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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

I likhet med Styrelsens öfver Fängelser och Arbetsinrättningar i Riket för är 

1851 afgifna underdåniga Berättelse om Fångvården, har Styrelsen uti den ena

handa underdåniga Berättelse, som Styrelsen nu går att afgifva för år 1852, an

sett sig böra uti åtta särskildta Afdelningar redogöra för: 

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

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

ningarne af det derstädes använda behandlingssätt; 

3:o Religionsvården; 

4:o Helsovården; 

5:o Fängelse-Byggnademe; 

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

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

minskning i Statens utgifter för deras underhåll; samt 

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

Om Fångar och Krono-Arbetskarlar i allmänhet 

samt särskildta slag deraf. 

Styrelsen lemnar i denna afdelning 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 Slraff-

och Arbetsfängelserne samt vid Krono-Arbets-Corpsen vid årets slut, dels ock till 

jemförelses anställande i afseende på antalets tillvext eller minskning under en 

längre tidrymd, enahanda redovisning lör hvart femte år från och med 1835, 

som är det första, för hvilket någon utförlig fång-statistik finnes uppgjord. 

Hvad särskildt år 1832 beträffar kommer denna afdelning rörande allmänna 

Straff- och Arbetsfångar, samt Krono-Arbetskarlar att innehålla redovisning, så 

väl för förändriugarne i afseende på deras tillkomst och afgång, som ock för deras 

ålder, födelseorter, föregående lefnadsyrken, auktoriteter, som dömt dem till all

mänt 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 1852 uti Stockholms Stads jemte samtelige Läns-

och Kronofängelser, äfvensom Polishäktena i Götheborg och Norrköping varit för

varade, dels ock å folkmängden vid slutet af åren 1835, 1840, 1845 och 1850, 

som är det sista, för hvilket Rikets folkmängd ännu finnes ufräknad. 
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*) Denna summa omfattar egentligen antalet vid 1835 års slut, emedan antalet vid årets början ej kunnat tillförlitlige!» utrönas. 
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De uti förestående Tabell upptagne personer hafva blifvit inmanade i häkte af de an-

Så Antalet vid början af 1835 kan ej uppgifvas. 
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ledningar, som efterföljande Tabell utvisar: 
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Total-summan af de särskilta slags fångar, samt barn, som under loppet af åren 

Kronohäkten, äfvensom uti Polishäktena i Götheborg och Norrköping, har, på sätt 
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1835, 1840, 1845, 1850 och 1852 förvarats uti Stockholms Stads, samt Läns- och 

förestående Tabeller utvisa, utgjort: 

Uti nästefterföljande Tabell meddelar Styrelsen upp^ilt ej allenast på till

ökningen uti Rikets folkmängd il'rä:i 1855 till 1850, utan älven å tillväxt eller 

minskning uti de arresterades antal i Läns-, Krono- och Polishäkten så väl under 

nämnde år, som älven under åren 1840, 1845 och 1852. 

2 
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Till undvikande nf missförstånd, har Styrelsen ansett sig böra här upprepa 

den uti föregående berättelserne gjorda anmärkning, dels att Styrelsen, i saknad 

af uppgifter från de mindre Studerne, icke är i tillfälle att kunna uti sine kal

kyler inberäkna det, sannolikt ringa, antal fångar, som uti de mindre Städernes 

häkten intagits, utan att derefter jernväl insättas uti något Krono- eller Polis

häkte, dels ock att afdrag för dem, som under årets lopp från ett till annat 

Krono- eller Polishäkte förflyttats, i saknad af uppgift dera, ej kunnat göras för 

längre tid tillbaka, än från och med 1845, hvadan det ock till följd häraf först är 

från och med sistnämnde år, som Styreisens beräkningar öfver arresteringarnes 

antal eger någon större tillförlitlighet. 
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Sedan afdrag egt rum för antalet, ej allenast af dem, som vid början af 

hvarje år förvarades uti Läns-, Krono- och Polishäktena, ulan äfven af dem, som 

under årets lopp från ett till annat sådant häkte förflyttats, visar sig att arreste

ringarnes antal under hvartdera af sistförflutua åtta åren varit följande: 

Af förestående tabell inhemtas, att arresteringarnes antal under de sista åtta 

åren varit minst 1849, men derefter fortfarande tillväxt, 1850 med något öfver 

1000, år 1851 med nära 3000, samt år 1852 ytterligare med något öfver 3000, 

så att arresteringarnes antal år 1852 med mer än 7000 öfversteg antalet år 1849 . 

