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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Uti den underdåniga Berättelse om Fångvården, som Styrelsen öfver Fängelser 

och Arbetsinrättningar i Riket nu meddelar för år 1851 har Styrelsen, på det 

att en Afdelniug må omfatta hela personalredovisningen, ansett sig böra uti Törsta 

Afdeluingen lemna den redogörelse för Fångars och Krono-Arbetskarlars frigifning, 

som uti de föregående Berättelserna innefattats uti fjerde Afdelningen, samt der-

emot uti den sistnämnda intaga Berättelsen om helsovården, hvarföre hittills uti 

andra Afdelningen blifvit redogjordt; och kommer Styrelsen, med iakttagande af 

deuna förändring i afseende på uppställningen, att uti denua berättelse under föl

jande åtta Hufvud-Afdeluingar redogöra för: 

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

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

garne af det derstädes använda behandlingssätt: 

3:o Religionsvården; 

4:o Helsovården; 

5:o Fängelse-Byggnaderne; 

6:0 Fångars och Krono-Arbetskarlars beklädnad och underhåll m. m.; 

7-M Fångars och Krono-Arbetskarlars sysselsättning samt verkan deraf till 

minskning i Statens utgifter för deras underhåll; samt 

8:0. Iukomster och utgifter vid Fängelserne och vid Krono-Arbets-Corpgeo. 
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I. AFDELNINGEN. 

Om Fångar och Krono-Arbetskarlar i allmänhet 

samt särskilta slag deraf. 

Uti denna afdelning skall Styrelsen lemna redovisning, dels för antalet af 

fångar, som funnits intagne uti Läns- Krono- och Polishäkten, så väl under årets 

lopp, som äfven vid slutet deraf, dels för antalet af dem, som funnits i allmänna 

Straff-fängelserne och vid Krono-Arbets-Corpsen vid årets slut, dels ock till jem-

förelsers anställande i afseende på antalets tilivext eller minskning under en längre 

tidrymd, enahanda redovisning för hvart femte år från och med 1835, som är det 

första hvarföre någon utförlig fång-statistik finnes uppgjord. 

Dessutom kommer denna afdelning, hvad särskildt år 1851 beträffar, rörande 

de vid allmänna Straff- och Arbetsfängelserna, och vid Krono-Arbets-Corpsen 

under samma år beflntlige personer att innehålla redovisning, så väl för förändrin

garne i afseende på deras tillkomst och afgång, som ock för deras ålder, födelse

orter, föregående lefnadsyrken, auktoriteter, som dömt dem till allmänt arbete, 

samt för brotten, hvarföre de gjort sig till straff förfallne. 

Mom. 1. Uppgift dels å antalet af de personer, som under loppet af åren 

1835, 1840, 1845, 1850 och 1851 uti Stockholms Stads jemte samteliga Läns-

och Kronofängelser, äfvensom Polishäktena i Götheborg och Norrköping varit för

varade, dels ock å folkmängden vid slutet af åren 1835, 1840, 1845 och 1849, 

som är det sista, för hvilket Rikets folkmängd ännu blifvit uträknad. 
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*) Denna summa omfattar egentliges antalet vid 1835 års slut, emedan antalet vid årets böljan ej kunnat tillförtitligen utrönas. 
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De uti förestående Tabell upptagne personer hafva blifvit inmanade och qvarhållne i 

*) Antalet vid början af 1835 kan ej uppgifta. 
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häkte af de anledningar, som efterföljande Tabell utvisar, nemligen: 
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Total-summan af de särskilta slags fångar samt barn som under loppet af ären 

Kronohäkten äfvensom Polishäktena i Götheborg och Norrköping, har, på sätt före-
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1835, 1840, 1845, 1850 och 1851 förvarats uti Stockholms Stads, samt Läns och 

stående Tabeller utvisa utgjort: 

Uti nästefterföljande Tabell meddelar Styrelsen uppgift ej allenast pä till

ökningen uti Rikets folkmängd från 1855 till 1850 utan afven å tillväxt eller 

minskning uti de arresterades antal i Läns- Krono- och Polishäkten så vä! under 

nämnde år som äfven under åren 1840 1845 och 1851. 
o 
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För att erhålla tillförlitlig kännedom om antalet af dem, som under loppet 

af hvarje år uti hela Riket blifvit i allmänt häkte inmanade, borde icke allenast 

inberäknas de, som uti de mindre Städernes häkten förvarats och icke blifvit till 

Kronohäktena förflyttade, utan äfven afdrag göras för antalet af dem, som antin

gen vid årets början i häktena qvarsutit eller under årets lopp från annat häkte 

ankommit. 

Ehuru Styrelsen, i saknad af uppgifter från de mindre Städerne, icke är i 

tillfälle att kunna uti sina kalkyler beräkna alla der arresterade personer, torde 

dock kunna antagas att deras antal varit ganska ringa, som ifrån de mindre Stä

dernes häkten utgått, utan att dessförinnan jemväl intagas uti något Erono- eller 

Polishäkte. 

Från totalsumman af dem, som uti Krono- och Polishäktena förvarats, har 

afdrag skett för dem, som vid årets början der qvarsuto, men som afdrag jem

väl af dem, hvilka ankommit från annat Erono- eller Polishäkte, i saknad af upp

gifter dera, icke kunnat göras för längre tid tillbaka än från och med 1843, är 

det ock först från och med nämnde år kalkylerne erhållit större tillförlitlighet der-

igenom att icke samma personer beräknas mer än en gång, hvilket deremot uti 

uppgifterna för de föregående åren egt rum med de frän ett till annat häkte för

flyttade. 
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Orsaken dertill, att de arresterades antal 1845 uti ofvanslående tabeller un

derstiger antalet 1840 står derföre att finna deruti, att afdrag för de från ett till 

annat Krono- eller Polishäkte förflyttade sistnämnde år icke kunnat verkställas; 

men i sjelfva verket har arresteriugarnes antal 1840 understigit antalet 1845, ty, 

om, för att göra jemförelsen emellan dessa 2:ne år någorlunda rättvis, bland de 

arresterades antal för år 1845 jemväl beräknas de, som nämnde år blifvit från ett 

till annat Krono- eller Polishäkte förflyttade, uppgående, barn iuberäknade, till 

1,941, så skulle arresteringarnes antal hafva utgjort 17,424, och således efter 

enahanda beräkningsgrund, som för år 1840 blifvit följd, med 1,596 öfverstigit 

sistnämnde års arresteringar. Men då de sålunda förflyttades antal det ena året 

kan hafva varit betydligt större än det andra, följer häraf, att jemförelsen emellan 

arresteringarnes antal under olika år icke kan ega någon större tillförlitlighet med 

mindre de från ett till annat häkte förflyttades antal för hvardera året från total

summan afdrages, hvilket afdrag åter, enligt hvad Styrelsen här ofvan i under

dånighet tillkännagifvit, icke kunnat verkställas för längre tid tillbaka, än från och 

med år 1845. 

Huru stort arresteringarnes antal med iakttagande af ett sådant afdrag varit 

under de sednaste 7 åren, och i hvad mån arresteringarne för hvarje år ökats 

eller minskats, inhämtas af följande tabell: 

På sätt förestående tabell utvisar, har arresteringarnes antal under de sista 

7 åren varit störst 1846, då de utgjort omkring 50 procent mer än 1849, un

der hvilket sistnämnde år arresteringarnes antal varit minst, men under de der-
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efter förflutna- 2:ne åreti har arresteriogames antal åter betydligen tilltagit, syn-

nerligast under år 1851, då det varit omkring 36 procent större än 1849. 

Med undantag af Elfsborgs, Jemtlands, Stora Kopparbergs och Kronobergs 

Läu, inom hvilka Län arresteringarnes antal år 1851 varit något mindre, än år 

1849, samt Upsala och Westerbotlens, der det under hvardera året varit ungefär

ligen lika stort, har det deremot ökats så väl inom Stockholms Stad, som inom 

öfrige Länen, och tillväxten deruti varit störst inom Stockholms Stad, der den 

uppgått till omkring 69 procent, samt inom Linköpings Län, der den utgjort om

kring 70 procent. 

Att med tillförlitlighet utforska rätta orsaken till denna betydliga tillväxt uti 

arresleringarnes antal torde vara ganska svårt, dock färer kunna antagas, att en 

bland bidragande orsakerna dertill står att finna uti stegrade pris § lifsförnöden-

heter och deraf föranledd minskad tillgång på arbetsförljenst. 

Uti nästefterföljande tabell lemnas uppgift å antalet af de särskildte slags 

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

af åren 1835, 1840, 1845, 1850 och 1851, varit uti Rikets Läns- Krono- och 

Polishäkten förvarade: 

Öfver antalet af de personer, som under transport varit intagne uti hvarje 

Läns- och Kronohäkte, meddelas uti Bil. Litt, A. särskild redovisning. 
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Mom. 2. Uppgift ä antalet af dem, som vid slutet af åren 1835, 1840, 

1845, 1850 och 1851 varit uti Rikets allmänna Straff- och Arbetsfängelser för

varade eller vid f. d. Pionier- och nuvarande Krono-Arbets-Corpsen anställde: 
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Dessa fångar hafva bestått af följande slag, nemligen: 
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För att lätta öfversigten af tillväxten eller minskningen uti antalet af de 

särskilts slagen, framställes förhållandet härmed uti efterföljande tabell, hvaruti 

plustecknet (+) utmärker antalet af tillväxten och minustecknet (—) minskningen. 
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*) Bland antalet af Straff-fångar på viss tid böra ytterligare inberäknas 3 manspersoner för år 1830, samt 11 mani- och t 

Af förestående tabell inhemtas: — att Straff-fångarne, så väl de på lifstid 

som de på obestämd lid, under de ifrågavarande 3:ne qvinqvennierne fortfarande 

tillväxt; — att sådan tillväxt äfven egt rum i afseende på de manliga fångarne 

1851 , vid hvars slut qvinnornas anta!, då deribland inberäknats de 2, som uti 

Länsfängelserne qvarsutto, endast med 1 fånge öfversteg antalet vid slutet af 

1850 ; — att från slutet af 1835 till 1851 års slut lifstidsfångarnes antal till

vält med 158 procent för den manliga och 117 procent för den qvinliga eller 

tillsammans med 151 procent, samt de på bestämd tid dömde Straff-fångarne» 

antal med 117 procent för männerne och med 99 procent för qvinnorna eller till

sammans med 113 procent; — att deremot antalet af Bekännelse-fångar, som 

uppgick till 13 vid slutet af år 1835, endast utgjorde 4 vid 1851 års slut; — 

samt att minskning under samma tid likaledes egt rum dels uti de för försvars

löshet till allmänt arbete dömdes antal med 34 procent, dels ock uti Kapitulau-

terne» eller de utstrukne Soldaterncs antal med 37 procent. 
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qvinspersoner för år 1851, hvilka uti Länsfängelserne undergingo dem ådömdt Straff-arbete. 

Öetta sätt att beräkna fångantalet vid slutet af särskilte år lemnar emed-

lertid icke någon tillförlitlig kännedom om brottslighetens och sedeslöshetens till

växt eller aftagande, enär olikheten emellan personalens antal vid slutet af det 

ena året emot det andra kan i väseudtlig mån vara beroende af den större eller 

mindre afgång, som under hvardera året bland fångpersonalen egt rum. — En 

mera tillförlitlig grund för bedömande af förhållandet i berörde afseende står der-

emot att finna om jemförelse anställes emellan antalet af dem, hvilka under sär

skilde tidsperioder, såsom till allmänt arbetes verkställande förfallne, till Fångvårds-

anstalterne ankommit. — För att bereda tillfälle till en sådan jemförelses anstäl

lande meddelas uti efterföljande tabell uppgift öfver antalet af dem, som under dö 

sistfördutna 16 åren till Fångvårds-anstalterne ankommit, för fltl derstädes hållas 

till verkställande af dem ådömdt allmänt arbete, 
3 
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Af förestående tabell inhemtas, dels att de nykomne lifstidsfängarnes antal 

under det qvinqvennium, som föregått år 1851, i medeltal varit något mindre, än 

under det nästföregående qvinqvennium, men deremot för öfrigt alltsedan år 1835 

oupphörligt ökats till den grad, att det år 1851 varit 356 procent större, än år 

1835, dels att antalet af nykomne Straff-fångar, dömde till arbete på viss tid, 

fortfarande tillväxt, så att det år 1851 varit 91 procent större, än år 1835; — 

samt dels att deremot antalet af nykomne Bekännelse-fångar i medeltal varit un

gefärligen lika stort under alla 16 åren. Beträffande åter de, som för försvarslös-

liet blifvit till allmänt arbete dömde och hvilka, vid anställande af nu ifrågavarande 

jemförelse, måste med dem, som från Regementerne utstrukits och afsändts till 

Pionnier- och Krono-Arbets-Corpserne, för att uttjena ingången kapitulation, sam-
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manräknas, enär de särskilta antalen af desse uti berältelserne för 1835 och näst-

derpeföljande åren icke blifvit behörigen afskiljde, — så inhemtas vidare af tabel

len att antalet nykomne af dessa 2:ne slag under det qvinqveunium, som följt 

näst efter 1835 varit i medeltal ungefärligen lika stort som nämnde år, men der-

efter tillväll samt år 1851 varit 3 3 procent större, än år 1835; och måste så

ledes bäraf följa, att, ehuru det vid Fångvårds-anstalterna befintliga antal af denna 

personal, enligt hvad näst den sista tabellen utvisar, ifrån slutet af år 1835 intill 

slutet af 1851 minskats med 34 procent för de försvarslöse och 37 procent för 

de utstrukne soldaterne, denna minskning icke varit en följd deraf att ett färre 

antal till Fångvårds-anstalterne ankommit, utan deraf att ett större antal derifrän 

afgltt. 
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Jemföres åter de tillkomnes antal 18S1 med antalet af nykomne nästföregå

ende år, så visar sig, hvad qvinnorna beträffar, att tillväxt egt rum endast med 

de försvarslösa, bland hvilka de nykomnes autal 1851 med 7 öfverstigit antalet 

1850, hvaremot antalet af nykomne Straff-fångar 1851 varit 20, nemligen 10 

dömde för lifstiden, och 10 för bestämd tid, mindre än år 1850. — Hvad åter 

den nykomna manliga personalen vidkommer, så har den inom alla de särskilta 

klasserne tillväxt, så att tillkomsten 1851 öfverstigit de nykomnes antal 1850 

med 22 lifstidsfångar, 77 Straff-fångar på bestämd tid, 1 Bekännelse-fånge, 81 

försvarslöse och 15 utstrukne soldater, hvadan således total-summan af de ny

komne år 1851 med 181 personer öfverstigit de nykomnes antal år 1850. 

