emedan en undergifven och resignerad sinnesstämning, 

som utan knöt underkastar sig lagens tuktan och de oundvikliga följderna af be

gångna brott, endast genom religionsbegreppens redande, men ej genom Läkarens 

droguer, kan ernås. Den i flera utrikes cellfängelser införda skolundervisningen i 

gemensamt rum, ehuru fångarne äfven der äro inneslutne i en slags cell, och en

dast kunna se Läraren, ej hvarandra, tyckes härutinnan vara ett stort bjelpmedel, 

emedan den sparar religionslärarens annars alldeles otillräckliga tid, och ger fån

garne en daglig sysselsättning, hvilken icke är så lätt att för fångar i ett ransak-

ningshäkte erhålla. Den undervisning, som fångarne under sådana allmänna läro

timmar erhöllo, kunde sedermera under besöken i cellerna repeteras, och de fingo 

derigenom en ytterligare afledning för sina sorgliga, men oregelbundna inre grubb

lerier. Konstruktionen af våra cellfängelser lägga visserligen några binder i vägen 

för en sådan gemensam undervisning, i onseende till bristande utrymme, men 

kanske äro de icke omöjliga att undanrödja. 

Såsom förr blifvit anmärkt, kan denna redogörelse för sjukvården vid Rikets 

fängelser icke för hvarje år särskildt vinna något stort intresse, men lyckas kanske 

vinna något, om de, för flera år efter hvarandra, samtidigt underkastas en när

mare jemförelse. 
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III. AFDELNINGEN. 

Om Religionsvården vid Fängelserna och Krono-Arbets-
Corpsen. 

Rörande detta ämne hafva Predikanterna vid Rikets fängelser och Krono-

Arbets-Corpsen, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga cirkulär den 30 December 

1835 och Instruktion för bemälde Predikanter den 3 Juni 1846, till Styrelsen 

afgifvit berättelser, hvilka, enligt förstnämnde Nådiga Cirkulär omfatta följande fö

remål: 1:o fångarnes och Krono-Arbets-karlarnes moraliska tillstånd i allmänhet, 

2:o deras kunskap eller undervisning att läsa innantill, 3:o förhör med dem och 

förklaringar öfver Catechesen, 4:o nattvardsgång och beredelse dertill, 5:o bevi

stande af allmänna gudstjensten, 6:o hvad i öfrigt kan vara att i afseende på 

deras moraliska förbättring andraga. 

Af dessa berättelser inhämtas, hvad först angår fångarnes och Krono-Arbets-

karlarnes moraliska tillstånd, att detta, som, af lätt insedda skäl, icke får bedö

mas från synpunkten af någon högre utveckling i sedligt och religiöst afgeeode, 

hv8d angår Straff- och Arbets-fängelserne samt Krono-Arbets-Corpsen, med hän

syn till den lägre moraliska ståndpunkt, som i allmänhet måste förutsättas hos 

fängelsernes befolkning, under det förflutna året icke lemnat anledning till nå

gon anmärkning. 
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Beträffande åter Läns- och Krono-häktena, sä förete sig här fortfarande de 

motsatta förhållanden, att, under det vid de gamla gemensamhetshäktena reli

gions-lärarens bemödanden, att till anger och goda föresatser väcka dessa fängel

sers innevånare, med sällsynta undantag, alltid gäckas af de förderfliga verkningar, 

som, enligt hvad en lång tids erfarenhet gifvit vid handen, fångarnes sammanvaro 

j sysslolöshet och utan någon egentligt noggrannare tillsyn, än den som deras 

förvarande påkallar, utöfvar, och hvarigenom tillståndet i moraliskt hänseende inom 

dessa häkten, afven betraktadt från den här ofvan antydda lägre synpunkt, i all

mänhet måste anses beklagansvärdt, så har å andra sidan vid de nya läns-cellfän-

gelserne fångarnes afskiljande och den ordning i allmänhet, som vid dessa fängelser 

kunnat införas, religionslärarens undervisning och religiösa lärdomar åstadkommit 

så goda verkningar, till sedlig förbättring, att de förhoppningar, som legat till 

grund för Statens uppoffringar för inrättande af dylika fängelser, torde kunna an

ses förverkligade. För att lemna mera detaljerade upplysningar i detta vigtiga 

ämne, får Styrelsen i denna, likasom i föregående underdåniga årsberättelser, här-

nedau underdånigst intaga utdrag af vederbörande fångpredikanters yttrande i 

detta hänseende, nemligen beträffande: 

1:o Länsfängelset i Carlstad. 

»Äfven den tid, för hvilken jag nu aflemnat redogörelse, lemnar ett ojäfaktigt 

vittnesbörd för ändamålsenligheten af ensamhetsfängelser, så väl i afseende på be

sparingar uti underhålls- och resekostnader, som i synnerhet med fästadt afseen

de på den sökta, högsta fördelen, fångarnes moraliska förbättring. Ett större, 

mera i ögonen fallande resultat af Cellsystemets fördelar skulle otvifvelaktigt visa 

sig, om tillgångarne medgåfve inrättandet af Arbetshus, dit den afstraffade, af en-

skildta personer ofta förskjutne och af hungersnöden till återfall tvingade brotts-

liogen kunde hänvisas att erhålla försvar, arbetsförtjenst och nödig bergning.» 

»Fångarnes uppförande har i allmänhet varit godt, och i afseende på deras 

moraliska förbättring, har äfven under detta år utgjort ett godt tecken denna 
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fortfarande läsning af både Guds heliga ord och andra religiösa böcker, hvarige-

nom de onda tankarna vika undan för evangelii välsignelserika inflytande, hvarige

nom fromma föresatser stadfästas, och, med Guds nådiga bistånd, kunna bära för 

den stundande dagen Christliga frukter af tro och kärlek.» 

2:o Länsfängelset i Fahlun. 

»Såsom först afsedt och redan allmänt vitsordadt, har cellsystemet sitt för.-

nämsta företräde i fångarnes afskiljande från hvarandra, hvarigenom fängelset sjelft 

icke blifver en skola för inlärandet af nya brott, utan hvar och en är oförhin

drad att noga besinna sig och gifva akt på tillrättavisande föreställningar. En

samheten i cell, är likväl icke för alla så nedslående och fasaväckande, som man 

föreställt sig, helst om någon sysselsättning lemnas fången. Den som, antingen 

utan håg, eller också utan förmåga att gagna hvarken sig sjelf eller andra, ser 

sig förskjuten af menniskor, men äfven afskyr och fördömer sina villfarelser och 

förförelserna, hvilka han i det fria tillståndet ej kan emotstå, finner här en fri

stad och en vård, som han annorstädes, och kanske under hela sin föregående 

lefnad, ingen gäng åtnjutit. Vistelsen i cell inverkar för öfrigt så mycket olika 

på fångarne, som de sjelfva äro olika i lynnen och levnadsomständigheter.» 

»Då fångnummern nu öfverskjuter förra årets med 13, och dessa under år 

1850 varit 2:ne gånger häktade, uemligen 2 för 3:dje resan, 6 för 2:dra resaii 

stöld, 2 för våld å föräldrar, 5 för passlöst kringstrykande, samt 17 återkommit, 

hvilka under förra åren varit i cellfängelset, visar det sig, att naturförderfvet och 

vanvård under uppväxten trotsar så väl brottslingarnes egna goda föresatser, som 

samhällets sorgfulligaste bemödanden att komma dem till hjelp, och att ytterligare 

åtgärder äro af nöden. Bland dessa vore att önska en Arbets-Inrättning inom lä

net med samma ordning och disciplin, som vid Rikets allmänna Arbets-anstalter, 

till hvilken alla de voro förfallne, som i lättja och sjelfsvåld sakna och icke heller 

vilja begagna sig af Inga försvar. Kanske vore det dock ännu gagneligare, få för 
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lättingarne sjelfve — om hvilka man tydligen kan förutse, att de, ohejdade i sin 

framfart, äro hängifne åt fängelset — som för samhället, om communen, länet 

eller staten lemnade någon viss ersättning åt välkände och pålitlige husbönder, 

hvilka antogo sig dessa villfarande, till stadig tjenst och sysselsättning, innan de 

ännu bunnit vid domstol fällas för brott, att ej föregående arrestering måtte anses 

som villkor för erhållandet af denna förmån.» 

5:o Länsfängelset i Gefle. 