Endast inom Jemtlands, Stora Kopparbergs, Kronobergs och Westerbottens 

Län har arresteringarnes antal år 1852 varit mindre än år 1849, hvaremot arre

steringarnes antal ökats så väl inom öfrige Länen, som ock inom Stockholms Stad, 

och har tillväxten deruti proportionsvis varit störst inom Götheborgs och Bohus 

Län, der den uppgått till mer än 100 procent, samt inom Stockholms Stad och 

Östergöthlands Län, der den utgjort nära 100 procent-



12 

Uti nästefterföljande tabell lemoas uppgift å antalet af de särskildta slags 

fångar, äfvensom barn, hvilka på en gang, nemligen den sista dagen uti hvartdera 

af åren 1835, 1840, 1845, 1850 och 1852 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 å antalet af dem, som vid slutet af åren 1855, 1840, 

1848, 1850 och 1852 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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Uti den sednast afgifna underdåniga berättelsen har Styrelsen, för att lätta 

öfversigten af tillväxten eller minskningen uti antalet af de särskilde slagen af 

fångar från och med 1835 till och med 1851, framställt förhållandet i berörde 

afseende uti 2:ne tabeller, af hvilka den ena upptagit förändringen i fångarnes 

antal vid slutet af de särskilde åren, men den andra deremot innehållit uppgift 

å olikheten uti de nykomnes antal. — Åberopande innehållet af nämnde tabeller, 

hvad de föregående åren beträffar, får Styrelsen nu framställa förhållandet i be

rörde afseenden emellan 1852 och 1851 uti efterföljande tabell: 

Af förestående tabell inhemtas, att från slutet af 1851 till 1832 års slut 

Bekännelsefångarnes antal minskats från 4 till 3 och numerären vid Krono-Arbets-

Corpsens Soldatklass med 8, men att deremot, så väl Straff-fångarnes, som de 

Försvarslöses antal betydligen tillväxt; — att vidare de nykomnes antal, hvad 

karlarne beträffar, år 18S2 varit för Straff-fångarne på viss tid omkring 5 pro

cent och för Krono-Arbets-Corpsens Soldatklass omkring 16 procent mindre, än 
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1851. Endast 1 Bekännelsefånge ankom år 1852, under det att de nykomne 

Bekännelsefångarnes antal 1851 deremot utgjorde 4. — De nykomne Lifstids-

fångarnes antal 1852 öfversteg antalet 1851 endast med 1, men de nykomne 

Försvarslöses antal var omkring 22 procent, och de nykomne frivilliges omkring 

26 procent större 1852 än år 1851. — Vidkommande åter qvinnorna, så var 

de nykomnes antal för Lifstidsfångarne 100 procent, för Straff-fångarue på viss 

tid omkring 2 procent och för de Försvarslöse omkring 45 procent större 1852. 

än 1851. 

För att visa i livad mån antalet af dem, som uti hela Riket på en gång, 

nemligen den sista dagen af åren 1835, 1840, 1845, 1850 och 1852 varit fri

heten beröfvade, i förhållande till folkmängden i Riket, tillväxt eller minskats, lem-

nas uti efterföljande tabell uppgift vid slutet af hvartdera året å sammanlagda an

talet af alla uti Lans-, Krono- och Polishäktena, samt i Straff- och Arbetsfängel-

serna förvarade personer, tillsammans med dem, sam då voro vid Pionier- och 

Krono-Arbets-Corpsen anställde. 

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

1835 års slut 3,025,439, —• vid 1840 ars slut 3,138,887, — vid 184» Srs 

slut 3,316,537, — samt vid 1850 års slut 3,482,541, — 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 uvar 625:te, — samt 

vid slutet af 1852 hvar 554:de person i landet varit friheten beröfvad. 