För att nu utröna, i hvad mån antalet af dem, som uti hela Riket på en 

gång, nemligen den sista dagen af åren 1835, 1840, 1845, 1850 och 1851, va

rit friheten beröfvade, i förhållande till folkmängden i Riket tillväxt eller minskats, 

meddelas uti efterföljande tabell-uppgift vid slutet af hvartdera året, å samman

lagda antalet af alla uti Läns- Krono- och Polishäktena samt i Straff- och Ar-

bets-fängelserne förvarade personer tillhopa med dem, som då voro vid Pionier-

och Krono-Arbets-Corpseu anställde. 

Om nu dessa total-summor jemföras med Rikets folkmängd, som utgjorde vid 

1835 års slut 3,025,439, — vid 1840 års slut 3,138,887, — vid 1845 års 

slut 3,316,537, — samt vid 1849 års slut 3,443,803, — så visar sig häraf 

att vid slutet af 1835 hvar 701:sta, — vid slutet af 1840 hvar 591:sta, —• 

vid slutet af 1845 hvar 514:de, — vid slutet af 1850 hvar 619:de, samt vid 

slutet af 1851 hvar 587:de person i landet varit friheten beröfvad. 

Härvid bör dock anmärkas, dels att antalet af dem, som sista dagen af året 
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antingen förvarats i de mindre Städernes häkten, eller uti mindre transport-fän

gelser, icke blifvit beräknade, dels ock att de, som vid slutet af åren 18S0 och 

1851 varit friheten beröfvade, icke kunnat jemföras med samma års, utan med 

1849 års folkmängd. 

Om antalet af ofvanuppgifne frivillige afdrages, så visar sig att antalet af 

dem, som mot sin vilja voro friheten beröfvade, utgjorde vid 1845 års slut 6 ,363, 

— vid 1850 års slut 5,277, samt vid 1851 års slut 5,481, — och då dessa 

summor jemföras med folkmängden vid slutet af åren 1845 och 1849, så skulle 

vid 1845 års slut hvar 521:sta, vid 1850 års slut hvar 652:dra, samt vid 1851 

års slut hvar 628:de person i landet mot sin vilja varit friheten beröfvad. 

Mom. 3. Bland de å Rikets samtelige Allmänna Straff- och Arbets-fängelser 

förvarade fångar, samt de vid Krono-Arbets-Corpsen anställda personer, jemte 

dem, som i Länsfängelserne till Straff-arbete hållits, hafva, enligt hvad Bilagan 

Litt. B. speciellt utvisar, följande förändringar under loppet af år 1851 egt rum, 

nemligen: 
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*) Uti detta antal rymde äro endast de inberäknade, som anno rid årets slut icke ertappats, men i nästa afdelning lem-
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mas specifik uppgift å alla rymningar. 
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Uti förestående tabell bafva jemväl beräknats de 15 personer, som under lop

pet af år 1851 förvarats å Länsfängelserne, för alt verkställa det dem för viss tid 

ädömda allmänna straff-arbete; men dessa IS personer äro deremot icke inbe-

gripne uti de särskilte uppgifter, bvilka nu meddelas uti efterföljande eller 

Mom. 4 rörande samtlige år 1831 å allmänna Straff- och Arbetsfängelserne 

förvarade fångar, samt vid Krono-Arbels-Corpsen anställde personer: 

l:o under Lit t. C. angående åldern; 

2:o under Litt. D. angående födelseorter, äfvensom proportionsförhållandet 

emellan total-summorne och antalet af dem, som i Stockholms Stad eller inom 

hvarje Län äro födde; 

3:o under Litt. E. angående proporlionsförhållandet emellan folkmängden i 

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

och Arbetsfångar samt Krono-Arbets-karlar; 

4:o under Lite. F. angående de Samhälls-klasser, som fångarne och Krono-

Arbets-karlarne före deras häktande tillhört, samt huru många af dem äro gifte 

eller ogifte; 

8:o under Litt. G. dels angående de Domstolar och Auktoriteter, af hvilka 

Straff- och Arbetsfångarne samt Krono-Arbets-karlarne vid Fästnings-Klassen blif

vit till allmänt arbete dömde, äfvensom proportionsförhållandet emellan deras to-

tal-summor och antalet af dem, som i Stockholms Stad, eller inom hvarje sär

skilt Län blifvit dömde, del» ock angående de Regementer, från hvilka de vid 

Krono-Arbets-Corpsens Soldat-Klass anställde personer blifvit ditsände för uttje-

nande af ingången kapitulation; 

6:o under Litt. II. angående proportiousförhållandet emellan folkmängden i 

Stockholms Stad och hvarje Län samt antalet af de utaf Auktoriteterna derstädes 

dömde allmänna Straff- och Arbetsfångar samt Krono-Arbets-karlar; och 

7:o under Litt. I. angående de af dem före ankomsten till fångvårdsanstal-

teftie begångne brott och förseelser, 

Af dessa uppgifter, hvilka innefatta redovisniiig särskilt för hela personalen 

under årets lopp med afdrag af de från en till annan fångvårdsanstalt förflyttade och 

de frivillige, särskilt för de under årets lopp nykomne och särskilt för de vid 
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årets slut qvarvarande, inhemlas i afseende på de under loppet af 18S1 nykomne, 

bland annat följande förhållanden, nemligen: 

l:o af Tabellen Litt. C, att de flestes ålder detta, likasom de 2:ne föregå

ende åren, utgjort: för lifstidsfångarne emellan 28 och 40 år, samt för straff-fån

garne på viss tid äfvensom för de försvarslöse, emellan 20 och 39 år; 

2:o af Tabellerne Litt. D. och E. att, i förhållande till folkmängden, de fle-

ste äro födde i Stockholms Stad, och derefter i Blekinge Län, samt vidare uti 

Götheborgs, Östergöthlands, Upsala, Calmar, Westmanlands, Nerikes, Söderman

lands, Malmöhus, Stockholms, Elfsborgs, Kronobergs, Gefleborgs, Skaraborgs, Jön

köpings, Christianstads, Gottlands, Hallands, Westerbottens, Wermlands, Stora 

Kopparbergs, Norrbottens, Wester-Norrlands och Jemtlands Län, äfvensom att olik

heten i berörde afseende varit så stor, att, i förhållande till folkmängden, de inom 

Blekinge Län föddes antal varit öfver IS gånger större, än inom Jemtlands, 8 

gånger större, än inom Wester-Norrlands, 5 gånger större, än inom Norrbottens, 

4 gånger större, än inom Stora Kopparbergs och Wermlands, 3 gånger större, än 

inom Westerbottens, 2 gånger större, än inom Hallands, Gottlands, Christianstads, 

Jönköpings, Skaraborgs och Gefleborgs, nära 2 gånger större, än inom Kronobergs, 

Gefleborgs och Stockholms, mer än dubbelt så stort, som inom Malmöhus, Söder

manlands, Nerikes och Wrestmanlands, nära dubbelt större, än inom Calmar och 

Upsala, samt mer än 80 procent större, än inom Östergöthlands och Götheborgs 

Län; 

3:o af Tabellen Litt. F., att mer, än en tredjedel före häktandet tillhört jord-

brukande klassen, nära en fjerdedel handtverksklassen, samt mer, än en femtedel 

militärklassen; äfvensom att bland den manliga personalen nära en femtedel, och 

bland den qvinliga personalen nära en fjerdedel före häktandet ingått äktenskap; 

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

största antalet af de år 1851 nykomne fångar och Krono-Årbels-karlar blifvit 

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

dernäst inom Blekinge Län, samt att de dömdes antal, i förhållande till folkmäng

den; derefter varit mindre och mindre i de öfriga Länen i följande ordning, nem

ligen inom Götheborgs, Östergöthlands, Calmar, Gefleborgs, Skaraborgs, Malmöhus, 

4 
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Nerikes, Elfsborgs, Christianstads, Wermlands, Stockholms, Jönköpings, Hallands, 

Kronobergs, Westmanlands, Gottlands, Södermanlands, Wester-Norrlands, Stora 

Kopparbergs, Wermlands, Westerbottens, Norrbottens och Jemtlands Län; att, i 

förhållande till folkmängden, de inom Stockholms Stad dömdes antal varit nära 3 

gånger större, än inom Blekinge Län, samt derstädes 

0,55 gånger större, än inom Götheborgs Län, 

0,43 d:o d:o Östergöthlands Län, 

0,95 d:o d:o Calmar Län, 

1.06 d:o d:o Gefleborgs Län, 

1,54 d:o d:o Skaraborgs Län, 

1,68 d:o d:o Malmöhus Län, 

1,78 d:o d:o Nerikes Län, 

2,02 d:o d:o Elfsborgs Län, 

2,05 d:o d:o Christianstads Län, 

2.07 d:o d:o Upsala Län, 

2,24 d:o d:o Stockholms Län, 

2,51 d:o d:o Jönköpings Län, 

2.44 d:o d:o Hallands Län, 

2,92 d:o d:o Kronobergs Län, 

2,94 d:o d:o Westmanlands Län, 

2,97 d:o d:o Gottlands Län, 

5,15 d:o d:o Södermanlands Län, 

4,27 d:o d:o Wester-Norrlands Län, 

4.45 d:o d:o Stora Kopparbergs Län, 

5,05 d:o d:o Wermlands Län, 

5,14 d:o d:o Westerbottens Län, 

7,71 d:o d:o Norrbottens Län, 

40,49 d:o d:o Jemtlands Län. 

Vidare inhemtas af Tabellen Litt. G., dels att ingen manlig lifstidsfånge an

kommit från Jemtlands Län och endast en sådan fånge från hvardera af Upsala, 

Norrbottens och Westerbottens Län, att bland qvinnokönet 2 lifstidsfångar an-
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kommit från Jönköpings, och 1 från hvartdera af Calmar, Getleborgs, Hallands, 

Kronobergs och Norrbottens Län, men ingen från öfriga Länen; att bland de på 

bestämd tid dömde Straff-arbets-fångarne endast en man, men ingen qvinna an

kommit från Jemtland, ingen qvinna från Westerbottens Län, samt blott en sådan 

från hvartdera af Elfsborgs, Gottlands, Hallands, Kronobergs och Upsala Län; att 

bland de försvarslöse ingen, hvarken man eller qvinna, ankommit från Gottlands, 

Jemtlands, Norrbottens och Wester-Norrlands Län, ingen qvinna Iran Getleborgs, 

Stockholms, Södermanlands och Westerbottens Län. samt blott en sådan från 

hvartdera af Hallands, Stora Kopparbergs, Skaraborgs, Upsala, Wermlands och 

Westmanlands Län, men att deremot ensamt från Stockholms Stad ankommit 139 

försvarslöse män och 33 qvinnor, eller nära en tredjedel af den från hela Riket 

ankomne personalen; dels ock att bland dem, som från värfvade Regementerne ut-

strukits, för att vid Krono-Arbets-Corpsen uttjena ingången kapitulation, de fleste 

eller 24 ankommit från Götha Artilleri-Regemente, och dernäst eller 21 från 

Svea Artilleri-Regemente, men att deremot endast 2 ankommit från Lifgardet till 

häst, likasom från Kron-Prinsens Hussar-Regemente; 

S:o af Tabellen Litt. I. att af de under årets lopp nykomne lifstids- och 

öfrige till straff-arbete dömde fångar 2 244/353 procent blifvit dömde för barna

mord, eller delaktighet deri, 6 132/353 procent för annat mord och dråp eller del

aktighet deri, 8 326/353 procent för bruk af lifsfarligt vapen, 2 4V3-)3 procent för 

rån och röfveri, samt 63 111/353 procent for stöld med eller utan inbrott. 

Om jemförelse anställes med år 1850, så visar sig, att bland de nykomne 

Straff-fångarne ett betydligt mindre antal år 1851 voro dömde för gröfre förbry

telser. — Sålunda voro bland de nykomne 25 år 1850, men endast 19 år 1851 

dömde för barnamord och delaktighet deri, — 75 år 1850, men endast 45 år 

1851 för mord och dråp, 64 år 1850, men 63 år 1851 för bruk af lifsfarligt 

vapen, samt 26 år 1850, men endast 15 år 1851 för rån och röfveri. — Der

emot uppgick antalet af dem, som voro dömde för tjufnadsbrolt, bland de år 1851 

Dykomne till 447, under det att deras antal år 1850 utgjort endast 374. 

Mom. 5. Uti Bilagan Litt. K. har Styrelsen lemnat en specifik uppgift å an

talet af dem, som under loppet af år 1851, dels funnits å allmäuna Straff- och 
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Arbetsfängelserne, samt i Länsfängelserne och Krono-Arbets-Corpseii, för att för

rätta ålagdt allmänt arbete, dels ock förvarats uti enskildt fängelse, för att förmås 

till bekännelse af brott, äfvensom huru många af alla dessa under samma år fri-

gifvits eller aflidit. 

Med ledning af nyssnämnde Tabell meddelar Styrelsen härefter en summarisk 

uppgift ej allenast å förhållandet i berörde afseeude, utan äfven § proportionen 

emellan antalet af nykomne afgångne och återkomne så beskaffade personer vid 

ifrågavarande Fångvårdsinrättningar. 
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Då under år 1880 de återfallne, hvilkas antal uppgick till 478, utgjorde 39 

procent af de nykomne, samt i förhållande till de under samma år afgångne en

dast 38 procent, hafva återfallen således, på sätt af förestående tabell inhemtas, 

både till antal och procentförhållande varit större år 1851; men härvid bör dock 

icke förbises, dels att de återfallne icke utgöras endast af dem, som under samma 

år afgått, utan sannolikt till största delen af sådane, som under föregående åren 

blifvit på fri fot ställde, dels att, så länge de under året återfallnes antal icke är 

lika stort, som de under året frigifnes, totalsumman af frigifne, derest icke någon 

ovanlig dödlighet bland dem inträffar, år från år måste tillväxa, och såmedelst 

lemna en mildrande förklaringsgrund för tillökningen uti återfallen, dels att, till 

följd häraf, då antalet af återfallne under särskilte år jemföres med antalet af 

de under samma år frigifne, lätt kan förklaras att återfallens procent blifver störst 

för det året, då de frigifnes antal varit minst, hvilket åter vid jemförelse emellan 

de 2:ne sednaste åren varit förhållandet år 1881, då de frigifnes antal utgjort en

dast 1,103 och således med 186 understigit de frigifnes antal 1880, då det upp

gått till 1,289; samt dels slutligen, att säkerligen år 1881 likasom de föregå

ende åren ganska många af dem, som efter den bestämda arbetstidens slut från 

Straff-fängelserne afgått, icke blifvit ställde på fri fot, utan qvarhållits i häkte med 

föreläggande att derifrån förskaffa sig laga försvar, och då detta icke lyckats, blif

vit, såsom försvarslöse, dömda till allmänt arbete. 