»Att fångarnes moraliska tillstånd i allmänhet före deras häktande beklagligen 

varit af dålig beskaffenhet, detta kan tyvärr slutas, så väl af deras tillstånd, då 

fängelset för dem öppnas och de dit inträda, såsom ock af deras sedeimera gjorda 

bekännelser om deras fordna lif. Ehuru visserligen en långvarig både andelig er

farenhet och behandling af desse, mångengång djupt sjunkne och i forställnings-

konst äfven långt komne, menniskor behölves, för att rätt urskilja, hvilka ibland 

dem undergått någon förändring, kan man dock, åtminstone om dem, som ännu 

icke hunnit längst fram på förderfveis väg, vinna någon upplysning om dess inre 

belägenhet, och, om man vågade hoppas, att du tankar, uppsåt och beslut till en 

bättre lefnad, som man, under enskilta samtal med dem, upptäcker, såsom verkade 

af det Förut alldeles förgätna, nu dagligen begagnade, ordet i förening med dén 

»älgörande ensamheten — skulle fortfara och genom ett fortsatt bruk af nåde

medlen vinna framgång, stadga och uthållighet, så kan man saga, att fångarnes 

förändrade tillstånd efter inträdet och under vistandet inom fängelset är ganska 

fördelaktigt för dem och glädjande för samhället. Den minskning i fångpersona

len — då man icke beräknar dem, hvilka antingen såsom försvarslöse eller 

transportfångar, inom fängelset vissa tider förvaras — som förmärkts sedan cell-

systemet här blef infördt, samt de få återfall, som i allmänhet inträffat, tyckes 

gifva stöd åt den förhoppning om en förbättring, den hvar och en, som hand-

hafver dessa rilseförde, önskar ega med sig från ett förflutet till ett kom

mande år.» 
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Många yttre omständigheter, då fången lemnar fängelset, medverka eller mot

verka ganska betydligt i afseende på fångens fortgående förbättring till sinne och 

lefnad, hvilka omständigheter äfven hos mången fånge framkalla ofta nog lika 

smärtsamma bekymmer, som dem, hvilka uppstått öfver dess framfarna lefnad. Då 

icke ett vänligt hem, deltagande hjertan, samt erbjudna arbetstillfällen öppnas, 

hvarigenom framtida utsigterna kunna blifva åtminstone något lofvande, utan den 

till samhället utur fängelset återgående, naken och eländig till det yttre, angripen 

af frestelser inom sig samt misstrodd, ja föraktad, lemnas utan hjclp och upp

muntran, så är det mindre underligt, att den, hos hvilken en välgörande strid 

emellan ondt och godt uppkommit, aldrig vinner någon seger. 

Under det förflutna året har beklagligen ett sjelfmord försiggått inom fängel

set, i det att en fånge, dömd till fästningsstraff för brott emot tull-lagarne, genom 

hängning afhändt sig lifvet. Dyster och sluten, gifvande, genom någon gång ho

nom undfallande yttranden, tillkanna, att girighet varit en af hans älsklingssynder, 

för hvars tillfredsställande han icke alltid varit så nogräknad i afseende på det 

rätta, bärande tvifvelsutan mången förebråelse inom sig, som han dock, af en be

räknad förbehållsamhet, ej någonsin ville upptäcka, verkställde han sjelfmordet 

straxt efter sedan Kongl. Svea Hof-Rätts Dom, stadfästande Underrättens, blifvit 

honom delgifven, hvilken händelse dock, såsom sällan inträffad, med skäl kan räk

nas till undantagen.» 

4:o Länsfängelset i Stockholm. 

»Vördsamt får jag, vid aflemnandet af den summariska redogörelsen för Re

ligionsvården vid Länets Cellfängelse i hufvudstaden, hos Kongl. Fångvårds-Sty

relsen tillkannagifva, att, med några högst få undantag, arrestanterne iakttagit ett 

stilla och ordentligt uppförande. De religiösa samtal, hvilka jag nästan dagligen 

anställt, hafva med begärlighet af flere blifvit åhörde, äfvensom de i Bönen och 

Ordet sökt lugn och tröst i sin djupa och dystra ensamhet. »Andaktsbok lör 

fångar», hvilket arbete bevittnar hafva utgått från en författare, lifvad och genom» 
8 
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trängd af Christi auda, har under sistlidne år från Kongl. Styrelsen blifvit fän

gelset tillställd, och varit för de olycklige af välsignelserikt inflytande. Såsom1 nå

got särdeles sällsynt och ovanligt, får jag äran nämna, att en qvinnsperson, till

talad för mordbrand, men, i saknad af bevis, vid Underrätten frikänd, några da

gar efter återkomsten till fängelset, för mig, under djup ånger, aflade bekännelse, 

och förklarade sig skyldig till brottet, hvilken bekännelse hon ock vidhöll inför 

Konungens Befallningshafvande, hvarefter hon, undergående bestraffning af 22 da

gars fängelse vid vatten och bröd, försattes på fri fot. Åtskilliga hafva till en 

början visat ytterlig fräckhet, men några få veckors vistande inom cellen har ver

kat en förvånande förändring i deras sinnesbeskaffenhet, hvilket väl något synei 

bevisa cellsystemets fortfarande ändamålsenlighet och nytta.» 

5:o Länsfängelset i Mariestad. 

»Merendels har likväl ensamheten och religionsundervisningen i förening med 

de ostörda läsöfningarne och sjelfbetraktelserne, hvilka cellsystemet medföra, bragt 

de moraliskt förvillade och känslolöse till bekännelse och besinning, så att när 

fångantalet varit som störst, eller omkring 112, torde kunna antagas, att af desse 

hafva ungefär blott 10 å 12, och när numerären varit som minst, eller omkring 

86, ett derefter proportioneradt antal qvarstått i förnekelse, när de öfrige alla öf-

vergått till bekännelse, mer eller mindre uppriktig, och således med mer eller 

mindre inflytelse till deras verkliga och beståndaode förbättring. 

Snarare torde kunna antagas, att den penitens, som de vanartige här under

gått genom cellsjstemets tillämpning, skall icke blott på dem sjelfva, utan ock på 

deras bekanta, för hvilka de yppa sin bittra erfarenhet, utöfva en helsosam in

verkan, åtminstone hafva återfallen synts aftaga. 

Af hvad som i öfrigt kan vara att andraga i afseende på fångarnes morali

ska förbättring, tillåter jng mig blott auföra, att så länge ransakningsfångar skola, 

på sätt nu sker, gemensamt transporteras till underdomstolarne, vanligen belägne 
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flere mil från länshäktet, skall cellsystemets, eljest onekligen högst gagneliga infly

telse, betydligt förringas.» 

6:o Länsfängelset i Linköping. 

»I öfrigt fortfar Cellfängelset att visa sina goda verkningar. Mången har här 

rönt en väckelse, den han tillförene aldrig försport. Det heliga ordet bar här 

vunnit inträde i månget hjerta, som förut varit slutet för detsamma. Mången god 

föresats är här fattad, som i den oroliga verlden måhända aldrig vaknat till lif. 

De enskilta samtalen, i förening med de offentliga Gudstjensterne, hafva löretedt 

helsosamma verkningar. Hos mången har det visst beklagligen varit ett ord på 

hälleberget; men en och annan bättre jordmån har, Gudi lof! äfven blifvit påträf

fad, och genom Andans nåd torde älven nägon god frukt bringats till mognad.» 

7:o Länsfängelset i Wexiö. 

»Då under det sistförflutna året samma lyckliga förhållande inom Cellfängelset 

egt rum, som under nästföregående, får jag i afseende på det moraliska tillstån

det endast åberopa min sista årsberättelse. Jag kunde visserligen anföra dera 

framstående exempel på fångarnes sinnesföräiidring, ånger och tro under vistandet 

i cellen, emedan äfven detta år, genom Guds nåd, varit rikt på hugnande resul-

tater; men det torde vara tillräckligt att anföra, det tillståndet i allmänhet varit 

särdeles glädjande, och att öfvertygelsen om cellsystemets välgörande verkningar 

blifvit genom förflutna årets erfarenhet ännu mer fast och stadgad.» 

»En fånge, för ett mord och sju rån dömd till döden, blef den 10 sistlidne 

April afrättad. Det som kanske torde böra har anmärkas, är den omständighe

ten, att han in i sista stunden påstod sig vara oskyldig till mordel, för hvilket 

han gick till döden, men anseende sig genom sina öfriga brott hafva förtjent sitt 

ådömda straff, gick han fullt nöjd och undergifven döden till mötes med ett be-

undransvärdt lugn och själsstyrka, stödde, såsom jag är säkert förvissad, på sann 

tro och förtröstan.» 
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8:o Länsfängelset i Christianstad. 