Aldrages åter antalet af de frivillfge, så visar sig att antalet af dem, som 

mot sin vilja varit friheten beröfvade, utgjort vid 1845 års slut 6,363, — vid 

1850 års slut 5,277, samt vid 1852 års slut 5,867, och då dessa summor 
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jemföras med folkmängden vid slutet af åren 1845 och 1850, så skulle vid 1848 

års slut hvar 521:sta, vid 1850 års slut hvar 660.de, samt vid 1852 års slut 

hvar 593:dje person i landet mot sin vilja varit friheten beröfvad. 

Härvid bör dock anmärkas att antalet af dem, som sista dagen af året för

varats antingen uti de mindre Städernes häkten eller uti de mindre transport-

fängelserne, icke blilvit beräknade. 

Mom. 3. Bland de å Rikels samtelige allmänna Straff- och Arbetsfängelser 

förvarade fåDgar, samt de vid Krono-Arbets-Corpsen anställde personer, jemte dem, 

som i Länsfångelserne till Straff-arbete hållits, hafva, enligt hvad Bilagan Lilt. B. 

speciellt utvisar, följande förändringar under loppet af år 1852 egt rum, nemligen: 

8 
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Mom. 4. Rörande samtlige allmänna Straff- och Arbetsfångar samt Krono-

Arbetskarlar meddelas uti särskildte bilagor uppgifter: 

l:o under Litt. C. angående åldern; 

2:o under Lift. 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 proportionsförhållandet emellan folkmängden i 

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

och Arbetsfångar, samt Krono-Arbetskarlar; 

4:o under Litt. F. angående de samhällsklasser, som allmänna Straff- och 

Arbetsfångarne, samt Krono-Arbetskarlarne före deras häktande tillhört, samt huru 

många af dem äro gifte eller ogifte; 

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

allmänna Straff- och Arbetsfångarne samt Krono-Arbetskarlarne vid Fästnings

klassen blifvit till allmänt arbete dömde, äfvensom proportionsförhållandet emellan 

deras total-summor och antalet af dem, som i Stockholms Stad, eller inom hvarje 

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

Krono-Arbets-Corpsens Soldatklass anställde personer blifvit ditsände för uttjenande 

af ingången kapitulation; 

6:0 under Litt. U. angående proportionsförhållandet emellan folkmängden i 

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

dömde allmänna Straff- och Arbetsfångar samt Krono-Arbetskarlar; och 

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

terne begångne brott och förseelser. 

Af dessa uppgifter, hvilka innefatta redovisning särskildt för hela personalen 

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

och de frivillige, särskildt för de under årets lopp nykomne och särskildt för de 

vid årets slut qvarvarande, inhemtas i afseende på de under loppet af 1858 ny

komne, bland annat följande förhållanden, nemligen: 

l:o af Tabellen Litt. G., att de flestes ålder utgjort: för lifstidsfångarne af 

mankön emellan 20 och 45 år, och för dem af qvinkön emellan 25 och 50 år; 
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— för de på viss tid dömde straff-fångarne af mankön emellan 20 och 35, samt 

för dem af qvinkön emellan 20 och SO; — för de försvarslöse af mankön emellan 

20 och 35, samt för dem af qvinkön emellan 25 och 45 år; 

2:o af Tabellerne Litt. D. och E. att, i förhållande till hela den under året 

nykomna personalen, de Qeste äro födde i Stockholms Stad och derefter i Elfs

borgs, samt vidare uti Skaraborgs, Östergöthlands, Blekinge, Calmar, Malmö

hus, Götheborgs, Jönköpings, Kronobergs, Upsala, Christianstads, Nerikes, West-

manlands, Stora Kopparbergs, Wermlands, Stockholms, Södermanlands, Gefle-

borgs, Hallands, Gottlands, Wester-Norrlands, Jemtlands, Norrbottens och Wester-

bottens Län; — samt att i förhållande till folkmängden de fleste äro födde i 

Stockholms Stad och derefter i Blekinge, Upsala, Skaraborgs, Westmanlands, Öster

göthlands, Calmar, Kronobergs, Elfsborgs, Jönköpings, Götheborgs, Stockholms, 

Nerikes, Södermanlands, Gottlands, Gefleborgs, Malmöhus, Stora Kopparbergs, 

Hallands, Christianstads, Wermlands, Jemtlands, Norrbottens, Westerbottens och 

Wester-Norrlands Län, äfvensom att olikheter i berörde afseende emellan ätskillige 