Hvad Krono-Arbets-Corpsen beträffar, lemnar Styrelsen uti efterföljande tabell, 

dels särskildt för 1881, dels ock summariskt för tiden från och med 1843, då 

Corpsen organiserades, till och med 1881 års slut uppgift å antalet, så väl af dem, 

hvilka derifrån frigifvits, eller afskedats, som äfven af dem bland de afgångne, hvil-

ka till Corpsen eller Straff- och Arbets-fängelse återkommit. 
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Om nu hela antalet af dem, som alltifrån Krono-Arbets-Corpsens organisa-" 

tion intill slutet af 1851 derifrån frigifvits, jemföres med hela antalet af dem, 

som under de sista sju åren till Straff- och Arbetsinrättningarne återkommit, så 

utgör de återkomnes antal af de frigifnes omkring 30 procent, hvaraf dock en

dast omkring 12 procent för begångna brott ankommit till Straff- och Arbets-

fängelserne, men återstoden eller omkring 18 procent fått sig ålagdt allmänt ar

bete for bristande laga försvar. 

Om dcremot de återfallnes antal 1851 jemföres med antalet af dem, som 

samma år frigifvits, så visar sig att de förre af de sednare utgöra 48 procent, 

deraf 30 procent återkommit för försvarslöshet och 18 procent för att till straff

arbete hållas. 

I förhållande till de frigifnes antal 1850 utgjorde de samma år återfallnes an

tal endast 34 procent, nemligen 22 för försvarslöshet och 12 för att till straff

arbete hållas. — I afseende på den tillökning i återfallens antal, som sålunda un

der år 1851 egt rum, får Styrelsen i underdånighet åberopa hvad i afseende 

på de frigifne Straff-fångarne redan blifvit anfördt, samt härvid i underdånighet 

anmärka, att de frigifne Krono-Arbets-karlarnes antal, som 18S0 uppgått till 603, 

under år 18S1 deremot utgjort endast 812. 

Äfven under loppet af år 1851 har, likasom under de föregående åren, ett 

icke obetydligt antal f. d. Krono-Arbets-karlar såsom tilltalade för brott eller för 

försvarslöshet varit intagne uti Läns- och Krono-häktena, der vid 1851 års slut 

74 f. d. Krono-Arbets-karlar af sådan anledning voro inneslutne. 

Under loppet af år 1851 har antalet af de försvarslöse karlar, som efter den 

för dem bestämda arbetstidens slut dels qvarstadnat, dels ock efter fulländadt 

fidöoidt allmänt arbete återkommit såsom frivillige, utgjort 276; af hvilka 18 icke 

förut varit anställde vid Krono-Arbets-Corpsen, men jemlikt Eder Kongl. Majits 

Nådiga Bref af den 16 October 1850 sådant oaktadt varit berättigade att der 

frivilligt ingå i arbete; och uppgår totalsumman af dem, som efter Krono-Arbets-

Corpsens organisation, derstädes och å Långholmen varit anställde såsom frivillige, 
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till 1,382, af hvilka 384 funnos qvar vid slutet af 1851. — Dessutom hafva, 

med stöd af Kongl. Brefvet den 24 April 1849, vid det å Norrmalm här i Sta

den befintliga allmänna Arbetsfängelset 5 qvinnor varit anställde såsom frivillige, 

af hvilka dock ingen fanns qvar vid nästlidne års slut. 
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II. AFDELNINGEN. 

Förhållandet inom Fängelserne och Krono-Arbets-Corpsen 

samt verkningarne af det derstädes använda 

behandlingssättet. 

I likhet med hvad uti de föregående underdåniga Beråttelserne egt rum, 

har Styrelsen, beträffande disciplinen inom samtlige Fästnings-, Straff- och 

Arbets-Fängelser samt Krono-Arbets-Corpsen, ansett sig böra meddela trenne 

summariska redogörelser för rymningar och försök dertill, samt förbrytelser och 

bestraffningar; 
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1:o Vid Fästnings- samt allmänna 
a) 

Förestående bestraffningar äro af Domstol ådömde för efterföljande förbrytel

ser, nemligen 1 för dråp, 2 för våld mot förmän, 3 för stöld samt 2 för mynt

förfalskning. 
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Straff- och Arbets-fängelser för mankön, 

De extra judiciella bestraffningarne hafva blifvit ålagde för de förseelser, som 

uti nedanstående tabell uppräknas. 

b) 
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2:o Vid allmänna Straff- och 

c) 

De extra judiciella bestraffningarne hafva blifvit ålagde för de förseelser, 

som nedanstående tabell utvisar: 

d) 
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Arbets-fängelser för Qvinnor. 
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3:o. Vid Krona-

e) 

Förestående bestraffningar äro ådömde för de förbrytelser, som nedanstående tabell utvisar: 

f) 
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Arbets-Corpsen. 

Ofvanstående bestraffningar hafva blifvit ålagde för de uti nedanstående tabell upp
räknade förseelser. 

g) 
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Det dråp, for hvilket, enligt hvad anmärkningen under Tabellen t i t t . A. ut

visar, en fånge undergått bestraffning, är det, som den 17 Oct. 1850 å Lands

krona fästning af lifstidsfången Anders Larsson Damm föröfvades å annan fånge, 

och för hvilket brott uti berättelsen förenämnde år blifrit /edogjordt. 

Under loppet af år 1851 hafva fyra fångar hvar för sig å Carlstens fästning 

begått våld dels emot Fängelse-Direktören och Slotts-Vaktmästaren, samt dels 

mot t. f. Fortifikations-Befälhafvareu och en Under-Konduktör. Intet af dessa 

våld har dock medfört för lifvet farliga följder, och hafva för dessa förbrytelser 

2:ne af nämnde fångar blifvit extra judicialiter straffade och de andra 2:ne varit 

vid Domstol tilltalade. — Dessutom har en fånge, likaledes å Carlstens fästning, 

med betådt mod från en hög fästningsvall nedskuffat en kamrat, som deraf erhål

lit svåra skador. — Så väl den fånge, hvilken föröfvat detta nidingsdåd, som äf-

ven nyssnämnde fyra fångar, hvilka alla visat sig vara vådliga för ordningen och 

säkerheten inom gemensamhetsfängelse, komma enligt Styrelsens föreskrift att un

der längre tid hvar för sig förvaras i cell, såsom varande det correctiv, hvilket 

visat sig mest verksamt att stäfja vildsindta lynnen. 

Med undantag af dessa nu omnämnda våldsamma tilltag har fångarnes upp

förande inom Straff-fängelserna för mankön varit ganska tillfredsställande, helst då 

i betraktande tages dels att icke mindre än 186 af de extra judiciella bestraff

ningarne inom fängelset i Malmö och 58 å Långholmen varit ålagde endast för 

öfverträdelse af tystnadsförbudet samt andra mindre förseelser, dels ock att från 

Ny-Elfsborgs fästning och straff-fängelset i Malmö ingen rymning eller .ens något 

försök dertiil egt rum. 

Vidkommande åter Straff- och Arbetsfängelserna för qvinnor, så har inom 

dem år 1831 icke föröfvats något brott, som behöft vid Domstol åtalas. Med 

det försök till mordbrand som, enligt hvad tabellen Litt. D. utvisar, skall hafra 

egt rum vid Straff- och Arbets-fängelset å Norrmalm här i Staden var förhållan

det följande: Qvinspersonen Carolina Amanda Carlsson, hvilken, sedan hon, som 

från Kornhamnstorget i Stockholm bortfört och dränkt ett lyra års gammalt gosse

barn, ansetts vid brottets begående hafva saknat förmåga att bedöma sitt hand

lingssätt och derföre icke kunna till ansvar fällas, jemlikt Eder Kongl. Maj:ts den 
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16 Januari 1849 meddelade Nådiga föreskrift intagits å nämnde arbetsfångelse, för 

att der förvaras intilldess ett sådant förhållande med Carlsson inträdt att hennes 

försättande på fri fot med visshet kunde antagas icke medföra någon våda för all

männa säkerheten, hade den 20 Februari 1831 uti ett å fängelsets vind stående 

skåp inlagt blånor och näfver samt sökt att dera tända eld, fastän sådant för till

fället icke lyckats. Carlsson hade derefter omtalat detta sitt försök för en al fän

gelsets ordningsqvinnor med förklarande att hon sednare på aftonen ämnade för

nya samma försök, emedan det skulle vara roligt att få se det brinna. Sedan 

Carlsson för denna sin förseelse blifvit insatt i cell, hade hon den 6:te derpåföljde 

Juni, såsom till sina sinnen rubbad, måst afföras till Danviks Dårhus, hvarifrån hon 

den 25 October samma år återlemnats till fängelset, der hon sedermera förvarats 

och intill årets slut icke gifvit anledning till någon anmärkning mot sitt förhållande. 

Från samtelige Straff- och Arbets-fängelserna för qvinnor har endast en 

fånge rymt och då, bland de å tabellen Litt. D. upptagne bestraffningar, 44 vid 

fängelset i Götheborg, 31 vid det å Norrmalm, och 23 vid det i Norrköping blif

vit ålagde för mindre förseelser, så torde häraf den slutsatts kunna dragas, att fån

garnes uppförande inom dessa fängelser i allmänhet varit godt. 

Inom Rrono-Arbets-Corpsen hafva väl lika som inom Straff- och Arbets-fån-

gelserne inga myterier eller sammangaddningar för ordningens störande egt ram, 

men vid de å Rindö förlagda 2:ne Krono-Arbets-Compagnier hafva likväl begåtts 

5:ne subordinationsbrott, för hvilka de brottslige blifvit dömde till arkebusering, 

hvar för utan derstädes IS och vid öfrige Krono-Arbets-Compagnierne tillsammans 

14 för sturskhet mot förmän och bevakning blifvit straffade. 

En af hufvudorsakerne till dessa förbrytelser torde slå att finna deruti, att 

tillfredsställandet af manskapets stora begär efter bränvin, icke kan helt och hållet 

förhindras af den befintlige bevakningen, så länge dess bemödanden häratinnan mot

arbetas af fria personer, som finna sin uträkning vid att i hemligt förstånd med 

manskapet befrämja dess önskningar i berörde afseende. — Hvad särskilt Soldat

klassen eller första Krono-Arbets-Compagniet beträffar har till flerts förbrytelser 

funnits äfven en annan orsak, den nemligen, att föreskriften uti Eder Kongl. Maj-.ts 

Nfldiga Bref af den 27 Mars 1844 derom, att Krono-Arbets-karl, som för begån-
6 
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gen förbrytelse från Soldat-klassen utstrykes, borde förflyttas till Corpsens Fäst

nings-klass för att der arbeta så lång tid, som han eljest bort uti Soldat-klassen 

qvarhållas, icke blifvit tillämpad under en längre tid, enär de, som för brott från 

Soldat-klassen utstrukits, i stället att efter straffets undergående till Fästnings

klassen förflyttas, blifvit pä fri fot ställde; men sedan Eder Eongl. Maj:t under 

den 12 Augusti 1851 täckts i Nåder förklara, att den genom Högstberörde Nå

diga Bref meddelade föreskrift skulle tills vidare och intilldess annorlunda kan 

varda i allmänhet stadgadt, tjena till efterrättelse, så skall manskapet äfven vid 

Soldat-klassen ej längre uti sjelfva brottet finna ett medel att återvinna friheten. 

Med stöd af 32 § uti Reglementet för Krono-Arbets-Gorpsen hafva 12 man 

under loppet af 1851, nemligen 5 från Soldat-klassen samt 7 från Fästnings-klas

sen, blifvit förflyttade för att vid Arbets-fängelset å Långholmen uti särskilte rum 

till arbete hållas, hvilket correctionsmedel inom Krono-Arbets-Corpsen likasom inom 

Straff- och Arbets-fängelserne visat sig vara mest verksamt för ordningens upp

rätthållande. 

Hvad slutligen Läns-fängelserne beträffar, så har, till följd af de äldre fängel-

sernes allmänt kända ändamålsvidriga beskaffenhet, någon egentlig disciplin lika li

tet år 1851 som under föregående åren inom dem kunnat upprätthållas. — Den 

enda förändring af vigt, som inom dessa fängelser blifvit föreskrifven, består deruti, 

att de fångar, som flerstädes skola afstraffas med fängelse vid vatten och bröd, på 

grund af Eder Eongl. Maj:ts under den 21 Oct. 1851 dertill lemnade Nådiga 

bifall, blifvit, till underlättande af kontrollen öfver straffets riktiga verkställande, för-

sedde med särskild beklädnad i likhet med den, som bestås fångarne inom de nya 

Läns-cellfängelserne. 

Bland oordningar inom de gamla Länsfängelserne torde, såsom den mest an

märkningsvärda, här böra omnämnas den rymning, som skedde den 29 September 

1851, då 16 till största delen grofva förbrytare genom utbrott från det gamla 

Länsfängelset i Calmar beredde sig tillfälle att komma på flykten. Vid den laga 

undersökning som härom egt rum har blifvit utrönt att någon egentlig försum

melse ej kunnat läggas bevakningen till last, utan att rymningens verkställande huf-

vudsakligen underlättats genom fängelsets osäkra beskaffenhet. Genom skyndsamt 
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vidtagna verksamma åtgärder blefvo de fleste af rymmarne ganska snart åter ertap-

pade och i häkte inmanade. 

Under loppet af år 18S1 hafva 2:ne nya Läns-cellfängelser blifvit till fångars 

förvarande upplåtne, nemligen uti Wenersborg i Maj månad, samt uti Garlskrona 

i Augusti månad. Af de förut befintlige 8 lika beskaffade Läns-fängelser hafva 

de uti Stockholm, Linköping och Christianstad sedan December månad 1846, de 

uti Gefle och Carlstad sedan Juli månad 1847, det uti Fahlun sedan October, 

samt de uti Wexiö och Mariestad sedan December månad 1848 varit begagnade, 

h varför utan Stockholms Stads Krono-fångar, enligt hvad uti sednaste berättelsen 

anmäldt blifvit, redan vid slutet af år 1850 inflyttat uti de å Långholmen och å 

Norrmalm för dem afsedda cell-fängelser. 