»Då jag nu går att inför Kongl. Fångvårds-Styrelsen afgifva berättelse om 

Cellfängelsets moraliska inflytande på fångarne under det sistförflutna året, tar jag 

mig friheten åberopa hvad jag i mina föregående årsberättelser i detta hänseende 

haft äran andraga. Cellfängelsets verkningar fortfara att i hufvudsaken vara de-

samme, och det nyss tillryggalagde årets erfarenhet erbjuder inga synnerligen nya 

eller anmärkningsvärda skiljaktigheter med de föregående årens. Alt ensamheten 

emellertid nödvändigt måste utöfva ett mycket olika inflytande pä fångar, som dels 

befinna sig på olika grader af moraliskt förderf, dels äro utrustade med högst olika 

kropps- och själskrafter samt lynnen, torde i sig sjelft vara så klart, att det icke 

kan anses tarfva någon bevisning. När nu härtill lägges den olika tid, som olika 

fångar i och för ransakningens afslutande qvarhålles i fängelset, det olika öde, 

som väntar dem efter ransaknings-cellfängelsets slut, och annat dylikt: så upp

kommer som en naturlig följd af sådana olikheter också en märklig åtskillnad i 

det sätt, hvarpä cellsystemets moraliska verkningar uppenbara sig hos olika ran-

gakningsfäugar. Att vilja yrka, det cellsystemet, utan afseende på yttre och inre 

olikheter bos särskilta subjekter, absolut hos alla skulle verka syndaånger och en 

allvarlig föresats till bättring, vore lika skeft och oriktigt, som att våga ett full

komligt motsatt påstående, eller att nämnde fängelsesystem vore utan allt gynn

samt inflytande på de fångnes religiösa och moraliska lif. På samma gång man 

måste erkänna, att flertalet af ransaknings-cellfångar af ensamheten tvingas till 

sjelfpröfning och eftertanke, på samma gång kan man icke underlåta att medgifva 

det faktum, att ett icke så ringa antal fångar, särdeles sådane, som endast en 

kortare tid hållas i cellfängelse, blott betrakta detsamma som en tvåDgs-anstalt, 

hvaraf deras hjertan icke emoltaga några förädlande intryck. Detta förhållande 

berättigar dock icke till något klander mot cellsystemet, ty enhvar, som något 

gjort sig reda för brottets och det ondas natur, måste, om han vill rara upprig-

tig, erkänna, att här gifvas enskilda brottslingar så förhärdade i synd och last, 

att alla bemödanden att omvända dem till sedlighet och dygd, tyvärr! förblifva van

mäktiga och fruktlösa. Men äfven på sådane brottslingar, om hvilka det mensk-
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liga förutseendet nödgas misströsta, utöfvar dock ensamhetsfängelset ett viset mo

raliskt inflytande. Deras trotsiga lynne, som i gemensamhets-fängelset ger sig 

luft i hån mot lagen, i svordomar, i hädelser, i sturskhet mot fängelsets tjenste-

raän, i komplotter och oerfarnare kamraters förförande, blifver i ensamheten ned-

stämdt och åtminstone i det yttre uppmjukadt. Att mycket kan vara skrymteri, 

vill jag visserligen icke bestrida; men sjelfva skrymteriet innebär ju från det on

das sida en, om också tvungen, hyllning åt det goda. 

Efter denna ingress, hvari jag tagit mig friheten kortligen antyda den syn-

punkt, hvarur jag önskar alt Cellfängelsets moraliska inflytande på fångarne onder 

loppet af sistlidet år mätte bli bedömdt, drager jag icke i betänkande att sjelf 

uttala det totalomdöme, att detta inflytande varit godt: ett omdöme, som vinner 

så m\cket mera bekräftelse då man jemför tillståndet inom ensamhets-fängelserne 

med det, som råder inom gemensamhets-fängelserna, hvilka numera kunna, i all

männa tänkesättet, anses för utdömda i deras egenskap af ransaknings-fangelser.. 

Af de sex fångar, som under loppet af åren 1 8 4 7 — 1 8 4 8 blifvit i Cellfän

gelset underviste i läsning och salighetsläran, samt der beredde och confirmerade 

till H. H. Nattvard, hafva alla uppfört sig väl. Den sjunde i häktet -confir

merade ynglingen, som vid slutet af år 1849 lUtogs af enskild menniskovän, har 

likaledes visat ett förbättradt och oklanderligt uppförande. Han tjenar nu som 

dräng hos en bonde inom detta län. Förr än han införpassades till länsfängelset 

som försvarslös och till allmänt arbete förfallen, hade han för stöld undergått 28 

dygns fängelse vid vatten och bröd i Landskrona kronohäkte. Han hade aldrig 

njutit någon föräldravård, samt från sin tidigaste barndom fört ett kringstry

kande lif. 

Flere försvarslöse fångar hafva biifvit uttagne och satte i tjenst, så väl under 

loppet af detta, som de trenne föregående åren. Väl har det icke lyckats att 

återföra alla till dygd och samhällsordning, men de fleste hafva biifvit nyttige och 

arbetsamme medborgare: en omständighet, som kraftigt rättfärdigar det med cell

systemets införande vaknade nitet hos åtskillige enskilde menniskovänner att söka 

återföra fallne likar tillbaka på det godas väg. 
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Förre torparen A. P , som erhållit Kongl. Maj-.ts Nådiga bifall till sin under

dåniga ansökning att få fängelsestraffet för lifstiden på fästning förvandladt till fän

gelse i cell, har, på Kongl. Styrelsens befallning, den 30 sistlidne December blif-

vit förflyttad till Straff-fängelset i Warberg. Under sitt treåriga fängelse här, 

har han visat en ovanlig kärlek till Guds ord, hvari han förvärfvat en för hans 

ställning anmärkningsvärd insigt. Sin ringa flitpenning har han af god t hjerta 

gifvil åt sin fattiga hustru, och oaktadt sitt af naturen lifliga, verksamma och 

ombylliga lynne, har han dock aldrig gjort sig någon ånger öfver att hafva utvalt 

cellens ensamhet framför gemensamhets-fängelsets rörliga, men förföriska lif, för 

hvilket han städse bevarat en liflig farhåga. 

Ynglingen J. B-, som äfven af Kongl. Maj:t erhållit Nådig tillåtelse att få 

undergå det honom för tredje resan stöld ådömde fängelse-straffet i härvarande 

cellfängelse, har i medio af nästkommande April månad utsuttit sin fängelsetid, 

och skall jag, i betraktande af det goda uppförande, han fortfarande ådagalagt 

under mina ögon, bafva all möda ospard att söka efter frigifningen förskaffa ho

nom arbete och laga försvar. 

Den menliga inverkan på fångarnes moraliska tillstånd, som transporterna till 

och ifrån Häradshäktena utöfva, har ofta blifvit anmärkt som en brist i vårt 

fångväsende. Den, som genom dagligt umgänge med ransaknings-fångar städse 

erhåller nya bevis på det grundade i denna anmärkning, kan icke annat än be

klaga, att ännu ingen utväg kunnat uppfinnas till förekommande af det onda, som 

åstadkommes genom ett dylikt transporterande. 

En annan omständighet, som äfven kan anses utöfva ett skadligt inflytande 

på fånges moralitet under närvarande förhållanden, består deri, att flertalet af 

manliga cellfångar icke kunna förses med lämpligt arbete. Häraf blir lätt följ

den den, att fånge, som under längre tid qvarhålles i cell, löper fara att förfalla 

i dåsighet samt en obenägenhet för arbete, som sedermera, efter frigifningen, kan 

förleda honom till brott mot eganderätten; hvarföre det i min tanke vore af icke 

ringa vigt, om sådant arbete kunde upptänkas åt cellfånge, som både vore lätt 
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lärdt och kunde lemna honom en liten behållning, hvarigetium han efter åter-

vunneo frihet vore fredad för yttre frestelser till stöld.» 

Beträffande de öfrige omständigheter, hvarom Predikanternes vid Fängelserna 

och Krono-Arbets-Corpsen berättelser innehålla uppgifter, får Styrelsen här nedan 

i tabellarisk form underdånigst meddela upplysning. 
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1) Tidtala. 2) Flere gänger I månaden, 3) Nästan hvarje dag. 4) Utgör gemensam församling med Straff-
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och Arbets-Fängelset i Malmö. 5) Nästan hvarje söckendag. 6) Med högst få undantag hvarje Söndag. 
9 
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1) Utgör gemensam församling med länsfängelset derstädes. 
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2) Nästan hvarje dag. 3) Flerfaldiga hvarje vecka. 
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I afseende på Christendomskunskapen hos fångarne i Stockholms Stadshäkten, 

får Styrelsen underdånigst göra enahanda anmärkning, som i föregående årens un

derdåniga berättelser blifvit framställd, att nemligen Predikanten vid dessa fängel

ser, hvarest under förflutna året jemväl Stadens krono-fångar, eller sådana som 

förut intagits å det så kallade Smedjegårds-häktet, i anseende till förändrad dispo

sition af detta häkte, förvarats, icke kunnat medhinna att föra Kyrkobok vid de 

flere särskilta häkten, som för Stadens fångar nu begagnas, samt sålunda icke 

varit i tillfälle att meddela specifika uppgifter uti ifrågavarande ämne. 

På sätt af förestfiende tabeller inhämtas, har af hela den i Kyrkoböckerna 

vid Rikets fängelser och Krono-Arbets-Corpsen antecknade personal 2,81 procent 

icke egt någon kunskap i Christendomen, samt 2,12 procent varit i läsning okun

nige. Under år 1849 utgjorde förstnämnde procent 2,32 och den sednare 2,2S. 

— 127 personer hafva förlidet år vid fångvårds-anstalterne lärt att läsa, och 38 

efter förutgången beredelse blifvit första gången delaktige af den Heliga Nattvar

den. År 1849 utgjorde antalet å de förra 149 och å de sednare S9, men total

summan af de under detta år i Kyrkoböckerna antecknade uppgick till 287 mera, 

än år 1850. 