Från Krono-cellhäktet å Långholmen har 2:ne fångars flykt blifvit befordrad 

af en Vaktknekt, som derföre blifvit af Domstol straff ålagd. — Likaledes har 

en fånge från nya Länsfängelset i Gefle samt en fånge 2:ne gånger från det i Fah

lun lyckats bereda sig tillfälle att komma på flykten genom Vaktbetjeningens 

försummelse i sina skyldigheters fullgörande; men från öfrige Läns-cellfängelserne 

har ingen fånge 1851 rymt; — och för öfverträdelser af stadgad ordning hafva 

vid ifrågavarande fängelser ganska få blifvit straffade, nemligen 7 vid Länsfängelset 

i Mariestad, 3 i Wenersborg, samt 1 i Fahlun, Wexiö och Christianstad, men 

ingen vid de öfrige Läns-cellfängelserne. 

Styrelsens uti föregående års berättelser uttalade omdöme angående cell-fän

gelsets stora företräde framför gemensamhetsfängelset såsom ransakningsbäkte har 

uti ingen mån blifvit jäfvad, utan tvärtom vunnit ytterligare styrka genom den er

farenhet, som i afseende härå under loppet af 1851 erhållits, och hvarom Styrel

sen nu underdånigst åberopar icke allenast de vitsord, som af vederbörande Lands-

höfdingar och Fängelse-Direktörer afgifvits, utan äfven de af Fängelsernes Själa

sörjare i samma ämne meddelade yttranden, hvaraf utdrag i nästa afdelning skola 

intagas. 

Med stöd af Eder Kongl. Maj:ts Nådiga Bref af den 13 November 1849, 

hvarigenom Eder Kongl. Maj:t bemyndigat Styrelsen, att då Eder Kongl. Maj:t af 

gunst och nåd täckts förvandla ådömdt straff till fängelse i cell under längre 
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eller kortare tid, låta verkställa detta cell-straff antingen uti straff-inrättning, eller 

i något af de nya cell-fängelserna, allteftersom sådant med afseende på utrymme 

och transport-kostnad lämpligare å ena eller andra stället kunde ske, bafva år 

18S1 för att bestämd tid hållas till sådant straff-fängelse å Läns-cellfängelserne 

förvarats 2 qvinnor och 15 män, af hvilka sistnämnde, på sätt Bilagan Litt. B. 

utvisar, 2 efter strafftidens slut år 1851 afgått, så att de vid årets slut qvarva-

randes antal utgjorde 2 qvinnor och 11 män. 

Dessutom funnos vid nämnde års slut å Straff- och Arbets-fängelset å Lång

holmen 2 och i Malmö 2, till straff-arbete på viss tid, samt å Långholmen 2 och 

på Straff-fängelset i Warberg 3, till straff-arbete på lifstiden dömde män, samt 

2 till lifstids-arbete dömde qvinnor, nemligen 1 i Norrköping och 1 vid 

Straff-Arbets-fängelset å Norrmalm här i staden, rörande hvilka Eder Kongl. 

Maj:t i nåder meddelat den föreskrift, att de dels för bestämd tid, dels ock tills 

vidare skulle uti cell förvaras. 

Hela antalet af dem, som, för att förmanas till bekännelse af brott, höllos för

varade uti cell uppgick vid 1851 års slut endast till 4, nemligen 3 män vid 

Straff-fängelset å Långholmen och 1 qvinna vid Straff-fängelset å Norrmalm här 

i staden. 

Sluteligen får Styrelsen underdånigst tillkännagifva det Styrelsen, till åtlydnad 

af föreskriften uti Eder Kongl. Maj:ts Nådiga Bref af den 30 September 1851, 

under den 17 derpåföljde October förständigat vederbörande läkare att i afseende 

på bekännelsefångar och de straff-fångar, om hvilkas förvarande tills vidare i cell 

Eder Song!. Maj:t i Nåder förordnat, efter korta mellantider anställa noggranna 

undersökningar, huruvida cell-straffet må på dessa fångars helsa och själsf orm egen

heter utöfva menligt inflytande, samt, i fall sådan menlig påföljd af cell-straffet är 

att befara, ofördröjligen derom hos Styrelsen göra anmälan. 
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III. AFDELNINGEN. 

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

Corpsen samt Fästnings- Straff- och Arbets-fängelserne. 

Om de hufvudsakligaste Religionsvården rörande förhållanden, har Styrelsen, 

i enlighet med de från Fångvårds-Inrättningarne inkomne uppgifter, ansett sig 

härefter böra meddela fyra i tabellarisk form upprättade summariska redogörelser 

för kunskapen i Kristendom, Nattvardsgång samt offentliga Gudstjenstens förrät

tande m. m. 
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Som Stockholms Stads Fång-Predikant icke kunnat medhinna att föra 

kyrkoböcker med alia Hufvudstadens särskilta Polis- och ransaknings-fängelser, så 

afser den uti tabellen Litt. A. meddelade uppgift rörande Hufvudstadens fängars 

kristendoms-kunskap endast de så kallade krono-fångarne eller dem, som efter det 

första Domstolens utslag meddelats, blifvit förflyttade till Hufvudstadens krono

häkten å Långholmen och Norrmalm. — Ingen af dessa fångar har fullkomligen 

saknat all kristendoms-kunskap, och inom öfrige fängelser samt vid Krono-Arbets-

Gorpsen har antalet af dem, som saknat sådan kunskap 1851 varit betydligt 

mindre än föregående året. — Då skäl dertill förekommit har Styrelsen, rörande 

dem, som varit okunnige i innanläsning, i enlighet med Kgl. Cirkulär-Brefvet af 

den 30 Dec. 1835 gjort anmälan hos vederbörande Consistorier, som dock, efter 

att deröfver hafva inhämtat vederbörandes förklaringar, i allmänhet tillkännagivit 

att den anmälta okuunigheten varit föranledd icke af någon försumlighet hos ve

derbörande Presterskap, utan af den okunniges egen lättja och föregående kring

strykande lefnadssätt. — Så vidt ske kunnat har anstalt fogats om de okunniges 

undervisning inom fåugvårds-anstalterne, der under årets lopp 152 lärt sig läsa 

och 41, efter föregången undervisning och beredelse, för första gången blifvit af 

den Heliga Nattvarden delaktige. 

Inom gemensamhets-fängelserne, äfvensom vid Krono-Arbets-Corpsen hafva 

dels offentliga dels cnskilta förhör ofta hållits, samt vid nya Läuscellfäugelserne 

enskilta samtal med fångarne dagligen egt rum. 

Vid de offentliga Gudstjeusterne, hvilka så väl vid de nya Länsfängelserna, 

som äfven vid straff- och arbets-fäugelserna med få undantag förrättats hvarje, 

samt inom öfrige Länsfängelserne hvarannan eller hvar tredje Sön- och Helgedag, 

har, enligt vederbörande Predikanters vitsord, andakten icke genom någon oord

ning blifvit störd. 

Under loppet af 1851 hafva 219 fångar och Krono-arbetskarlar blifvit af 

Fång-Predikanterne jordfästade, samt 52, såsom till döden, dömde varit under be

redelse till straffets undergående, af hvilka dock 44 äro vordne till lifvet benådade 

och endast 8 afrättade. 

Hvad fångarnes moraliska förbättring beträffar, hafva Predikanterne vid de gamla 
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Länsfängelserne nu, likasom förut, förklarat det ej vara möjligt att inom dem åstad

komma någon sådan förbättring, men i flera af straff-fängelserne nu i detta af-

séende yttrat bättre förhoppning, såsom stöd hvarför Slotts-pastorn vid straff-

och arbets-fängelset i Malmö åberopat, att af der förvarade fångar icke mindre 

än 128 för sin enskilta arbetsförtjenst inköpt hvardera en Psalm- och Evangelii-

Bok med morgon- och aftonböner, hvilken de önskat ega för egen räkning till 

enskild uppbyggelse. 

Då Fång-Predikanterne vid samtlige de nya Länscellfängelserne vitsordat 

dessa fängelsers välgörande inverkan på fångarnes moraliska förbättring, har Sty

relsen, med afseende på ämnets stora vigt, ansett sig böra här citera Predikan-

ternes egna ord uti de af dem för sista året afgifne embets-berättelser. 

Uti dessa berättelser förekomma bland annat följande yttranden: 

l:o af Predikanten vid Länsfängelset i Stockholm: 

»Det isolerade lifvet tyckes hafva utöfvat på fångens sinnelag enahanda väl

görande verkan under loppet af sistförflutna som de närmast föregående åren.» 

2:o af Predikanten vid Länsfängelset i Fahlun: 

»Till de yttranden, som i de 3:ne nästföregående års-berättelserne blifvit 

afgifne angående cellfängelsets välgörande inverkan på fångarne har jag intet att 

tillägga, om icke det att deras antal, såsom med hvarje år efter inflyttningen i 

cellfängelset förminskad t, år 1881 varit mindre, än under något af nästföregående 

åren.» 

3:o af Predikanten vid Länsfängelset i Garlstad: 

»Detta år, för hvilket redogörelse nu skall afgifvas, lemnar ett lika tillfreds

ställande resultat i afseende på ändamålsenligheten och nyttan af ensamhets

fängelser såsom ransaknings-häkten, som de föregående åren. Icke nog med den 

pecuniära vinsten genom besparingar af underhålls- och rese-omkostnader, utan 

hufvudsakligen med den åsyftade fördelen, fångarnes moraliska förbättring, komma 

cellfängelserna att år efter år återgälda till Staten de omkostnader, hvilka på deras 

uppbyggande och underhåll blifvit använde.» 

4:o af Predikanten vid Länsfängelset i Gefle: 

»"Välkomne för fångarne äfven under det flydda firet hafva de stunder varit 
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dä Gudsljenst förrättad blifvit, och sällan är det exempel att icke fångarne i still

het och med uppmärksamhet såsom åhörare deltagit deruti och vid de under vec

kan efter Gudstjensten gjorda besöken inom cellerna, har man med glädje funnit 

att mången fånge skördat verklig nytta deraf. — I allmänhet måste intrycket icke 

allenast på hvar och en, som eger befattning inom ett cellfängelse med dervarande 

fångar, utan äfven på den, sqm tillfälligt besöker ett sådant häkte, blifva fördel

aktigt, då man, utom den ordning och snygghet sig der uppenbarar, ser att den 

vilseförda kan erhålla en så mycket som möjligt ändamålsenlig behandling, så i 

andligt, som lekamligt hänseende och betyga att bland alla de medel, som sam

hället, om ock med dryga kostnader, beredt till dess på villovägar vandrande 

medlemmars återförande till lydnad för Gud och menskliga lagar, är tvifvelsutan 

cell-systemet ett af de verksammaste, emedan en möjlighet kan åter gifvas för den 

brottslige att genom en förbättrad vandel kunna återvinna frihetens och samhällets 

fördelar.» 

S:o af Predikanten vid Liinsfängelset i Linköping: 

»Iakttagelserne under detta år lemna i likhet med de föregående ojäfaktiga 

vittnesbörd om cell-systemets goda verkningar. Man kan anse cellfängelset såsom 

en förberedande förbättrings-anstalt för den i moraliskt och religiöst förnedrings-

tillstånd varande mennisko-klass. — Skiljd ifrån de yttre retelserna vändes tanken 

inåt. — Nästan ofrivilligt manas fången att blicka in i sitt eget hjerta. Synen 

är förfärande, men helsosam. Han ser och erkänner att han är hvad han ej 

borde vara. Han söker en räddningsplanka undan förtviflets vågor och finner den 

i Ordet och Bönen. Också ser man den hand, som tillförene varit lånad ät brottet, 

nu med begärlighet fatta sin Bibel och sin Psalmbok, och bönens språk, fordom 

så främmande och nästan förglömdt, framstaplas öfver bäfvande läppar. En gnista 

till nytt lif — trones lif — börjar tändas, och mången olycklig prisar sig lycklig 

att hafva, ehuru på denna väg, blifvit återförd till sjelfmedvetenhet om lifvets högre 

pligter och bestämmelser. Men fängelsets dörr öppnas omsider och den frigifiie 

fången träder åter ut i verlden, der knappt en enda menniskoälskande hand räckes 

honom. Sjelf församlings-lärare har jag erfarit med hvilken motvilja, han emot-

tages, samt huru svårt och nästan omöjligt det är att förskaffa honom eu stadigare 
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arbets-förtjenst. Häraf de många återfallen i brott- — Allt större framträder 

således behofvet af en allmän arbets-inrättning — en inrättning lika högt på

kallad för den stora mängd arbetsföra lättingar, som utan laga försvar eller stadig 

sysselsättning stryka omkring, spridande lasteus smitta, hvarhelst de framgå.» 

6:0 af Predikanten vid Länsfängelset i Mariestad: 

»Den års-berättelse rörande Religionsvården, hvilken jag härmed för nästlidet 

år 18S1 från Skaraborgs Läns-cellfängelse får ödmjukligen afgifva, omfattar det 

4:de året af nya cellfängelse-byggnadens inrymmande och cell-systemets tillämpning 

härstädes, samt det ellofte året af min tjeoste-befattning, i egenskap af Fång-

Predikant i detta Län. Jag har således varit i tillfälle skärskåda både äldre tiders 

brister och nyare tids förbättringar i afseende på Fångvården. För min ringa 

del måste jag vitsorda, att lika så menlig inflytelse, som de förra medförde på 

fångarnes moraliska tillstånd i allmänhet, lika så fördelaktig inverkan hafva de 

sednare utöfvat, och skola tvilvelsutan fortfarande utöfva på detsamma. Då den 

moraliska depravationen fordom, såsom en pestsmitta, grep omkring sig bland de 

gemensamt hopade, för det mesta utan tillsyn lemnade, brottslingarne, måste nu 

förderfvet hämmas i deras afsöndrade, ensliga, för bevakning ögonblickligen till

gängliga belägenhet. Detta är en stor välgerning, särdeles för den yngling, hvil-

kens första öfverträdelse förer honom i häkte, äfvensom det på samma gång af-

böjer för de äldre och större brottslingarne det dryga ansvaret af ytterligare för

argelser. Hvarje fånge måste nu i sin cell sysselsätta tankarne förnämligast med 

sig sjelf och med betraktande af Guds ord. Härigenom har också, merendels 

efter kortare, stundom efter längre besinningstid, stor förändring röjt sig i 

brottslingarnes moraliska tillstånd. I samma mon som de sökt och emottagit 

andlig upplysning, har bekännelsen af begånget brott och ångren deröfver uppen

barat sig här och framburits vid Domstolarne. De flesta brottslingar hafva, såsom 

jag med Guds nåd hoppas, gått upprättade och förbättrade ur fängelset. Många 

bland dem skola säkert i hela deras lefnad bära med sig minnet af den penitens, 

de här undergått och framgent bevara sin fot från fall.» 
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7:o af Predikanten vid Länsfängelset i Wexiö: 

»Det förflutna året har, liksom de föregående, medfört mångfaldiga glädjande 

bevis på cellsystemets välgörande verkningar och sålunda ytterligare stadfästat den 

sanna filantropiens förhoppningar i detta hänseende. Mången fallen har med djnp 

finger och sorg öppet och redligt bekant sitt brott och vid bortgåendet med tår-

fullt öga lofvat och försäkrat att genom Guds Nåd bevara sig ifrån återfall; mån

gen förvillad har tackat Gud, att han under ensamheten i cellen blifvit hejdad 

i sin förvillelse och bragt till eftertänka och besinning; och äfven mången gam

mal bofs hårda hjerta har mjuknat i den dystra cellen under läsande och betrak

tande af Guds heliga ord. Ofta har jag vid inträdet i cellen haft glädjen att i 

den ensamnes öga, åtbörder och ord se och höra ett hjertligt välkommen; ofta har 

jag vid bortgåendet derifrån hört denna med uttrycksfull röst framställda begäran: 

»kom snart åter», eller »blif ej länge borta ifrån mig». — Men sällan är dock 

himmelen så klar, att icke något moln framgår på densamma. Jemte de många 

verkligen glädjande företeelserna af uppriktig bekännelse, djup ånger och allvar

liga bättringsbeslut, har det äfven funnits skuggor, bland hvilka en mörk gestalt 

framskridit under skepnaden af ett rån- och tjufband, som räknar talrika dels fria, 

dels häktade medlemmar, de sednare nästan alla uppammade i gemensamhets-

fängelsernas farliga skola, samt två å tre gånger straffade för brott. De flesta af 

desse hafva, oaktadt alla väckelser, varningar och förmaningar så väl inom fängel

set som vid domstolen, städse fortfarit i förnekande af sin brottslighet, som dock 

dels genom de bekännandes uppgifter och vittnens utsago, dels genom andra om

ständigheter blifvit, om icke bevisad, åtminstone gjord sannolik. Detta sorgliga 

förhällande är dock icke något vapen emot systemet i allmänhet, hvars välgörande 

inflytande icke kan vara oemotståndligt. — Inom den fria församlingen finnes ju 

blandning af dem, som öppna sina hjertan för Guds nåd, och dem som förhärda 

sig emot densamma. Förhållandet kan icke vara annorlunda inom den icke fria 

församlingen. Det nämnda bandets omedgörlighet har också till en del sin grund 

i dess medlemmars täta sammanträffande under transporter till och ifrån tings-
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stället. Olägenheten af ransakningsfångarnes gemensamma transporterande är nu 

lyckligtvis till större delen undanröjd.» 

8:0 af Predikanten vid Länsfängelset i Ghristianstad: 

»Ehuru det moraliska tillståndet bland fångarna i härvarande Länscellfängelse 

under loppet af sistlidet år icke företett något särdeles anmärkningsvärdt, och det 

tillryggalagda året i detta hänseende icke torde få anses i någon väsendtlig mån 

hafva ökat den om ransakningscellfängelserna hitintills förvärfvade erfarenheten, så 

torde dock, när det gäller en inrättning, hvars ungdom ännu icke tillåtit densamma 

att tillräckligt stadga opinionen om sig, redan den omständigheten vara vigtig och 

tillfredsställande, att det år, som förflutit, i intet fall jäfvat sina föregångares gynn

samma erfarenhet. Då jag i följd häraf tillåter mig det omdöme, att cellfängelset 

äfven under fortidet år fördelaktigt inverkat på fångarne i moraliskt hänseende, 

så behöfver jag väl icke reservera mig mot beskyllningen att derigenom hafva ve

lat yrka en sådan orimlighet som den, att fångarnes moralitet i allmänhet skulle 

hafva varit tillfredsställande. Ty något sämre moraliskt tillstånd låter väl svårli

gen tänka sig, än i ett fängelse, der de gröfsta brottslingar, såsom mördare, rå

nare, tjufvar m. fl., äro förvarade. Men äfven på sådana brottsliga varelser kan 

fängelset utöfva ett mer eller mindre fördelaktigt moraliskt inflytande. Och en

samhets-fängelset har det med sig, att det bringar brottslingen till ånger och sjelf-

pröfning, förmår honom till bekännelse af sina brott, och underlättar och förkor

tar dymedelst brottmålsransakningarne. Sådan har äfven under det förflutna året 

ensamhets-fängelsets verkan visat sig på mängden af fångar. Att här finnas brotts

lingar så förhärdade i det onda, att svårligen något fängelse, der tortur är för

bjuden, kan förmå dem lill bekäunelse, har visserligen erfarenheten visat, likasom 

det beklagligen måste medgifvas, att vissa hjertan äro så hårda, att allt andligt 

utsade deri blir'ett utsäde på hälleberget. Emedlertid hör sådant till undantagen. 

Att ensamhets-fängelset med dess tillfälle till vidräkning med sig sjeif och det egna 

samvetet utgör för den fångna en stark väckelse till eftertänka och besinning kan 

icke undgå någon, som varit i tillfälle att i längre tid med uppmärksamhet följa 

företeelserna inom cellfängelsets andliga lif, men svårare blir det att bestämma, 
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huru djupa rötter, bättrings-föresatserna, der de röja sig, i sjelfvfr verket bafva, 

likasom man noga måste vakta sig att icke taga skenet för verkligheten. 

Något slags ofördelaktigt inflytande i psychiskt eller fysiskt hänseende har 

icke förmärkts. Väl har en fånge visat betänkliga spår af svagsinthet, men detta 

lär böra tillskrifvas den fysiska sjukdom, som han medförde till fängelset, och 

hvaraf han der atled. Jag anser mig böra nämna detta, emedan cell-systemets 

motståndare tidt och ofta upprepat sina farhågor för detta fängelse-systems för

menta skadliga inverkan på fångarnes förståndsförmögenheter. 

Då den omvårdnad, vederbörande behagat egna åt cellfängelserna, oförmin

skad fortfar, och nya tillfällen till uppbyggelse lemnas åt fånga/ne, t. ex. genom 

anskaffandet af nya andaktsböcker m. m., då dessutom den yttre ordningen, åtmin

stone i detta fängelse, är den allra bästa, så tilltror jag mig icke framkomma med 

något förslag, som i väsendtlig mån skulle kunna verka till cellfångarnes förbätt

ring. Olägenheten af cellfånges forsling till Häradshäkte har så ofta varit öfver-

klagad och är så allmänt erkänd, att jag denna gång endast anser mig behöfva 

påpeka densamma.» 

9:o af Predikanten vid Länsfängelset i Wenersborg: 

»Från den 3 Maj samma år (1851) hafva alla fåugarne, som redan då fun-

nos i det gamla fängelset, och de, som sedermera tillkommit, varit förvarade hvar 

och en för sig i enskild cell i den nya cellfängelsebyggnaden härstädes; och ehuru 

åtta månaders erfarenhet ej är tillräcklig, att derpå grunda bestämda slutsatser, 

är det dock synnerligen glädjande att de menniskoälskaude och samhällsförbättrande 

syftemål, som gifvit anledning till cellfängelse-systemets införande, hittills, så långt 

man skäligen kunnat hoppas, till alla delar blifvit realiserade. Predikanten har 

under alla föregående år nödgats klaga, att många som hitkomfnit med mycken 

ånger och bedröfvelse öfver sina begångna brott, sedermera, förförde och förhär

dade under umgänget med en hop andra förbrytare, snart fräckt förnekat sin miss-

gerning både inför Domaren och Själasörjaren och genom ingenting kunnat for

mås till en uppriktig och botfärdig bekännelse; ett sådant förhållande har icke in-
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träffat med någon enda af alla de i cellfängelset insatte fångar, utan hafva alla 

de, hvilka ångerfulla bitkommit, fortfarit i sin anger, i sin bekännelse, i sina fat

tade bättringsbeslut och hafva allt mer blifvit stadfästade deri, utan afseende på 

bekännelsens yttre följder för dem, ja, äfven de allra fleste af dem, som hitkom-

mit nekande och trotsige, hafva under den fortsatta ensamheten och trägna besök 

af själasörjaren blifvit så kraftigt förda på bättre tankar, att de känt behofvet att 

få bigta sig, behofvet att få tröst i Guds ord, och gerna gripit till boken, längtat 

efter förnyade besök af mig och slutligen funnit en sanningsenlig bekännelse vara 

ett nödvändigt vilkor för ernående af tröst och samvetsfrid samt derföre underka

stat sig detta vilkor — ett förhållande, hvilket endast högst sällan med någon 

enda person inträffade, så länge geroensamhetsfängelset begagnades. Visserligen 

finnas härifrån flera undantag, men dessa hafva inträffat nästan uteslutande med 

dem, som längre vandrat i brottets skola och tillbragt någon längre tid i gemen-

samhetsfängelse; och, ehuru de icke kunnat förmås att bekänna, finnes dock skä

liga anledningar för banden hoppas att cellfängelse-systemet äfven pä dem utöfvat 

en viss grad af helsosamt inflytande. Äfven de hafva med glädje omfattat tillfället 

att höra och läsa ordet och gerna sett att man samtalar med dem i deras vigtiga-

ste angelägenhet, äfven de hafva synts bedröfvade öfver sin syndiga och brottsliga 

vandel, och det torde vara mindre underligt, att fruktan afhåller dem ifrån att be

känna sanningen, då de, såsom förut afstraffade, hafva att motse mycket olyckli

gare följder för sitt timliga lif af det förnyade brottet, om det uppdagas, än de, 

som första eller andra gången dömas, ja, då de måhända icke hafva något bättre 

att vänta än lifstidsfängelse, om de bekänna. Flere af dessa personer hafva ser-

deles fått erfara cellsystemets mäktiga inverkan. Lemnade ensamme med sig sjelfve 

och sina minnen, saknande äfven tillfället att beskåda den yttre verldens lif och 

rörlighet och utan arbete, hafva de blifvit tvungne att gå till sig sjelfva och be

tänka hvart deras dårskaper fört dem. På dem har fullbordats hvad en uppriktig 

själ tillstod inför all verlden: »då jag ville förtiga mina brott, försmäktade mina 

ben»; under striden mellan samvetets uppfordran att tala sanning och fruktan för 

sanningens uppdagande hafva deras krafter synbarligen aftagit, och hvem vet, om 

icke kroppens sjukdom äfven är en följd af själens? Här äro ännu qvar tvenne 
8 
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personer, anklagade, den ene för delaktighet i mord och rån, den andra för in

brott och en betydlig stöld, hvilka enständigt nekat till brottet och i början höilo 

sig mycket karska, men nu fällt modet och tvina bort af en hemlig sorg, hvar-

igenom deras helsa synes mycket försvagad. 

I sammanhang med denna observation står frågan: om cellen har ett skad

ligt inflytande på menniskan, om den förorsakar sinnesrubbning, galenskap, sjelf— 

mord och annat ondt? Sådant har åtminstone ännu icke visat sig här. Väl är 

det sannt att, under året, en person har hängt sig i cellen, men jag tror icke 

att det skedde just derföre att han var i cell. Han hade tvänne gånger varit 

häktad och anklagad för stöld, utan att kunna till saken fällas, tvänne gånger 

häktad och afstraffad för stöld, tvänne år varit auställd vid Krono-Arbets-

Corpsen å Carlsborg för att till allmänt arbete hållas och nu åter i häkte in

manad såsom försvarslös och för allmänna säkerheten vådlig samt under häktes

tiden ånyo anklagad för stöld, och hade sålunda föga utsigt att någonsin åter för 

längre tid blifva ställd på fri fot — och detta torde vara, om icke enda, åtmin

stone hufvudsakliga orsaken till hans rysliga gerning. Märkvärdigt är emedlertid, 

att hans sinnesbeskaffenhet, sådan den visade sig då jag flera gånger dagarne förut 

besökte honom och samtalade med honom, ingalunda gaf anledning att befara ett 

så rysligt företag; han syntes lugn, till och med glad, och läste gerna, så godt 

han kunde. I öfrigt har jag funnit, att de som öppet och redligt bekant sina 

brott och vändt sig till Gud i bönen, blifvit, särdeles om de kunnat erhålla något 

arbete, icke allenast försonade med cellfängelset, utan glade öfver denna inrättning 

som" befriar dem från de ondas sällskap och gifver dem så rika tillfällen att, 

ostörde, betänka, hvad deras frid tillhörer och söka Herran. Någre, som blifvit 

dömde till fästning eller arbetsinrättning, hafva redan sökt Kougl. Maj:ts Nåd, att 

i stället få arbeta i cell och flera hafva uttalat samma önskan. Detta tyckes på 

bästa sätt vittna om cellsystemets lämplighet. 

Ännu en fråga återstår: om cellsystemets inverkan på fången är en varaktig 

inverkan, eller om det visar sig, att den brottslige efter befrielsen snart glömmer 

sin ånger och sina löften samt begår nya brott? Naturligtvis kan erfarenheten 

härutinnan ännu icke vara stor eller hafva mycket att betyda. Jag anser mig 
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dock böra nämna, att, så vidt mig är bekant, endast tvänne personer, som varit 

i cellfängelset insatte för stöld och blifvit ställda på fri fot, åter häktats och an

klagats för nya brott, och desse. hafva dels förut endast någon vecka varit i cell

fängelset insatte, dels hafva de skenbarligen af nöd drifvits att stjäla ånyo, enar 

det är kändt, att de i sin hembygd icke, såsom sig vederbordt, blifvit emottagne 

och erhållit tillfälle till ärlig försörjning genom arbetsförtjenst, utan blifvit tillbaka

stötte. Hvad man med full visshet i detta hänseende kan säga är, att sådane 

complotter till illgerningars föröfvande, som veterligen uppgjordes i det gamla 

gemensamhetsfängelset och efter befrielsen icke sällan utfördes, ingalunda kunna 

komma å bane här, då den ena fången icke har tillfälle att tala ett ord eller 

vexla ett ögonkast med den andra, och att den ångerfulle, som utgår från cell

fängelset, bör hafva vida bättre frid att utföra sina fattade goda föresatser, enär 

det farliga bekantblifvandet på häktet med andra förbrytare är förebygdt; ty det 

förhållande har varit vanligt, att när en straffad tänkt på att begå ett nytt brott, 

har han bland sina bekantskaper från förra fängelsetiden uppsökt en kamrat att 

deltaga i planens verkställande, och mången, som hade föresatt sig, att för fram

tiden taga sig till vara samt vandra på en bättre väg, torde på detta sätt hafva 

blifvit inledd i nya villor. Åtminstone hafva många gjort en sådan bekännelse 

om sig.» 

10:o af Predikanten vid Länsfängelset i Carlskrona: 

»Den 1 Augusti förflyttades fångpersonalen till cellfängelset. Det välgörande 

inflytandet, som vid andra cellfängelser egt rum, har äfven visat sig härstädes. 