Slutligen torde i underdånighet böra anmärkas, att då i Kyrkoböckerna icke 

antecknas de fångar som mindre än en vecka vid fångvårds-anstalten qvarhållas 

kunna de i förestående tabeller uppgifne summor rörande Christendomskunskapen 

icke öfverensstämma med det antal personer, som, enligt första afdelningen af 

denna berättelse, vid de särskilta fångvårdsanstalterne varit intagne. 
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IV. AFDELNINGEN. 

Om Fångars och Krono-Arbetskarlars frigifning m. m. 

Uti Bilagan Litt. L. får Styrelsen underdånigst lemna uppgift å antalet af 

dem, som vid Straff- och Arbets-fängelserne samt Krono-Arbets-Corpsen under 

loppet af är 1850 dels frigifvits på grund af Eders Kongl. Maj:ts nåd, efter till-

ändalupen arbetstid, hopsparad arbetsförtjenst till bestämdt belopp, erhållet laga 

försvar, för sjuklighet eller bristande arbetsförmåga, dels ock med döden afgått. 

I afseende på antalet benådade lifstidsfångar, får Styrelsen underdånigst an

märka, att då dense, som år 1845 utgjort 1,73, år 1846 1,72, år 1847 1,70, 

och år 1848 1,81 procent af det antal lifstidsfångar, som under loppet af hvar-

dera af nämnde år vid Straff-fängelserna varit förvarade, så uppgår denna procent 

för år 1849 endast till 1,66, och för år 1850 till 1,41. Under dessa sistnämnde 

tvenne år har icke destomindre de afgångne lifstidsfångarnes antal proportionsvis 

varit större än under de föregående åren, neroligen derigenom, att år 1849 17, 

och år 1850 28 personer blifvit på det sätt från lifstidsfångenskapen benådade, 

att de, som varit i saknad af laga försvar, öfverflyttats till klassen af försvarslösa 

personer, för att efter viss tids förlopp ställas på fri fot. Med beräkning af-desse, 

äfvensom trenne, år 1848 på dylikt sätt benådade personer, uppgår ifrågavarande 

procent för sistnämnde år till 2,03, för år 1849 till 2,84, och för år 1850 

till 3,42. 

För jemförelse af antalet å dem, som under sistförflutne 6 år från Straff-

och Arbetsfångelserne samt Krono-Arbets-Corpsen afgätt och dit återkommit, får 

Styrelsen underdånigst intaga nedanstående Tabell: 
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Enligt förestående uppgifter, bar sålunda de återfallnes antal såväl till nu

merär som i förhållande till antalet afgångne, med undantag af år 1849 , under 

sistförflutna år varit mindre, än under något af de öfrige; hvaremot förstnämnde 

antal i förhållande till de nykomnes, med undantag af år 1 8 4 8 varit större un

der år 1850, än under något af ofvannämnde år. 

Ehuru procenten å de återfallnes antal, i förhållande till de afgångnes, va

rierar under åren 1835 med 1844 mellan 68 och 2 3 , samt under åren 1845 

med 1850 mellan 50 och 33 , befinnes dock medeltalet af denna procent, nem-

ligen 42, under förstnämnde tidrymd lika med den under den sednare. 

Att det betydliga antal af Fångvårds-anstalternes fordna befolkning, som äf-

ven under sistförflutna år dit återkommit, icke ensamt får tillskrifvas en förhär

dad natur och fängelsestraffets depraverande inflytande, utan att auledningen här

till jemväl till en del är att finna uti den fruktan och misstroende, hvarmed en 

frigifven fånge eller krono-arbetskarl mottages af samhällets medlemmar, hvarige-

nom han, äfven med de bästa föresatser, urståudsättes att genom arbete sig för

sörja, derpå torde den omständigheten, att, ehuru af de under år 1850 från 

fångvårds-anstalterna frigifna 1259 personer, endast de, som frigifvits från Krono-

Arbets-Corpsen, eller 603 personer, dertill varit berättigade, så hafva likväl af 

dessa sistnämnde 2 0 1 , eller mer än 33 proc. under är 1850 såsom frivillige, dels 

efter uttjent arbetstid qvarstannat, dels ånyo ingått vid nämnde Corps, kunna 

tjena till bevis. Man torde nemligen kunna förutsätta, att få af dessa skulle fri

villigt underkasta sig den ordning och det allvarsamma behandlingssätt, som vid 

denna Corps iakttages, derest för dem någon möjlighet förefunnits, att i det fria 

tillståndet på ärligt sätt förvärfva sig sitt uppehälle. 

Antalet försvarslöse, som dels vid Krono-Arbets-Corpsen, dels vid Straff- och 

Arbets-fängelserne å Långholmen och Norrmalm såsom frivillige qvarstannat eller 

ingått, har utgjort år 1 8 4 5 : 87, år 1 8 4 6 : 179, år 1 8 4 7 : 272 , år 1 8 4 8 : 202 , 

år 1 8 4 9 : 163 och år 1 8 5 0 : 208 , eller tillsammans under dessa sex år 1,111, 

uti hvilken sistnämnde summa likväl en och samma person, som under särskilta 

år flere gånger vid Corpsen ingått, eller der qvarstannat, lika många gånger blif-

vit beräknad. 
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Rättigheten att såsom frivillig ingå vid Krono-Arbets-Corpsen, har varit in-

skränkt till endast sådana personer, som vid Corpsen förut varit anställde, men sedan 

Styrelsen i underdånig skrifvelse den 18 Februari sistl. år, enär det vore af syn

nerlig vigt, att förekomma det fångar, som efter undergångne bestraffningar, från 

fängelserna frigifvas, icke måtte, såsom ofta inträffade, efter frigifningen försältas 

i den svåra belägenhet, att de antingen nödgas begå nya förbrytelser för att er

hålla sin bergning, eller, då de icke kunna bereda sig laga försvar, varda dömde 

till tvångs-arbete, någon gång under flera år, samt den genom Eders Kongl. Maj:ts 

Nådiga Bref d. 30 Okt. 1845 och d. 17 Okt. 1846 åt frigifne krono-arbetskarlar med-

gifne rättighet, att kunna såsom frivillige åter ingå vid Krono-Arbets-Corpsen, visat 

sig hafva medfört särdeles fördelaktiga verkningar, derigenom att Qere hundrade fri

gifne krono-arbetskarlar, som begagnat denna rättighet, undgått ej allenast att af 

nöden tvingas till brott, utan ock att, i brist af laga försvar, varda till allmänt 

arbete dömde, på grund häraf, samt med afseende jemväl dera, att under en längre 

tid vid Krono-Arbets-Corpsens Fästnings-klass funnits ett större antal vakanser, 

underdånigst hemställt, det Styrelsen måtte i Nåder berättigas, att så länge ut

rymmet vid Krono-Arbets-Corpsens Fästnings-klass det medgåfve, låta de mans

personer, som antingen undergått fängelse å fästning, eller ock, jemlikt 6 § af 

Eders Maj:ts Nådiga Stadga den 29 Maj 1846 föreläggas att förskaffa sig laga 

försvar, vid äfventyr att varda till allmänt arbete förvunne, erhålla tillstånd att, i 

saknad af sådant försvar, ingå såsom frivillige vid nämnde Corps' Fästnings-klass, 

på enahanda vilkor, som frigifne krono-arbetskarlar, såvida de innehade den för 

sådana karlar föreskrifne ålder och arbetsförmåga, dock att, för den händelse er

farenheten skulle visa, att utrymmet vid Krono-Arbets-Corpsen ej tillät att såsom 

frivillige der emottaga alla uti nyssnämnde § omförmälde personer, som sig der 

anmälde, Styrelsen då måtte ega att inskränka den ifrågavarande rättigheten, att 

såsom frivillige ingå vid Krono-Arbets-Corpsen till f. d. fästningsfångar, såsom de, 

hvilka otvifvelaktigt voro i största behof af någon tillflyktsort, så har Eders 

Kongl. Maj:t genom Nådigt Bref den 16 Oktober sistl. år täckts till denna hem

ställan lemna Nådigt bifall. Styrelsen har sedermera den 1 påföljde November 

härom utfärdat cirkulär med föreskrift, bland annat, att arbets-tiden i likhet med 
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hvad i afseende å andre frivillige krono-arbetskarlar förnt varit stadgadt, vid in

trädet vid Corpsen bestämmas efter personernes egen önskan till visst antal måna

der, dock icke till mindre än tolf, och icke till mer än tjugufyra. 

Sedan Styrelsen, jemlikt föreskriften i 20 § af Högstberörde Nådiga stadga 

den 29 Maj 1846, bestämt arbetstiden för de personer, som, enligt äldre för

fattningar blifvit dömda till allmänt arbete pä obestämd tid, sä hafva under är 

1850 13 män och 13 qvinnor, för hvilka arbetstiden blifvit utsatt till 4 är, 

räknadt från den tid närande Nådiga stadga trädt i verksamhet, blifvit frän arbets-

fängelseme frigifne. 