Der i enslighet och lugn börjar den att behjerta sin belägenhet, som kanske aldrig 

tillf orene haft någon allvarlig tanka på Gud och sin själs frälsning; ordet blir ho

nom kärt, han hörer och läser gerna under ånger och botfärdighet; och det sam

vete skulle vara alltför hårdt, som under någon tids vistande i cell icke kan bö

jas och bevekas. — Lärarens möda är der icke fruktlös. Redan på denna tid 

skulle kunna anföras flere framstående exempel på fångars sinnesförändring, ånger 

och tro under vistandet i cell, men tor de vid detta tillfälle vara tillräckligt nämna 
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det cellsystemet baft å fångarne i allmänhet det fördelaktigaste inflytande. Oftast 

har jag funnit dem andaktsfulla sittande vid sin bok och mänga af dem hafva i 

min närvaro tackat Gud, som öppnat deras ögon, att se sina villfarelser, medan 

de ännu kunna räddas. Hvad som mycket bidrager till detta glädjande förhällande 

inom cellfängelset är den mildhet, hvarmed fångarne der bemötas. Vid mina all

dagliga besök i cellfängelset, hafva religiösa samtal blifvit hållna för att väcka och 

upplysa, trösta och uppmuntra, allt efter hvarje fånges sinnesbeskaffenhet och be-

hof. — Helsotillståndet har i allmänhet varit godt. Hos 4 st. fångar har visat 

sig en viss sinnesrubbning eller fix idé, en följd, såsom man tyckes finna, antingen 

genom bortläggandet af förut för mycket begagnade spritdrycker eller ock af ett 

alltför rings utveckladt förstånd.» 
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IV. AFDELNINGEN. 

Om helsovården inom Fängelserne och Krono-Arbets-Corpsen. 

Rörande denna del af fångvården har Styrelsen ansett sig böra åberopa den 

redogörelse derför, som den till Styrelsens biträde Nådigst förordnade Läkare med 

ledning af inkomne rapporter afgifvit, lydande sålunda: 

»Öfversigten af helsovården inom Rikets fängelser för år 1831 lemnar inga 

andra framstående skiljaktigheter från föregående årens, än dem, som uppkomma 

genom den naturliga oscillationen hos sjukdomslynnet (Constitutio epidemica), och 

den deraf beroende olikheten uti de särskiidta sjukdomarnes freqvens. Inga epi

demier hafva under året hvarken inom landet eller fängelserna förekommit, om 

man kanske undantager ett något oftare förekommande af Smittkoppor, som under 

året egt rum. Febrarne och Bröstinflammationerne, som under förestående år 

tycktes vara i aftagande, hafva under 1851 temligen återkommit till sitt vanliga 

förhållande. Sjuknummern har under året minskats med 40S, men mortaliteten 

endast med 8. Åtskilliga förbättringar i afseende på lokaler och utredning för 

helso- och sjukvården hafva under året blifvit vidtagne och flere äro under öfver-

läggning, hvarom dock vidare nedan. 

Genom Tab. Litt. K. vinnes en lätt öfversigt af de olika sjukdomarnes fre

qvens, inbördes förhållande och variation samt mortalitet inom de särskiidta Fän

gelserna, hvartill jag endast får tillägga: att 
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Febrarne, hvilka i allmänhet varit nervösa och af svårare natur, än under före

gående åren, under 1851 uppgår till 444, med en mortalitet af IS, eller nästan 

lika med året 1849, men med 6 dödsfall öfverskjutande året 1850. 

Frossfebrarne hafva likaledes under' året tilltagit, dock med bibehållande af 

sin mildare natur, samt växlande tertian- och qvartan-typ. De hafva under året 

uppgått till 542, då 1850 endast visade 270. 

Utslags-febrarne, som uteslutande utgjorts af Koppor, hafva under året upp

gått till 72 fall, med 4 döde, at hvilka 59 sjuka och alla döde förekommit inom 

Straff- och Arbets-fängelserne för mankön, samt af dessa företrädesvis vid Lång

holmen och Malmö, hvarest de dock genom de sjukas noggranna isolering snart 

upphörde. 

Bröstinflammationerne hafva under år 1851 bland de acuta sjukdomarne för

orsakat den största dödligheten och, äfven proportionsvis till de insjuknades antal, 

större än föregående år. Sjuknummern har nemiigen uppgått till 315 och mor-

taliteten till 44 eller 13,9 procent af de insjuknade. Nästan hälften af dödsfal

len, eller 23, hafva förekommit inom Krono-Arbets-Compagnierna, bland hvilkas 

personal rnan också lätt inser, att dessa, på oblid temperatur och täta luftvexlin-

gar beroende sjukdomar, företrädesvis måste förekomma. 

Diarrheer hafva i långt mindre antal förekommit, men vanligen under chronisk 

form, såsom följdsjukdom efter föregående årets acuta, hvarföre också dödligheten 

ej aftagit i samma förhållande, som sjuknummern. Choleran har deremot icke un

der året förekommit. 

Vattsot har förekommit i 93 fall med 28 döda, dels såsom sjelfständig Njur

sjukdom (Morbus Brigthi), men oftast såsom sista akten af Lungsot och Chronisk 

Diarrhe. 

Lungsot och chroniska Bröstsjukdomar hafva, liksom under föregående år, 

bland chroniska sjukdomar varit de mest dödande, och företrädesvis vid Straff- och 

Arbets-Fängelserna i Hufvudstaden och dess grannskap. Vid Långholmen före

kommer dock en minskning i mortaliteten från 4 5 till 36, hvaremot den vid Norr

malm ökats från 10 till 13. 



63 

Skörbjugg bar ungefär förekommit till samma antal som under år 1850, men 

med något mindre dödlighet, eller 4 i stället för 6. Härvid torde dock få an

märkas, att den Skörbjuggs-epidemi, som 1849 utbröt vid Fästnings-fängelset å 

Carlsten, och sedermera, ehuru med minskad intensitet, fortfarit att hvarje vår och 

sommar derstädes försvaga personalen, endast ofullständigt blifvit i rapporterna från 

nämnde ställe uppgifven. Detta beror derpå, att sjukdomen derstädes mera uppträdt 

såsom en försvagande dyscrasie, än såsom egentlig sjukdom. 

Ögonsjukdomar hafva förekommit i 95 fall, hvilka till största delen utgjorts af 

inflammationer utaf Binde- och Hornhinnan, hvilka förekommit vid Långholmen och 

Krono-Arbets-Compagnierna, eller der en del af personalen sysselsattes med sten-

huggning. Få hafva emellertid varit af någon allvarsammare beskaffenhet. 

Venerisk sjukdom har förekommit i 44 fall, af hvilka en aflidit, dock icke till 

följe af denna sjukdom, utan af ett densamma tillkommet chroniskt Diarrhe. 

Sinnessjukdomarne hafva under året uppträdt under mildare former, ehuru till 

antalet endast med 4 understigande föregående år. Hela antalet har nemligen 

uppgått till 25, hvaraf trenne aflidit genom sjelfmord, då året 1850 räknade 29 

sjuka med 7 dödsfall. 

De 3 sjelfmorden hafva förekommit i Cellfängelserne i Linköping, Wenersborg 

och Garlstad. Hos tvenne af dessa fångar, hvilka endast kort tid varit i cell in

tagne, förmärkte icke Läkaren någon kropps- eller själs-sjukdom innan de funnos 

hängda i sina celler. Hos den 3:dje, i Carlstad, förmärktes några veckor förut en 

djup sorgbundenhet, hvilken Läkaren och Presten genom förmaningar och tjenliga 

medel sökte skingra, men en morgon befanns han hängd i sin cell. Alla tre dessa 

fångar voro karlar. 

Af de öfriga sinnessjuka har en vårdats vid Långholmen och var en fästnings

fånge, hvilken i November helt hastigt och utan föregående sjukdom insjuknade med 

symptomer af Baseri (Mania) och som vårdades på sjukhuset, der han under De

cember fullkomligt tillfrisknade, så att han innan månadens slut ånyo kunde inflytta 

i logementet och deltaga i arbetet. Yid Fästnings-fängelset i Malmö vårdades 5, 

af hvilka 4 enligt Läkarens uppgift ledo af Hypochondri, men den 5:te af svårare 

art sinnesrubbning (Mania?), och som alla efter kortare tid mer eller mindre åter-
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ställdes till helsan, så att de kunde från sjukhuset utskrifvas. Af de på Carlstens 

fästning vårdade 5 patienter ledo 3 af Hypocbondri och återställdes snart, en 4:de 

afgick från fängelset under tillstånd af fånighet (Idiotia) och den 5:te, som på sjuk

huset intogs för samma form af sinnesrubbning, fick 14 dagar före sin död Hjern-

inflatnmation, hvari han afled, och under hvilken rubrik han på tabellen återfinnes. De 

vid Warberg upptagne 3 fall af sinnessjukdom utgöras endast af 2 personer, emedan 

den ene tvenne gånger varit för Raseri (Mania) på sjukhuset intagen och båda 

gångerna lyckligen behandlad. Den andre led af religiöst grubbel, hvarifrån han äfven-

ledes återställdes. På Stockholms norra Straff- och Arbets-fängelse förekommo 2:ne 

fall af sinnesrubbning, båda hos qvinnor, som länge lidit af denna sjukdom i lin

drigare eller svårare grad. Den ena, Amanda Carlsson, är såsom vådlig för allmänna 

säkerheten under sin tidtals påkommande sinnesrubbning, hvarunder hon redan begått 

ett eller flera svårare brott, intagen till vård på fängelset, och den andra, Wingqvist, 

är såsom försvarslös derstädes häktad och lider af en nästan beständig Fånighet, 

hvilken dock icke hindrar henne att deltaga i arbetet och bebo de vanliga loge-

menterna. Båda inföllo emedlertid under sommaren i häftigare vansinne (Mania) 

och måste, såsom omöjliga att på fängelset behandlas, emedan dess sjukrum alltid 

äro af andre sjuka upptagne, till Danviks Hospital afsändas, hvarifrån Amanda 

Carlsson under årets lopp återkom temligen återställd. Hon måste dock sedermera 

en kortare tid å nyo för samma sjukdom inom fängelset vårdas, men tillfrisknade 

då snart. En lidande af Melancholia vårdades kort tid på Carlstads cellfängelse. 

På det i Fahlun en annan 2:ne gånger för Raseri, hvilken till Läns-Lazarettet 

måste remitteras. På cellfängelset i Stockholm förekom sinnesrubbning hos en 

barnamörderska, hvilken tid efter annan visade symptomer, vid hvilka man måste 

tveka om de härrörde af elakhet eller vansinne, hvarifrån hon dock återställdes 

och efter laga dom till arbets-fängelset förflyttades, der samma symptomer tid 

efter annan återkommit, dock här med tydligen uttalade tecken af vansinne. Den 

i Gefleborgs cellfängelse vårdade led af Melancholia eller egentligen hemsjuka och 

afskickades till hemorten endast förbättrad. — De för sjelfmord upptagne äro redan 

ofvan omnämnde, och då sjelfmorden alla skett i cellfängelser af personer, som för 

kort tid sedan blifvit arresterade torde man visserligen böra antaga, att det ovana 
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vistandet i cell, i ensamhet med ett skuldbelastadt samvete och tanken på ert 

mörk framtid bidragit till deras förtviflade beslut, att på sitt eget lif bära våldsam 

hand. 

Huru denna enda olägenhet, bland de många och stora fördelar både i mo

raliskt och physiskt afseende, som Ransaknings-cellfiingelser otvifvelaktigt erbjuda, 

skulle kunna undanrödjas eller åtminstone minskas, torde en fortsatt erfarenhet 

och Kongl. Styrelsens oaflåtliga bemödanden i denna riktning framdeles gifva vid 

handen. För närvarande torde man endast samla sig företeende facta, att deraf 

bedöma den relation, som verkligen kan finnas emellan de förekommande sjelf-

morden och cellfängelsets tillämpning. 

I afseende på de fängelser, der sjuklisheten och dödligheten varit mera fram

stående, finnas föga anmärkningsvärda skiljaktigheter från föregående åren. Stock

holms fängelser bibehålla i detta afseende sitt sorgliga företräde, hvilket dock 

befinnes grundadt i sakens natur och i förhållanden, som uti föregående rapporter 

blifvit antydda. Vid Långholmen har antalet af vårdade sjuka uppgått till det 

för 1849 och något öfver det för 18SO, men de dödas hafva med 10 understigit 

dessa sednare års och mortalitets-procenten nedgått till 8,9 procent, den minsta 

p§ hela sista qvinqvenniet. Sjukdomsformerna hafva detta oaktadt varit ganska 

allvarsamma, då Febrar, Lunginflammationer och Koppor förekommit i större antal, 

3D noder föregående år. De chroniska Bröstsjukdomarne voro deremot under 

året, såsom ofvan nämndt är, mindre lethala. Skörbjugg var likaledes i tilltagande 

och angrep under året ISO personer. I anseende till sjuklighetens och särdeles 

Skörbjuggens tilltagande, fann Kongl. Styrelsen för godt att låta utvidga fängelsets 

sjukhus, hvarigenom äfven tillfälle bereddes att skilja de olika cathegorierne af 

fångar eller fästningsfångarne från de försvarslöse. Till följe deraf inreddes för 

tie förras räkning 2:ne större sjuksalar tillsammans rymmande minst 40 personer, 

med särskildt badrum, hvarigenom trängseln minskades på det gamla sjukhuset 

och isolering kunde åstadkommas. Ökad badning och rörelse i friska luften, 

vädring och snygghet, samt minskad befolkning i logementerne och lämplig för— 

ändring i utspisning och beklädnad vidtogs äfven för att förekomma sjukligheten, 

9 
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och dessa åtgöranden komma utan tvifvel, ehuru kanske icke genast, dock små-' 

ningom att visa sitt välgörande inflytande. 

Af de 54 vid Långholmen aflidne voro 36 fästningsfångar, 13 försvarslöse 

och 5 lifstidsfångar. 

Vid Ny-Elfsborgs fästningsfängelse företer sig det vid första påseendetegna 

förhållande, att af 43 sjuka 15 aQidit. Härvid måste ihågkommas, att vid Elfs

borg förvaras egentligen gamla, till arbete odugliga, invalida fångar, hvilka enligt 

naturens ordning så småningom måste dö undan och af tabellen upplyses äfven, 

att dödsorsakerna, med få undantag, varit chroniska sjukdomar och ålderdoms

svaghet. Derjemte upplyses af läkarens rapporter, alt af de under året från Carls

stens fästning sftsom till arbete oduglige remitterade fångar, en stor del genast 

måst på sjukhuset intagas, af hvilka också flera inom kort tid dogo, och att 

sålunda den stora dödligheten icke ensamt bör tillräknas fängelsets egentliga per

sonal. 