Beträffande Krono-Arbets-Corpsen, får Styrelsen här nedan underdånigst med

dela uppgift, dels särskilt för år 1850, dels ock summariskt för tiden från och 

med år 1843, då Gorpsen organiserades, till och med 1850 års slut, å antalet 

såväl af dem, hvilka derifrån frigifvits eller afskedats, som äfven af dem bland 

de afgångne, hvilka till Corpsen eller Straff- och Arbets-fängelse återkommit: 

10 
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Enligt förestående uppgifter utgör antalet återkomne Krono-arbetskarlar un

der sistlidet år 34,53 procent af antalet under samma år frigifne, af hvilka 22,39 

pirocent återkommit till Krono-Arbets-Corpsen och Arbets-fängelserna, och 11,94 

procent till Straff-fäogelserne. Antalet till Krono-Arbets-Corpsen samt Straff- och 

Arbets-fängelserne ankomne f. d. Krono-arbetskarlar, sedan denna Corps organiserades, 

utgör 28,36 procent af antalet frigifna Krono-arbetskarlar. Af dessa hafva blifvit 

dömde för bristande laga försvar 17,34 procent och för begångna brott 10,82 

procent. 

För jemförelse af förhällandet i detta hänseende mellan hvarje särskilt år 

frän och med 1845, får Styrelsen underdånigst meddela nedanstående Tabell: 

I afseende å förestående uppgifter torde underdånigst böra anmärkas, att då 

Krono-Arbets-Corpsen organiserades aren 1843 och 1844 , samt jemlikt Eders 

Kongl. Maj:ts Nådiga skrifvelse den 8 Augusti 1842, alla de Krono-arbetskarlar, 

som antingen icke eller blott en gång undergått bestraffning för stöld, efter 2:ne 

års förlopp, eller åren 1845 och 1846 frigåfvos, och de gröfre brottslingarne, el-
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ler de, som 2 eller 3 gånger undergått dylik bestraffning, först åren 1847 ock 

1848 ställdes på fri fot, så, enär desse sistnämnde utgjorde ett, i förhållande till 

de förre, mindre antal, men ett proportionsvis större antal återfall bland dessa, i 

brott mera förhärdade och öfvade personer vore att beräkna, torde anledningen 

till den större procent af till fängvårdsanstaiterne under år 1848 återkomna 

Krono-arbetskarlar, som ifrågavarande Tabell utvisar, barutinoau förefinnas. 
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V. AFDELNINGEN. 

Om Fängelsebyggnaderne. 

Rörande detta ämne får Styrelsen underdånigst åberopa den berättelse, Che

fen för Styrelsens Byggnadskontor afgifvit, af följande innehåll: 

a) Nya Läns-Cellfängelserne: 

l:o i W e n e r s b o r g . Alla bonings- och vaktrum, samt korridorerna och 

köken i ekonomiflygeln liafva blifvit afrappade, och golfven inlagde så väl deri 

»om i cellflygeln; men gipstak, dörrar, fönster, nattstolar och öfriga inrednings

arbeten, äfvensom uppsättning af uthus och stängsel, hvilka enligt arbets-planen 

•kulle under årets lopp fulländas, måste, i följd af Konungens Befailningshafvandes 

förordnande om bandtverkares och frivillige arbetares återsändande till deras hem

orter vid Cholera-sjukdomens utbrott, inställas. Likväl blefvo dessa arbeten efter 

sjukdomeas upphörande fullföljda och till det mesta fulländade. 

2:o i Carlskrona. Å fängelse- och ekonomi-flyglarna hafva gaflar och 

taklister blifvit uppmurade; taklaget brädbeklädt och täckt med jernplåtar; golfven 

i celler, corridorer, kök, bonings- och vaktrum inlagde; väggarne invändigt afrap

pade; taken gipsade; kakelugnarne uppsatta; varmapparaten inmurad; fönster och 

dörrar insatta, samt de öfriga inrednings-arbetena till det mesta fullbordade, så 

att endast oljemålning, vattenspolnings-inrättningen, fånggärds-plankens uppsättning 

och gårdarnes planering återstod till innevarande år. 
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3:o i Calmar. På de under förra året nedlagda grundmurarne hafva fot-

murarne blifvit uppdragne, källrarne hvälfda, samt yttre och inre väggar med den 

tillgång på tegel, som dels genom år 1849 anställd auktion, dels genom upp

handling under hand kunnat beredas, blifvit fortsatt till fönster-hvaifven i första 

våningen, utgörande 2,600 cubik-alnar gråstens-mur, och 3,178 cubik-alnar tegel

mur, hvarefter dessa murar blifvit provisionelt täckle med bräder. — Dessutom 

har stängsel, material- och slöjdbodar blifvit uppsatta, samt en brunn utgräfd och 

murbekladd, hvarigenom tillräckligt friskt vatten för fängelsets behof erhållits, utan 

någon kostbar långvaga vatten-ledning. 

4:o Stockholms Stads Kronohäk ten . På Långholmen hafva alla inred

ningsarbeten i det till Cellfängelse förändrade och påbyggda gamla klädesfabrikshuset 

blifvit fulländade, samt stängselmur, med derinom afskiljda fånggårdar uppsatt, och 

öfriga hithörande arbeten fullbordade, så att de fångar, för hvilka detta fängelse 

är afsedt, kunnat der intagas; hvarjemte boställsrum för Bevaknings-Befättiafvaren 

och kök för fångarne blifvit inredde i vestra ändan af den midt emot fängelset 

liggande längan. 

På Norrmalm har inredningen af öfre våningen i södra längan till 24 celler 

för qvinnor äfven blifvit fullbordad; och för att bereda de här förvarade fångar 

tillfälle till rörelse i fria luften, hafva 5 afskiljda fånggårdar blifvit med plank af-

stängda. 

Kostnaden för dessa byggnader upptages i nedanstående" Tabell: 
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Flera förhållanden hafva för de bägge först upptagna fängelserna föranledt betyd

liga kostnader utöfver livad dertill förslagsvis varit beräknadt, hvilka för W e n e r s -

borg tillkommit derigenom, dels att vid källarens anläggning de gamla grund

murarna befunnits icke vara så pålitligt lagda, att de kunde utan omläggning och 

fördjupning bibehållas, dels att större delen af de till nybyggnaden såsom använd

bare ansedde materialier af virke, takschiffer &c, varit dertill otjenligt, dels att 

fång-dagsverken, hvilka till arbetets utförande varit påräknade, endast till ett gan

ska ringa antal kunnat erhållas, dels ock hufvudsakligast i de högst betydligt 

ökade priserna så väl å en del materialier som dagsverken, samt till en del i följd 

af flera gånger inträffadt afbrott i arbetet genom af naturhinder föranledda för

dröjda leverancer af murtegel, och sednast genom Cholera-sjukdomens utbrott. 

För Carlskrona bafva de tillökta kostnaderna tillkommit hufvudsakligast, derigenom, 

att de på byggnads-platsen varande berghällar, hvarifrån varit påräknadt att er

hålla erforderlig sten till grund och källarmurar, vid sprängningen befunnits vara 

af sådan art, att större delen deraf, som varit otjenlig att läggas i mur, måst 

bortföras och annan, till grund och fotmurar tjenlig sten, i stället anskaffas, 

äfvensom derigenom, att fångdagsverken, som också här varit påräknade till spräng

nings- och handtlangnings-arbeten, endast till ett ganska inskränkt antal, i följd af 

fångnumerärens minskning, kunnat utgå, hvartill kommer för bägge dessa fängel

ser, att kostnaden för extra arbeten och gemensamma omkostnader blifvit alltför 

lågt beräknade. 

b) Stads- och Häradshäkten. 

I Esk i l s tuna har, enligt Nådigst godkändt Förslag, ett grundmuradt fän

gelse, inredt med 22 celler och 2:ne större gemensamhets-rum, jemte bostads

rum för en föreståndare, samt vaktrum och fångkök, blifvit på entreprenad upp-

fördt under plåttak, i samma byggnad som stadens nya rådhus, så vida färdigt, 

att det efter fulländad inredning innevarande år, kan till vederbörande myndighet 

aflemnas. 

c) De äldre Läns-fängelserna. 

Alla de för dessa fängelser erforderliga underhålls-arbeten å tak, eldstäder, 
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fönster, dörrar och plauk hafva i överensstämmelse med Nådigst fastställde Stater 

blifvit verkställde. 

d) Straff- ock Arbets-fängelserna. 

Jemte det de för desse fängelsers bestånd erforderliga underhälls-arbeten, en

ligt Nådigst fastställda stater, blifvit verkställda, hafva följande större byggnads

arbeten blifvit utförde: 

l:o på Långholmen. För att kunna anvisa åt garnisonen titlbörligen rym

liga och fuktfria kasern- och undervisnings-rum, har kasernens förut en längre 

tid obegagnade öfvervåning blifvit för sådant ändamål inredd, och de förra kasern-

rummen i nedra våningen upplåtne till utspisningsrum, sjukhus samt Un der-officers 

vaktrum; och för att kunna afskilja fäslnings-fångarne från de öfriga straff-fån

garna, hafva särskilta arbetssalar och sjukrum med egna förstugor för de först

nämnde blifvit inredde i det så kallade bomullsfabriks-huset. Omslutningsmuren, 

liyartill grunden lades år 1849, har blifvit till fulla höjden uppförd på vestra si

dan och till en del på södra sidan. 

2:o i Malmö. De inrednings-arbeten i östra, södra och vestra längorna, 

som förra året ej hunno fullbordas, hafva blifvit verkställde, samt alla byggna

derna utvändigt afputsade och affärgade. 

3:o i W a r b e r g . Den under förra året uppförda nya Cellbyggnaden, har 

blifvit invändigt afrappad och inredd, samt omslutningsmur med derinora anlagde 

4 st. afskiljda cellgärdar uppdragen; i vestra längan hafva 2:ne större sofsalar 

och en arbetssal, samt 3:ue sjukrum blifvit inredde; i östra längan bafva embets-

rum för Prest och Läkare, samt bostadsrum i kommendantshusets nedre våning 

lör Redogörareu blifvit inredde. Detta fängelse är sålunda nära färdigt för emot-

tagande af det beräknade fångantalet; men för dess fullständiga istårtdsättande åter

stod vid årets slut: inredning af en arbetssal öfver kyrkan, taklagets förändring 

och täckning å norra längan, samt alla byggnadernes utvändiga afrappniog. 

4:o på Norrmalm. För bevakningens underlättande hafva de mindre 

arbetsrummen i norra och vestra längorna, medelst skiljeväggarnes borttagande, 

blifvit sammanslagna till större sofrum och särskilte arbetssalar för de olika fång-
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klasserna, sä att de bevakande frän de pä ömse sidor tiggande förstugorna kunna 

öfverse hvarje sal. 

5:o i Norrköping. De under förra året uppförda nya flygelbyggnaderna 

hafva blifvit utvändigt afrappade och rum för en vaktqvinna inredt i Cellflygeln, 

samt ett nytt tvätthus uppsatt vid ån. 

11 
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VI. AFDELNINGEN. 

Om Krono-Arbetskarlars och Fångars underhåll, beklädnad 
och sängkläder. 

De under dessa titlar bestridda utgifter för år 1850 hafva utgjort nedan-

nämnde belopp för en fånge eller Krono-Arbetskarl. 
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Vid uppgörande af förestående sammandrag är, i afseende på kostnaden för 

lifsmedel, beklädnad och sängkläder, allt inberäknadt, som under årets lopp blifvit 

för hvarje Inrättning upphandladt, utan afdrag af den eller de behållningar, som 

vid redovisnings-årets slut på ett eller annat ställe kunnat befinnas. 

Då Styrelsen uti den underdåniga Berättelsen för år 1847, till jemförelses 

anställande öfver ifrågavarande kostnader under en längre tidrymd, i Bil. Litt. O. 

meddelat uppgift för de 10 då senast löiflutna åren, så lorde Styrelsen nu, i af

seende härå, endast behöfva samma uppgift, jemte de sedermera algilna under

dåniga Berättelser för åren 1848 och 1849, i h\ad de röra ifrågavarande ämne, 

i underdånighet åberopa. 

Under loppet af år 1830 hafva inga förändringar af anmärkningsvärd be

tydenhet vidtagits i afseende å förplägningssättet samt underhållet af inventarier 

i fängelse-rummen. 

För att upplysa huru tillämpningen vid de nya Länsfängelserna af Eders 

Kongl. Maj:ts för dem i Nåder fastställda utspisningsstat utfallit, bifogas i .under

dånighet nedanstående sammandrag öfver Fångportions-kostnaderna vid de åtta så 

beskaffade fängelser, som under året varit begagnade, upprättadt enligt från Eders 

Kongl. Maj:ts Befalhningshalvande insände uppgifter. 
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VII. AFDELNINGEN. 

Om Krono-Arbetskarlars och Fångars sysselsättning och Arbeten 

samt verkan deraf, till minskning i Statens utgifter för 

deras underhåll. 

Hvad i afseende å de särskilta arbeten, hvarmed fångarne btifvit sysselsatte, 

är uti föregående berättelse i underdånighet omförmäldt, gäller äfven för nu ifråga

varande år, och Styrelsen torde derföre nu omedelbart få öfvergå till redogörel

sen öfver de i berörde afseende vid hvardera fängelset särskildt erhållna resultat: 

Straff- ock Arbetsfängelset å Långholmen. 

Förhållandet emellan antalet af utspisade portioner och verkställda dags

verken har varit följande: 
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De för private personers räkning och för andra fångvårds-inrättningar, samt 

således med påräknad inkomst, utgjorde 81,436 dagsverken, hafva således uppgått 

till något mer än tredjedelen af utspisade portions-antalet; men under rubriken 

dagsverken för fängelsets behof innefattas äfven sådane, som utan någon ersättning 

till Straff-fängelset blifvit utgjorde för uppförande och inredning af Kronohäktet 

på stället för Stockholms Stad. 

Brutto-inkomsten har stigit till 34,780:, 46, 7. 

men då härifrån afdrages utgifter för materialier, ved och lys

ningsämnen m. m.. premier åt fångarne, provisioner till Direk

tören och Arbetsföreståndaren 27,292: 11, 10. 

så utgör fängelsets behållna inkomst 7,488: 54, 9. 

Om denna inkomst jemföres med antalet af samtliga med påräknad inkomst 

verkställde dagsverken och derlör bestridda utgifter, så företer sig följande re

sultat: 

Blifver åter sistnämnde inkomst fördelad på hela fångpersonalen, så har den

samma för hvarje utspisad portion, hvilken koslat Staten 6 sk. 3 r„ lemnat er

sättning med 1 sk. 8 r. 

Straff- och Arbetsfängelset i Malmö. 

Emellan antalet af utspisade portioner och derför utgjorda dagsverken har 

förhållandet härstädes varit följande: 
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De med påräknad förtjenst utgjorda dagsverken halva sålunda uppgått till 

Därå tvåtredjedelar af de utspisade portionernas antal. 

Arbets-inkomsten vid detta fängelse har, sådan den i 

hufvudboken upptagits, utgjort 19,723: 10, 2. 

Dä härifrån afdrages: 

Utgifter för arbetenas bedrifvande -4,196: 23, 4. 

återstår således 15,328: 34, 10. 

Om dessa Brutto- och Nettobehållningar jemföras med samtlige, med på

räknad inkomst utgjorde dagsverken, så visar sig följande förhållande: 

Om således behållna inkomsten fördelas på hela längpefsonalen, så har sam

ma inkomst för hvarje utspisad portion, som kostat Staten S sk. 8 r., lemnat 

ersättning med 3 sk. 3 r. 
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Straff- och Arbetsfängelset pä Norrmalm. 

Antalet af utspisade portioner har vid detta fängelse förhållit sig till antalet 

af utgjorda dagsverken, på salt följande tabell utvisar: 

Vid detta fängelse har således antalet af de med påräknad inkomst utgjorda 

dagsverken uppgått till omkring två tredjedelar af utspisade portionernas antal. 

Brutto-inkomsten vid detta fängelse har utgjort 11,390: 43 . — 

Då härifrån afdrages: 

Utgifter för ved och lysnings-ämnen, materialier m. m, 

aflöning, premier åt fångirne, provision åt Arbetsförestånder-

skor, samt diverse omkostnader för arbetens bedrifvande . 5,414: — 10. 

sä utgör behållna inkomsten . , ä ,976: 4 2 , 2. 

Om denna inkomst jemföres med de under loppet af året, med påräknad in

komst utgjorde dagsverken, så visar sig följande förhållande: 
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Fördelas åter denna behållning på hela fångpersonalen, så lemnar nämnde 

inkomst för hvarje utspisad portion, som kostat A sk. I I r., ersättning med 

2 sk. 8 r. 

Sedan det i underdåniga berättelsen om fångvården år 1847 omförmälde, 

med Fabrikören R. W. Ramstedt den 28 September samma år upprättade con-

tract om 40 fångars sysselsättande med tillverkning af kläde och shawlar, mot 

betalning af sex skiilingar banco lör hvarje arbeterska, blifvit uppsagdt, har nytt 

aital med samme fabrikant under d. 28 Januari 1850 upprättats om minst lika stort 

antal fångars dagliga användande till enahanda tillverkning mot ersättning af åtta 

skillingar banco lör hvarje dagsverke, utom premier till arbeterskorna, samt skyl

dighet att bekosta ved och lysning i arbptssalarue; och äro, på likadana vilkor, 

tvenne nya arbets-contracter under loppet af sistnämnde år med enskilda personer 

afslutade, det ena oro sex, och det andra om femton till tjugo fångars dagliga 

sysselsättning med ylle- och linne-väfnader. 

Straff- och Arbetsfängelset i Norrköping. 

Emellan antalet af utspisade portioner och utgjorda dagsverken har förhål

landet varit, som följer: 

Och har således antalet dagsverken med påräknad inkomst uppgått till öfver 

hälften af de utspisade portionerna. 