Vid fästningsfängelset å Carlsten har sjuknummern under året icke obe

tydligt öfverstigit föregående års, hvaribland 6nnas upptagne 14 personer, behäf

tade med Skörbjugg. Detta sednare antal kan dock icke anses med verkliga för

hållandet överensstämmande, utan har i sjelfva verket varit långt större. För

hållandet har nemligen varit, att, då Skörbjuggen sedan 1849 varit endemisk på 

Carlsten, så hafva ett långt större antal personer af densamma varit angripne och 

oduglige till arbete, ehuru de, i anseende till bristande utrymme i de olämpliga 

sjakhvalfven, liksom vid dervarande brist på egen utspisning för de sjuke, icke 

blifvit bland de egentligen sjuke upptagne och sålunda icke synas på rapporterna. 

Att dödligheten, oaktadt det missgynnande helsotillståndet, varit så liten kan dids 

tillskrifvas fästningens sunda belägenhet, dels ofvan antydda förhållande, att de af 

chroniska sjukdomar lidande och obotliga samt till arbete odugliga, blifvit remit

terade till Ny-Elfsborg och der till en del aflidit. Detta fästningsfängelse är sålunda 

ett af dem, som för förbättrandet af sin helsovård komma att med det förste 

taga Kongl. Styrelsens omtanka i anspråk. 

Warbergs fästuingsfängelse har under året varit hemsökt af en eftersläng 

af den under året förut i dess grannskap grasserande Choleran, nemligen häftiga 
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Diwrheer eller Cholerin, hvaruti 5 personer aflidit och hvarigenom mortaliteten 

der blifvit oppstegrad. 

Vid Stockholms norra Straff- och Arbe l s -Fän gelse för Qvinnor, 

hafva de förra årens missgynnande förhållanden under början af uret varit i oaf-

brutet stigande, men under slutet af detsamma åter aftagit, så att ett bättre torde 

under följande år kunna emotses. Sjuknummern, som under 1850 uppgick till 

297, steg under 1851 till 0,19 och mortaliteten ökades frän 50, som redan är 

mycket, till 32. Dödsfallen halva till största delen berott på chroniska sjukdomar, 

och en stor del af de i början på året aflidne dukade under för följdsjukdomar af 

föregående årets svåra och allmänt gängse Diarrheer, nemligen chronisk Diarrhe, 

Vattsot och Lungsot. Endast 4 afledo i acuta sjukdomar och en genom olycks

händelse; ett fall hvarigenom hufvudskålen krossades och döden följde efter en 

timme. För helsovårdens förbättrande har i följd häraf flera efter allt utseende 

välgörande förfoganden blifvit vidtagne. Beklädnaden har blifvit förbättrad, dels 

genom rättigheten att begagna egna underkläder, dels genom upptagande i bekläd-

nadsstaten af vadmal för dem, som arbeta ute under bar himmel, samt en varmare 

fotbeklädnad. Utspisningen har något förstärkts derigenom, att brödportionen blif

vit ökad med ^ tt» me& strängare uppsigt öfver brödets beskaffenhet, som nu ba

kas på stället. Den nedre osunda och vattensjuka, så kallade sjukhusgården har 

blifvit föreslagen till planering och grusning och sjukhusets bristfälligheter till nö

dig reparation. Dessa arrangementer, ehuru i sig sjelfva icke stora eller särdeles 

kostsamma, skola dock utan tvifvel komma att på personalens helsa utöfva ett godt 

inflytande, hvilket dock icke kan tydligen framträda i dagen innan de under någon 

längre tid hunnit att inverka. Ett förhållande, som, utom de förutnämnde, oför

delaktigt inverkar på sjukligheten vid Norrmalms fängelse ligger äfven deruti, att 

detta fängelse för Stockholms stad utgör ett slags försörjningshus för gamla orkes

lösa qvinnor, hvilka i följd af sina brott eller okynnen icke kunna på försörjnings-

husen vårdas, utan då i stället förpassas till detta fängelse, ehuru de ofta äro 

nära odugliga till arbete. 

Vid Götheborgs Straff- och Arbe t s -Fänge l se har mortaliteten, jemn-

förd med både antalet sjuke och medeltalet fångar, varit särdeles stort, hvilket 
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dock berott på samma orsaker, som på Norrmalms, nemligen att 5 personer ftfli-

dit i Vattsot, till en stor del såsom följdsjukdom efter förra årets Cholera-epidemie. 

Af de öfriga 2 har 1 aflidit af Feber och 1 af Diarrhe. 

I afseende på hälsotillståndet vid Krono-Arbets-Compagnierna gälU 

föregående års anmärkningar nästan till alla delar. Det har sålunda i allmänhet 

varit godt. Vid första Arbets-Compagniet har dödligheten varit störst, emedao S 

aflidit i Lunginflammation, 1 af Feber och 1 af Skörbjugg, hvaraf dessutom 11 

personer varit angripna. Vid Carlsborg Iedo 23 personer af denna sjukdom, af 

hvilka 2 afledo; vid 5:te Compagniet 1 och vid 9:de och 10:de 2:ne, hvilka 

tillfrisknade. Vid dessa sednare Gompagnier var sjuknummern, som vanligt be

tydlig, eller snarare öfverdrifven, men dödligheten medelmåttig. På ett medeltal 

fångar af 324 upptages 913 sjuka och 19 döde. Af dessa afledo 9 i Lungin

flammation, 7 af Diarrhe, 2 af Lungsot och 1 af urartad Venerisk sjukdom. 

Koppor eller andra smittsamma sjukdomar hafva icke under året vid något Arbets-

Compagnie förekommit. 

Vid Cellfängelserna har helsotillståndet i allmänhet varit godt och tillfrédsr 

ställande. Under loppet af året hafva 2:ne nya cellfängelser öppnats, i Wfinfirs-

borg och Carlskrona, för hvilket förra redogörelse blifvit uppgjord, men ej för 

det sednare, som först under årets sednare månader blifvit inrymdt. Vid intet af 

dessa fängelser har någon särdeles sjuklighet egt rum, och de flesta sjuka hafva 

utgjorts af personer, hvilka såsom sjuka inkommit till fängelset, och efter någon 

tids vistande derstädes till helsan förbättrats. Sällan hafva svårare sjukdomar ut

brutit inom fängelset, med undantag af Linköpings cellfängelse, der 13 personer 

varit angripne ak feber, hvaruti en aflidit. På Stockholms cellfängelse afled en fånge 

i Lunginflammation 1 dag efter ankomsten, och som döende och förfrusen anträf

fats ute, liggande på isen. Lindriga febrar och Lunginflammationer, Frossor, Ca-

tarrher och Diarrheer hafva utgjort de vanligast förekommande sjukdomarne. Endast 

2:ne fall af Skörbjugg hafva förekommit i Linköping, 3:ne i Wenersborg. För 

de förekommande sinnessjukdomarne har förut redogjorts, och hafva de inom cell

fängelserna icke varit många, hvaremot alla sjelfmorden förekommit inom dem. En 

sjukdom, Magflen (Cardialgie), hvilken jag förut uppgifvit såsom allmän, men utan 
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större betydenhet, på Norrmalms Fängelse, börjar nu mera allmänt öfverklagas frän 

cellfängelse och kan lätt uppkomma genom ovanligt stillasittande, ovan kost 

och en från cellfängelset oskiljaktig nedstämdhet. I Wenersborgs cellfängelse upp-

gafs den hafva uppkommit af fukt i cellerna vid fängelsets första öppnande, och 

minskats då denna orsak upphört. På andra Fängelser, t. ex. cellfängelset i Chri

stianstad, uppgifves den åter hafva blifvit allmän genom Fångarnes utspisning med 

surt bröd.» 
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V. AFDELNINGEN. 

Om Fängelsebyggnaderne. 

I afseende å detta ämne får Styrelsen i underdånighet åberopa den af Chefen 

för Stvrelsens Byggnads-contor derom afgifne berättelse, som är af följande lydelse: 

a) Nya Länsfängelser ne. 

I Wenersborg och Carlskrona. De å dessa fängelser sedan förlidet år 

återstående inrednings-arbeten hafva blifvit fullbordade, så att fångarne kunnat 

ditflyttas, i det förstnämnde den 1 Maj och i det sistnämnde den 31 Juli berörde 

år; och återstår nu blott vid dessa fängelser dels den utvändiga afrappningen, 

hvilket arbete, för att ej instänga fukt i murarne, måste anstå tills desse, efter 

cellernas och rummens eldning under en vinter, fått torka ut, dels ock några i 

sammanhang dermed stående planerings-arbeten, som ej kunnat företagas förr, än 

platserna der bruksqvarn och kalkbod stått, blifvit afröjde. 

I Calm ar hafva fängelse- och ekonomi-flyglarne blifvit uppmurade till fulla 

höjden och täckta med jernplåt på bräder, samt grundmurarne för tvätthuset, och 

till en del för omslutningsmuren, nedlagde. 

I Malmö. Som tjenlig sten till grundläggning för nya Länsfängelse-bygg

naden icke, utan högst betydlig kostnad, kunnat på stället erhållas, hafva 254 

cubik-famnar sprängd gråsten från f. d. Warbergs fästning blifvit till byggnads

platsen transporterad. 
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Kostnaden för ofvannämnde byggnader upptages i nedanstående tabell. 

De förhållanden, i följd hvaraf byggnadskostnaderne för de 2:ne förstnämnde 

fängelserne öfverstigit bvad dertill förslagsvis varit beräknad t, äro i förra års

berättelsen anförde. 

b) Stads- och Häradskäkten. 

I Esk i l s tuna har det, i förening med nytt Rådhus för Staden, uppförda 

cellfängelset blifvit fullbordadt och efter dera anställd besigtning, till vederbörande 

myndigheter aflefvereradt. 

I Ga rishamn hafva grund- och fotmurar för det cellfängelse, som enligt 

Eder Kongl. Maj:ts under den 17 Juli 1830 utfärdade nådiga Bref, derstädes 

skall uppföras, till förvarande af ransakningsfångar från Staden och Bräkne Härad, 

blifvit lagde, i överensstämmelse med deroin upprättadt entreprenad-contract. 

I Kongsbacka har, för det cellfängelse, som enligt Eder Kongl. Maj:ts 

nådiga bref af den 22 Maj 1850 derstädes skall uppföras, för staden samt Fjäre 

och Wiske Härader, grundmuren på rustverk blifvit nedlagd efter derom upprättadt 

entreprenad-contract. 

c) de äldre Länsfängelserna. 

De för dessa fängelser erforderliga underhålls-arbeten å tak, eldstäder, dörrar, 

fönster och plank m. m., hafva i enlighet med Nådigst fastställdt Byggnads-förslag 

blifvit verkställde. 
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d) Fästnings- samt Straff- och Artetifänfthtrna. 

Jemle det de för dessa fängelsers bestånd erforderliga underhålls-arbeten sa 

ligt Nådigst fastställde stater blifvit verkställde, hafva följande större Byggnads

arbeten blifrit utförde, nemligen: 

l:o på Långholmen. Uppförandet af den sedan förra året återstående de

len af Ringmuren på södra sidan har blifvit fullbordadt, hvarigenom den yttre be

vakningen blifvit i väsentlig mån underlättad; och för tvättinrättningens bättre 

ordnande har ett grundmuradt tvätthus med deri inmurad Ångtvättnings-apparat 

blifvit innanför Ringmuren uppfördt, hvarjemte Itegeri blifvit inrättadt, hvarifrån 

Fängelset numera erhåller sitt behof af bröd. Dessutom har en ny Brunn blifvit 

anlaggd med vattenledning från sjön och pumpverk så väl till förenämnde tvätthus, 

som till sjukhuset, samt den förfallna stängsel» omkring vedgården blifvit omsatt 

med begagnande af gammalt virke från en utdömd gammal Ladugårdslänga, äfven-

som behöQiga uthus, att för Fängelsets tjenstemäns hushåll begagnas, blifvit i sam

manhang med samma stängsel uppförde. 

2:o i Malmö. Till beredande af lättnad i upplastnjng och transport af, så 

väl för Straff-fängelset, som den anbefallda nya Länsfängelse-byggnaden erforder

liga materialier och förrådspersedlar, har en ny lastbrygga blifvit anlagd och en 

hisskrau dera uppsatt. 

3:o i War berg. Uti norra Längan har taklaget, som var ytterst brist

fälligt och otätt, blifvit nedtaget och omhugget samt derefter åter uppsatt och 

täckt med tegel på bräder, hvarjemte nya bjelkar blifvit inlaggde der de gamla 

funnits af röta angripna och en Arbetssal öfver Kyrkan är vorden inredd. Denna 

jemte öfriga till Straff-fängelset hörande byggnader hafva blifvit utvändigt afrap-

pade och affärgade. 



73 

VI. AFDELNINGEN. 

Om Krono-Arbetskarlars och Fångars underhåll, beklädnad 
och sängkläder. 

De under dessa titlar bestridda utgifter för år 1851 hafva utgjort nedan

stående belopp för en fånge eller Krono-Arbetskarl. 

10 
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Vid uppförande 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 förflutna åren, så torde Styrelsen nu, i af

seende härå, endast behöfva samma uppgift, jemte de sedermera afgifna under

dåniga Berättelser lör åren 1848, 1849 och 1850, i hvad de röra ifrågavarande 

ämne, i underdånighet åberopa. 

Under loppet af år 1851 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 Eder 

Kongl. Maj:ts för dem i nåder fastställda utspisningsstat utfallit, bifogas i under

dånighet nedanstående sammandrag öfver Fångportions-kostnaderna vid de tio så 

beskaffade fängelser, som under året varit begagnade, upprättadt enligt från Eder 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 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 särskildta arbeten, hvarmed- fångarne blifvit sysselsatte, 

är uti föregående berättelser i underdånighet omförmäldt, gäller äfven för nu 

ifrågavarande år, och Styrelsen torde derföre nu omedelbart få öfvergå till redo

görelsen för de i berörde afseende vid hvartdera fängelset särskildt erhållne resultat. 

Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen. 

Förhållandet mellan antalet af utspisade portioner och verkställde dagsverken 

har varit följande: 
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De för private personers räkning och för andra fångvårds-inrättningar samt 

således med påräknad inkomst, utgjorde 121,108 dagsverken, hafva således upp

gått till mer än hälften af de utspisade portionernas anta!. 

Om denna inkomst jemföres med antalet al samtlige med påräknad inkomst 

verkställde dagsverken och derför bestridde utgifter, så företer sig följande resultat. 