Brutto-inkomsten har utgjort 10,360: 34, 11. 
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Transport 10,360: 34, 11. 

Men då härifrån afdrages: 

Utgifter för ved och lysningsämnen, premier åt fångarne, 

samt provision åt Arbetsföreståndaren 1,943: 14, 4. 

så utgör behållningen 8,417; 20, 7 

Då denna inkomst fördelas på de med påräknad förtjenst utgjorde dagsver

ken, så uppstår följande förhållande: 

Då åter den behållna inkomsten fördelas på hela antalet af utspisade por

tioner, så lemnar den för hvarje sådan, som kostat Staten 5 sk. 2 r.. en vinst 

af 2 r. på portionen. 

Utom det i senaste berättelse underdånigst omförmälde contract, har sådant 

med 4 klädesfabrikörer i Norrköping blifvit afslutadt om 18 fångars dagliga sys

selsättning med klädesfabriks-arbete mot 10 sk. 8 r. banko för hvarje dagsverke, 

att gälla om 14 fångar under ett års tid från och med den 1 October 1880 

och om de öfrige från och med den 4 i samma månad till den 1 April detta år.; 

Straff- och Arbetsfängelset i Götheborg. 

Förhållandet emellan antalet af utspisade portioner och verkställda dagsver

ken har härslädes varit följande: 

12 
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Och har således antalet dagsverken med påräknad inkomst uppgått till mer 

än hälften af de utspisade portionenio. 

Brutto-inkomsten vid detta fäDgelse har utgjort 1,365: 4, 3. 

DS härifrän afdrages : 

För ved och ljus, premier till fångarne samt provision 

åt Föreståndaren 1,012: 20, 3. 

så utgör behållna inkomsten 352: 32. — 

Fördelas denna inkomst på de med påräknad arbetsförtjenst utgjorde dags

verken, 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 5 sk. 10 r., ersätt

ning med 8 rst. 

På det att resultaterne af den redogörelse, Styrelsen nu underdånigst afgif-

vit, rörande förhållandet emellan antalet af utspisade portioner, utgjorde dagsver

ken och derfiVr redovisad inkomst, må blifva lättare åskådliga till anställande af 

jemförelse emellan de särskilde arbetsfängelserna, har Styrelsen ansett sig böra 

framställa dessa resultater uti följande tabellariska sammandrag" 
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Fästning sfängelserne. 

Enligt den uppgift Styrelsen ifrån Chefen for Eders Köngl. Maj:ts Ingemör-

Corps erhållit, har antalet af dagsverken, som af fästningsfångar biifvit vid forti

fikations-arbeten verkställde, under år 1850 utgjort: 

å Carlstens lastning 34,734, 

i Christianstad 8,656, 

å Ny-Ellsborgs lastning 1,374, 

i Landskrona . . . . . . . 4,147, 

i Malmö 2,238, 

tillsammans 51,149 dagsverken. 

Fästningsfångarne i Carlskrona hafva, likasom förra åren, arbetat for Eders 

Kongl. Maj:fs Flottas räkning, och under året utgjort 26,664 dagsverken. 

Vid Christianstads och Xy-Elfsborgs fastningsfängclser halva, i brist af arbets

lokaler, långarne i allmänhet ej kunnat till arbete hällas, da Fortifikationen eller 

Artilleriet ej behöft dem använda, för hvilket sistnämnda i Chiistianstad ett antal 

af 9 ,591 dagsverken biifvit utgjordt, hvarlör någon inkomst af deras arbetsförmåga 

icke tillgodokommit fångvården. Det i förra berättelsen underdånigst omfönnälda 

contract med enskild person om fängars användande för hedrifvande af en klädes-
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fabrik i Landskrona, har under loppet af år 1850 inbringat, tillhopa med stämpel-

afgiften på fångarnes för egen räkning gjorda tillverkningar, en inkomst af 

2,709 R.dr 1 sk. 

Vid Warbergs Straff-längelse, hvarest fångarne under ifrågavarande år till 

betydlig del användts vid arbeten lör fullbordandet al fängelsets bvggnad och in

redning, har arbets-inkomsten ej kunnat uppbringas mer än till nedanstående be

lopp, nemligen: 

för huggen sten som blifvit afsand till fängelse-bvggnaden 

i Malmö 1,513: 14, 2. 

för till private personer såld huggen sten 489: 37, 4. 

och stämpelafgift på fångarnes för egen rakning gjorda ar

beten 9 1 : 17, 10. 

Summa 2,094: 2 1 , 4. 

hvarifrån dock aTgå diverse utgifter, såsom premier till fån

garne, uppköp och underhåll af stenhuggnings- m. fl. verk

tyg, m. m 1,545: 18, 1. 

så att egentliga vinsten af fångarnes arbeten utgjort . 549: 3, 3 

Krono-Arbets-Corpsen. 

Någon förändring med denna Corps' sysselsättning och i grunderna för be

räkning af ersättning derför, mot hvad derom finnes i nästföregående års berät

telse i underdånighet anförd t, bar icke egt ruin, och Shrelsen torde derföre, un-

derdånigst åberopande summa berättelse, endast få upplysa, alt arbets-inkomsten 

vid l:sta Compagniet uppgått till 6,850 R:dr 3 3 sk., vid 2:dra, 3:dje och 4:de 

Compagnierna till 88 R:dr 2 sk. 5 rst, och vid 5:te Compagniet till 11,230 Rdr. 
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VIII. AFDELNINGEN. 

Om inkomster och utgifter vid Fängelserne och Krono-

Arbets-Corpsen. 

Ofver inkomsterne och utgifterne vid hvarje särskild Fångvårds-inrättning 

under nästlidne år har Styrelsen, enligt räkeriskaperne upprättat och får härvid i 

underdånighet bifoga sammandrag, under hänvisande hvartill Styrelsen torde få, 

medelst följande tabellariska uppställningar, ådagalägga i hvad mån de till fång-

vårdskostnadernes bestridande anslagne allmänna medel, jemte de genom fån

garnes och Krono-Arbetsmanskapets arbeten eller tillfälliga orsaker fångvården 

tillfallne inkomster varit tillräckliga för bestridande af kostnaderna för fångarne 

och Krono-Arbets-Corpsen under sagde år. 

1:o. Arbets- och Fästnings fängelserne samt Krono-Arbels-Corpsen. 

Efterföljande tabell utvisar de belopp, hvarmed utgifterne öfver- eller under

stigit anslaget af Stats-medel, t i I lagd t arbets-förtjensten och andra tillfälliga in

komster och utgifter, hvilka äro upptagne sådane de i räkenskaperne visa sig. 
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Vid jemlörelses anställande emellan Arbets-vinsten vid Straff-, Arbets- och 

Fastnings-fängelserne samt Krono-Arbets-Corpsen mot hvad i Staten påräknats 

såsom inkomst på nämnde ställen, visar sig följande förhällande: 

Skiljaktigheten emellan beloppen af påräknad och verkligen uppkommen ar-

betsvinst härleder sig bland andra orsaker vid Norrmalm och Götheborg dels al' 

långarnes mindre antal, än som vant i Stat beräknadt, dels vid sistnämnde Fän-
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gelse af bristande tillgång pä arbete, samt vid 1.sta och 5:te Krono-Arbets-

Compagnierna, der ersättningen utgår för hvarje dagsverke, så väl af förstnämnde 

orsak som ock vid det i:sta Compagniet af en större sjuklighet bland man

skapet. 

Utaf nastföljande Tabell inbemtas åter till hvad belopp kostnaden för en 

fånges och en Krono-Arbetskarls underhåll vid ofvanberörde Fångvårds-inrättningar 

öfver- eller understigit det efter Nådigst fastställde stater för hvarje sådan in

rättning belöpande fånge-underhåll: 
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Uti förestående uträkning äro likväl kostnaderna för arbetens bedrifvande, såsom premier åt 

rbetarne och arbetsföreståndares provisioner m. m., icke inbegripna, derföre att denna kostnad 
13 



9 8 

godtgöres af arbelsförtjensten och alltså icke bör påläggas utgiftssumman, då man 

vill jemföra dess verkliga belopp med det i Stat beräknade, helst den genom be

hållna arbetsvinsten Kronan tillgodokomna och här förut visade minskning i kost

nad, eller bidraget till fångarnes underhåll, i samma kalkyl ej heller tagits i be

räkning. 

Orsakerna till utgifternes anmärkningsvärdt högre belopp, än som varit i 

Staterne beräknadt, härleder sig, för fängelset i Norrköping, af högre byggnads-

kostnad, och för fängelserne å Carlsten och i Landskrona af det större fång-antal, 

som under årets lopp der funnits, mot hvad i Stat blifvit beräknadt, samt der-

jemte för fängelset pä Carlsten af en Götheborgs och Bohus Läns Ränteri medde

lad ersättning för derifrån under äldre år förskjutne kostnad till Garnisonens un

derhåll å Carlstens fästning, och för fängelset i Landskrona af högre byggnads

kostnad, en orsak som äfven gäller för Warbergs fängelse. 

2:o- Läns- och Krono-häkten: 

På sätt i Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref af den 12 Juni 1849 finnes 

löreskrifvet och i senaste berättelse är omförmäldt, har det fortfarande under ifrå

gavarande år tillgått med bestridando af de utgifter, som varit nödiga för de i desse 

fängelser förvarade fångars underhåll; sä att vederbörande Lans-Styrelser af Sty

relsen fått emottaga nödige medel, i stället för att utgifter i förevarande afseende 

blifvit förut från Ränterierne förskjutne och sedermera af Styrelsen ersatte till det 

belopp, som efter räkningarnes granskning godkändts. 

Under åberopande af förut omförmäldte sammandrag Litt N., får Styrelsen 

nu i underdånighet lemna uppgift å Stats-anslagen och verkliga utgifterna för 

året, deruti jemväl inberäknade byggnadsutgifterne. 
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Den för Wermlands Län uppkomne brist härleder sig deraf, alt fångtrans-

portkostnaderne uppgått till mer än dubbelt mot livad i Stat finnes beräknadt. 
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3:o Utgifter, hvilka icke tillhöra visst Fängelse eller visst Lån. 

G e n e r e l l a f ö r v a l t n i n g s k o s t n a d e r . 

Till ofvanstäende titel äro att hänföra allenast aflöningen till Styrelsens egne 

embets- och tjenstemiin samt betjente jerate Verkets förvaltningskostnader, och 

anslaget till arbetshuset i Wisby, äfvensom fångvårdskostnader, af den allmänna 

beskaffenhet, att de lämpligen aosetts böra i ett generelt förslags-anslag upptagas, 

såsom ersättning till Seraphimer-Ordens-Gillet för vansinnige fångars vård, jemlikt 

Eders Rongl. Maj.ts Nådiga Bref den 1 2 September 1848, trycknings- och litho-

grafieringskostnaden för fångförteckningar och blanketter till dylika, äfvensom till 

mönsterrullor och kyrko-böcker samt inköp af religionsböcker för fängelserne och 

mera dylikt; Och får Styrelsen, efler enahanda grunder, som i denna afdelning 

uti förut afgifna berättelser iakttagits, medelst följande uppställning åskådliggöra i 

livad mån stats-anslaget befunnits tillräckligt eller ej under det år, som nu utgör 

föremål lör redovisning: 
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Den på anslaget för fåhgvårdskoslnader i allmänhet uppstådda brist härleder 

sig frän en å detta anslag jemlikt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 19 Fe

bruari 1850 afförd ersättning till Krigs-Collegium för ved och lysningsämnen till 

Krono-Arbets-Corpsen för åren 1847 och 1848 till belopp af 4,167 R:dr 14 sk. 

9 rst. 

Summan af utgifterne utaf allmänna fångvårds-anslaget har således utgjort: 



1 0 2 

Vidare har Styrelsen trott sig böra i underdånighet tillkännagifva att, genom 

dess under år 1850 meddelade 38 stycken Resolutioner i anmärkningsmål, blifvit 

till betalning fastställdt ett sammanriiknadt belopp af 6,299 R:dr 8 sk. 2 nst, 

hvaraf belöper på Arbets- och Fästnings-fängelserne, Krono-Arbets-Corpsen och 

Läns-fängelse-byggnadernes redogörelser 1,436: 29, 3 . 

och på Länens Fångvårds-Iiqvider 4,862: 26, 1 1 . 

6,299: 8, 2. 

samt att af oj mindre desse anmiirkningsmedel än äfven de som vid 1849 Srs 

slut voro utestående, och ett belopp af 11 ,639 R:dr 3 sk. 2 r:st, hvilket genom 

Styrelsens först under innevarande år meddelade beslut blifvit fastställdt, kommit 

Fångvårds- och Ldnsfängelsebyggnads-anslagen tillgodo med 16,449 R:dr 45 sk. 

2 r:st för förra och 263 R:dr 30 sk. för senare anslaget. 

Slutligen får Styrelsen i underdånighet anmäla, alt undertecknad Ordförande 

under år 1850 ej allenast förrättat de i gällande Reglemente anbefallde mön

stringar af Krono-Arbets-Corpsen, såsom i särskildt afgifven berättelse blifvit i 

underdånighet tillkännagifvet, utan ock, i enlighet med den för Styrelsen Nådigst 

utfärdade Instruction, verkställt inspection af samtlige Straff- och Arbets-fängelser 

samt Läns- och Krono-häkten, med undantag af Läns-häktet i Wisby. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

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

E d e r s K o n g l . M a j : t s 

underdanigste, tropligtigste 
tjenare och undersåter 

E. von TROIL. 
C. M. KRUSKOPF. VICTOR LJUNGSTEDT. 

E. A. F. Lindencrona. 
Stockholm den 2 3 December 1 8 5 1 . 



Tryckfel. 

Pag. 7, 3:e sifferraden ofvanifrån, 5:e kolumnen från venster, står: 21 — läs: 24 

» 8, i sista raden, 7:de kolumnen från venster, bör stå: 57,78 

» » i sista raden, 8:de kolumnen från venster, står: 27,17 — utgår. 

» 13, 1:a raden, står: hafva — läs: har 

» 14, 14:e raden ofvanifrån, s tår : hafva — läs: har 

» 21, 14:e raden nedifrån, står (i en del exemplar): Wes tmanlands— läs: Wester-Norr-

lands 

» 28, sista raden, står: under de sistförflutna år — läs: under sistförflutna år 

» 55, i rubriken å yttersta kolumnen till höger, står: varit bestraffade hvar — läs: va

rit bestraffad hvar 

» 40, 2:a raden ofvanifrån, står: största både — läs: stor både 

» » 19:e raden ofvanifrån, står: öfrigt ett — läs: öfrigt uti 

» 51, 11:e raden ofvanifrån, står: Companiet — läs: Compagnierne 

» 52, 11:e raden ofvanifrån, står: i en slags cell — läs: i ett slags celler 

» 60, 12:e raden ofvanifrån, står: qvarhålles — läs: qvarhållas 

» 67, sista sifferraden, 8:e kolumnen från venster, står: 1 — läs: 51 

» » dito dito 9:e dito dito står: 2 — läs: 4 

» 69, 6:te raden ofvanifrån, står: hopsparad — läs: besparad 

» 70, 7:e sifferraden ofvanifrån, 1:a kolumnen, står: 127 — läs: 129 

» 73, 2:a raden ofvanifrån, står: bestämmas — läs: bestämmes 

» 79, 26:e raden ofvanifrån, står: byggnad, som — läs: byggnad med 

Tabellen Litt. B., står: summan af de vid årets början qvarliggande — läs: summan af de 

vid årets början qvarvarande 

Dito 39:e kolumnen från venster, 5:e sifferraden nedifr., står: 448 — läs: 449 

Dito 2:a raden nedifrån, står: 795 — läs: 796 





Litt. A. 

Summariskt Sammandrag öfver Fångantalet vid Rikets samtlige Läns-, Krono- och Polishäkten under loppet af år 1850. 



Summariskt Sammandrag öfver Fångantalet vid Rikets samtlige Fästnings-, 

Endast de, som under dessa rubriker afgålt ett föregående år, upptagis här såsom återkomne, men ej de som under samma år både afgått och återkommit. Alla de, som anlända på grund af nytt Utslag, upptagas såsom nykomne, äfven om de samma år frigifvits. 



Litt. B. 
Straff- och Arbetsfängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsen under loppet af år 1850. 

Under dessa rubriker upptagas endast de säsom afgångne, hvilka ej inom årets slut återkommit. 



Litt. C. 

Uppgift på de under loppet af år 1850 å Rikets samtlige Straff- och Arbetsfängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsen förvarade personers ålder. 



Litt. D. 

Uppgift på de under loppet af år 1850 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. 



Litt. F. 
Uppgift på de Samhällsklasser, som de vid Rikets samtelige Straff- och Arbetsfängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsen under loppet af år 1850 

förvarade personer tillhört, innan de dit ankommit. 



Litt. G. 

Uppgift, utvisande af hvilka auktoriteter de under loppet af år 1850 å Rikets samtelige 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. 





Litt. H. 

Uppgift på förhållandet mellan folkmängden i Stockholms Stad 

och hvarje Län, samt antalet af de utaf auktoriteterne der-

städes dömde allmänna Straff- och Arbetsfångar samt Krono-

arbetskarlar. 





Litt. I. 

Uppgift på de brott och förseelser, för hvilka de under loppet af år 1850 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 1850. 



Litt. L. 

Uppgift på antalet af dem, som under loppet af år 1850 förvarats å Allmänna Straff- och Arbetsfängelserna samt vid Krono-Arbets-Corpsen, och huru många af 

dem under samma år frigifvits och aflidit. 



Litt. M. 

Sammandrag öfver Fångvårdens Inkomster, enligt Fångvårds-Styrelsens Hufvudbok för år 1850. 



Litt. N. 
Sammandrag öfver Fångvårds-Utgifterne, enligt Kongl. Fångvårds-Styrelsens Hufvud-Bok för år 1850. 
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