Blifver åter sistnämnde inkomst fördelad på hela fångpersonalen, så öar den

samma för hvarje utspisad portion, hvilken kostat Staten 6 sk. 8 r., lemnat ersätt

ning med 1 sk. 9 i. 

Straff- och Arbetsfängelset i Malmö. 

Emellan antalet af utspisade portioner och derför åtgjorda dagsverken har 

förbåJIaadet rarit följande: 
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De med påräknad förtjenst utgjorde dagsverken hafva således uppgått till 

nära 2/3 af de utspisade portionernas antal. 

Om dessa brutto- och nettobehållningar jemföras med samtlige med påräknad 

inkomst utgjorde dagsverken, så visar sig följande förhållande: 

Om således behållna inkomsten fördelas på hela fångpersonalen, så har samma 

inkomst för hvarje utspisad portioo, som kostat Staten 6 sk. 2 r., lemnat ersätt

ning med 3 sk. 7 r. 
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Straff- och Arbetsfängelset å Norrmalm. 

Antalet af utspisade portioner har vid detta fängelse förhållit sig till antalet 

af utgjorde dagsverken, på sått följande tabell utvisar: 

Vid detta fängelse har således antalet af de med påräknad inkomst utgjorde 

dagsverken uppgått till nära 2/3 af utspisade portionernas antal. 

Om deona inkomst jemföres med de under loppet af året med påräknad 

inkomst utgjorde dagsverken, så visar sig följande förhållande: 
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Fördelas åter denna behållning, på hela långpersonalen, så lemnar nämnde 

nkomst för hvarje utspisad portion, som kostat Staten 5 sk. 5 r., ersättning med 

3 sk. S r. 

Straff- och Arbetsfängelset i Norrköping. 

Emellan antalet af utspisade portioner och utgjorde dagsverken har förhållandet 

varit följande: 

Och har således antalet dagsverken med påräknad inkomst uppgått till öfver 

hälften af de utspisade portionerna. 

Då denna inkomst fördelas på de med påräknad förtjenst utgjorde dagsver

ken, så uppstår följande förhållande: 
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Då åter den behållna inkomsten fördelas på hela antalet af utspisade portioner, 

så lemnar den för hvarje sådan, som kostat Staten 5 sk. 7 r., en ersättning af 3 

sk. på portionen. 

Straff- och Arbets-Fängelset i Göthelor g. 

Förhållandet emellan antalet af utspisade portioner och verkställda dagsverken 

har härstädes varit följande: 

Och har således antalet dagsverken med påräknad inkomst uppgått till nära 

tre femtedelar af de utspisade portionerna. 

Fördelas denna inkomst på de med påräknad förtjenst utgjorde dagsverken, 

uppstår följande förhållande: 
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Om åter den behållna inkomsten fördelas på hela antalet af utspisade por

tioner, så lemnar den för hvarje sådan, sx>m kostat Staten 6 sk. 2 r., ersättning 

med 1 sk. 4 r. 

På det att resultaterne af den redogörelse, Styrelsen nu underdånigst afgifvit, 

rörande förhållandet mellan antalet af utspisade portioner, utgjorde dagsverken och 

derför redovisad inkomst, må blifva lättare åskådlige till anställande af jemförelse 

mellan de särskilde Arbets-fängelserne, har Styrelsen ansett sig böra framställa 

dessa resultater i följande tabellariska sammandrag: 

Fästnings-fängeherne och Krono-Arbets-Corpsen: 

Enligt till Styrelsen inkomne Dagsverks- och Arbets-rapporter, bar antalet 

af dagsverken, som af Fästningsfångar och Kronö-arbetskarlar blifvit vid nedan-

nämnde arbeten verkställde, under år 1851 utgjort: 

11 
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för hvilka, derest ersättning erhållits, beräknad till samma belopp, som af K. M:ts 

Flotta betalas för Krono-arbetskarlarnes i Carlskrona arbeten eller endast 12 sk. 

Banco, en inkomst skulle hafva kommit Fångvården till godo, stor 73,433 R:dr 

15 sk. Banco. 

Till ofvan uppgifne, utan ersättning utgjorde dagsverken kommer ett antal 

sädane, som af 5:te Krono-Arbets-Compagniets till Kungsholms fästning detache-

rade ma-nskap derstädes utgjorts, men hvilket antal, i saknad af nog fullständiga 

dagsverksrapporter, ej kön uppgifvas för ifrågavarande år. 

I afseende på fångarnes sysselsättning i Carlskrona, Christianstads, Ny Elfs

borgs och Landskrona fästningsfängelser, får Styrelsen åberopa hvad derom i 

1850 års berättelse blifvit i underdånighet anfördt. 

Inkomsten af dagsverken, som till följd af ingånget, i berättelserne för åren 

1849 och 1850 omförmäldt Contract användts för bedrifvande af en klädesfabrik 
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Vid Warbergs Straff-fängelse, hvarest fångarne under ifrågavarande år, lika

som år 1850, användts vid fängelsets byggnad och inredning, har arbetsinkom

sten uppgått till följande belopp: 

Någon förändring med Krono-Arbets-Corpsens sysselsättning och i grunderna 

för beräkning af ersättning derför, mot hvad derom finnes i föregående års be

rättelse i underdånighet anfördt, har icke ägt rum, och Styrelsen torde derföre, 

underdånigst åberopande samma berättelse, endast få upplysa, att arbetsinkomstea 

vid l:a Compagniet uppgått för 2,861 1/4 dagsverken å 16 sk., och för 51,690 
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dagsverken, ä 12 sk., till ett sammanräknadt belopp af 8,856 R:dr 12 sk., vid 

2:a, 3:e och 4:e Compagnierne till 147 R:dr 10 sk. 8 r. för åt private per-

sODer utgjorde 567 5/6 dagsverken, med afdrag likväl af 7 R:dr 36 sk. 8 r., 

ersatte ertappningspenningar m. m., som oriktigt upptagits i räkenskapen under 

titel arbetens bedrifvande samt vid 5:e Compagniet till 10,658 R:dr 12 sk. för 

42,633 dagsverken a 12 sk. st. 
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VIII. AFDELNINGEN. 

Om inkomster och utgifter vid Fängelserne och Krono-
Arbets-Corpsen. 

Öfver inkomsterne och utgifterne vid hvarje särskild Fångvårds-inrättning 

under nästlidne år har Styrelsen, enligt räkenskaperna, 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 anslagna allmänna medel, jemte de genom fångarnes 

och Krono-arbetsmanskapets arbeten eller tillfälliga orsaker Fångvården tillfallna 

inkomster varit tillräckliga för bestridande af kostnaderna för fångarne och Krono-

Arbets-Corpsen under sagde år. 

l:o. Arbets- och Fästningsfängelserne samt Krono-Arbets-Corpsen: 

Efterföljande tabell utvisar de belopp, hvarmed utgifterne öfver- eller under

stigit anslaget af Statsmedel, tillagdt arbetsförtjensten och andra tillfälliga inkom

ster och utgifter, hvilka äro upptagne sådane de i Styrelsens Hufvudbok visa sig. 
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Vid jemförelses anställande emellan arbetsvinsten vid Straff-, Arbets- och 

Fästningsfängelserne samt Krono-Arbets-Corpsen mot hvad i Staten påräknats 

såsom inkomst på nämnde ställen, visar sig följande förhållande: 

Utaf nästföljande tabell inhemtas åter till hvad belopp kostnaden lör 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, så

som premier åt arbetarne och arbetsföreståndares provisioner m. m., icke inbegripna, 

derföre att denna kostnad godtgöres af arbetsförtjensten och alltså icke bör påläggas 

utgiftssumman, då man vill jemföra dess verkliga belopp med det i stat beräknade, 

helst den genom behållna arbetsvinsten Kronan tillkomna och här förut visade 

minskning i kostnad, eller bidraget till fångarnes underhåll, i samma kalkyl ej heller 

tagits i beräkning. 

Orsakerna till utgifternes anmärkningsvärdt högre belopp, än som varit i Sta-

terne beräknadt, härleder sig, för fängelserne å Långholmen och Norrmalm, af högre 

kostnad så väl för Byggnader, som för beklädnad och sängkläder, för fängelset å 

Carlsten af större utgift för beklädnad och sängkläder äfvensom för sjukvården samt 

för 5:te Compagniet af en utaf Kongl. Flottans i Carlskrona Station Styrelsen på

förd, i Stat icke beräknad ersättning för af båtsmän utgjorde dagsverken för Krono-

arbetsmanskapets bevakning. 

2:o. Läns- och Krono-häkten. 

På sätt i Eders Kongl. Maj:ls Nådiga Bref af den 12 Juni 1849 finnes före-

skrifvet och i sednaste berättelse blifvit omförmäldt, har det fortfarande under ifrå

gavarande år tillgått med bestridande af de utgifter, som varit nödiga för de i dessa 

fängelser förvarade fångars underhåll; så att vederbörande Läns-Styrelse af Styrelsen 

fått mottaga nödiga medel, i stället för att utgifter i förevarande afseende blifvit 

tillförene från Bänterierne förskjutne och sedermera af Styrelsen ersatte till det be

lopp, 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 jeraväl inbcräknade byggnadsutgifterne. 

12 



90 



91 

3:o Utgifter, hvilka icke tillhöra visst Fängelse eller visst Län. 

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 ofvanstående titel äro att hänföra endast aflöningen till Styrelsens egne 

embets- och tjenstemän samt betjente jemte Verkets förvaltningskostnader, äfven-

som fängvårdskostnader af den allmänna beskaffenhet, att de lämpligen ansetts 

böra i ett generelt förslags-anslag upptagas, såsom ersättning till Seraphimer-

Ordens-Gillet för vansinnige fångars vård, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref 

den 12 September 1848, trycknings- och lithografieringskostnaden för fångför

teckningar och blanketter till dylika, äfvensom till mönsterrullor och kyrko-böcker 

samt inköp af religionsböcker för fängelserne och mera dylikt; Och får Styrelsen 

efter enahanda grunder, som i denna afdelning uti förut afgifna berättelser iakt

tagits, medelst följande uppställning åskådliggöra i hvad mån Stats-anslaget béfun-

uits tillräckligt eller ej under det år, som nu utgör föremål för redovisning: 
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Summan af utgifterne utaf allmänna fångvårds-anslaget har således utgjort: 
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Vidare har Styrelsen trott sig böra i underdånighet tillkännagifva att, ge

nom dess under ar 1851 meddelade 28 särskilda Resolutioner i anmärknings-

mål, blifvit till betalning faststäldt ett sammanräknadt belopp af 1,878 R:dr 26 

samt att af dessa, äfvensom af de vid 1850 års slut utestående anmärknings

medel, uppgående till 49,662 R:dr 21 sk. 4 r., och hvaraf 29,580 R:dr 3 sk. 

6 r. afskrifvits, ett belopp af 3,453 R:dr 10 sk. 7 r. kommit Fångvårds- och 

Länsfängelsebyggnads-anslagen tillgodo, så att balancen vid 1851 års slut utgjorde 

18,540 R:dr 10 sk. 6 r.; tillhörande deraf 9,016 R:dr 37 sk. 10 r. förre Redo

göraren vid Straff-fängelset å Långholmen P. J. Weidels och 1,586 R:dr 31 sk 

9 r. aQidne Redogöraren vid samma fängelse Söderströms uppbördsbrister. 

Slutligen får Styrelsen i underdånighet anmäla, att undertecknad Ordförande 

under år 1851 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 Länsfängelserna uti Wisby, Hernö-

sand, Östersund, Umeå och Piteå samt Krono-häktena i Alingsås och Nora. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

S to rmäk t igs t e , All ernådigs te Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 
underdånigste, tropligtigste 

tjenare och uodersåter 

E. von TROIL. 
R. TH. CEDERSCHIÖLD. C. M. KRUSKOPF. 

Stockholm den 17 December 1852. 
E. A. F. Lindencrona. 



Rättelser: 

Pag. 37, uti de två sista kolumnerne läses 1:sta raden 324 och 4,99:de, bör vara: 314 

och 4,83:dje, 4:de raden: 592 och 4,62, bör vara: 582 och 4,55:te. 



Litt. A. 

Summariskt Sammandrag öfver Fång-antalet vid Rikets samtlige Läns- Krono- och Polishäkten under loppet af år 1851. 





Litt. B. Summariskt Sammandrag öfver Fång-antalet vid Rikets samtlige Fästnings-, Straff- och Arbetsfängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsen under loppet af år 1851. 

* Endast de, som under dessa rubriker afgått ett föregående år, upplagas har såsom återkomne, men ej de, som under samma år både åfgått och återkommit. ** Alla de, som anlända på grund af nytt Ulslag, upplagas såsom nykomne, äfven om de samma år frigifvits. *** Under dessa rubriker upptagas endast de såsom afgångne, bvilka ej inom årets slut återkommit. 



Litt. C. 

Uppgift på de under loppet af år 1851 å Rikets samtlige Straff- och Arbetsfängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsen förvarade personers ålder. 



Litt. D. 

Uppgift på de under loppet af år 1851 å Rikets samteliga 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 allmänna 

Straff- och Arbetsfångar samt Krono-arbetskarlar. 



Litt. F. 
Uppgift på de samhällsklasser, som de vid Rikets samtlige Straff- och Arbetsfängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsen under loppet af år 1851 

förvarade personer tillhört, innan de dit ankommit. 



Litt. G. 

Uppgift, utvisande af hvilka Auktoriteter de under loppet af år 1851 å Rikets samteliga 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 1851 å Rikets samtlige Straff- och Arbetsfängelser samt vid Krono-Arbets-Corpsen 

förvarade personer blifvit dömde, innan de dit ankommit. 





Litt. K . 

Uppgift på antalet af dem, som under loppet af år 1 8 5 1 , dels funnits å Allmänna Straff- och Arbets-Fängelserne samt i Länsfängelserne och vid Krono-Arbets-

Corpsen för att förrätta ålagdt allmänt arbete, dels ock förvarats uti enskildt Fängelse för att förmås till bekännelse af brott, äfvensom huru många af alla 

dessa under samma år frigifvits och aflidit. 



Litt. L. 

Tabell öfver Sjukdomsförhållandet å Straff- och Arbetsfängelser, Krono-Arbets-Compagnier och Cellfängelser inom Riket År 1 8 5 1 . 



Litt. M. 

Sammandrag öfver Fångvårdens Inkomster, enligt Fångvårds-Styrelsens Hufvudbok för år 1851. 



Litt. N. Sammandrag öfver Fångvårds-Utgifterne, enligt Kongl. Fångvårds-Styrelsens Hufvud-Bok för år 1851. 
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