Län är högst betydlig, så att t. ex. i förhållande till folkmängden, de inom Ble

kinge Län föddes antal varit öfver 8 gånger större än inom Wester-Norrlands 

Län, öfver 7 gånger större än inom Westerbottens Län, öfver 5 gånger större än 

inom Norrbottens och Jemtlands Län, öfver 3 gånger större än inom Wermlands, 

samt öfver 2 gånger större än inom Christianstads och Hallands Län o. s. v.; 

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

jordhrukande klassen, en fjerdedel handtverksklassen, samt nära en fjerdedel mi

litärklassen; äfvensom att af den manliga personalen mer än en femtedel och af 

den qvinliga nära en fjerdedel före häktandet ingått äktenskap; 

4:o af Tabellerne Litt. G. och H. att, i forhållande till hela den under 

loppet af året nykomne personalen, största antalet blifvit dömdt till allmänt arbete 

af domstolar och auktoriteter inom Stockholms Stad och dernäst inom Calmar, 

Blekinge, Elfsborgs, Skaraborgs, Östergöthlands, Götheborgs, Malmöhus, Christian-

stads, Jönköpings, Nerikes, Kronobergs, Stora Kopparbergs, Gefleborgs, Wermlands, 

Hallands, Upsala, Södermanlands, Westmanlands, Stockholms, Gottlands, Wester-

Norrlands, Westerbottens, Jemtlands och Norrbottens Län; samt att, i förhållande 
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till folkmängden, de fleste blifvit dömde af auktoriteter i Stockholms Stad, och 

dernäst i Blekinge Län, samt derefter varit mindre och mindre i de öfriga Länen 

i följande ordning, nemligen inom Skaraborgs, Calmar, Götheborgs, Östergöthlands, 

Elfsborgs, Gefleborgs, Nerikes, Upsala, Gottlands, Malmöhus, Kronobergs, Jön

köpings, Hallands, Stora Kopparbergs, Christianstads, Westnianlands, Södermanlands, 

Stockholms, Wermlands, Jemtlands, Wester-Norrlands, Westerbottens och Norr

bottens Län; — äfvensom vidare att, i förhållande till folkmängden, de inom 

Stockholms Stad dömdes antal varit niira 2 Vi gång större än iuom Blekinge Län, 

samt derstädes 

1,08 gånger större, än inom Skaraborgs Läu, 

1.20 d:o d:o Calmar Län, 

1,25 d:o d:o Götheborgs Län, 

1,-44 d:o d:o Östergöthlands Län, 

1,75 d:o d:o Elfsborgs Län, 

2.— d:o d:o Gefleborgs Län, 

2,05 d:o d:o Nerikes Län, 

2,08 d:o d:o Upsala Län, 

2,18 d:o d:o Gottlands Län, 

2.21 d:o d:o Malmöhus Län, 

2.25 d:o d:o Kronobergs Län, 

2.26 d:o d:o Jönköpings Län, 

2,30 d:o d:o Hallands Län, 

2,69 d:o d:o Kopparbergs Län, 

2,79 d:o d:o Christianstads Län, 

2,86 d:o d:o Westmanlands Län, 

3,44 d:o d:o Södermanlands Län, 

5,77 d:o d:o Stockholms Län, 

5,52 d:o d:o Wermlands Län, 

6,46 d:o d:o Jemtlands Län, 

6,65 d:o d:o Wester-Norrlands Län, 
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7,81 gånger större, än inom Westerbottens Län, 

26,87 d:o d:o Norrbottens Län. 

Dessutom inhemtas af Bil. Litt. G. dels att ingen manlig lifstidsfånge an

kommit från Jemtlands och Norrbottens Län, samt endast en sådan fånge från 

hvartdera af Westerbottens och Wester-Norrlands Län; att ingen till lifstidsarbete 

dömd qvinna ankommit från Elfsborgs, GeQeborgs, Gottlands, Hallands, Jemtlands, 

Stora Kopparbergs, Norrbottens, Södermanlands, Upsala, Wermlands, Westerbottens, 

och Wester-Norrlands Län, samt endast en sådan från hvartdera af Blekinge, 

Calmar, Christianstads, Jönköpings, Kronobergs, Malmöhus, Nerikes och Westman-

lands Län; — dels att ingen till straff-arbete på viss tid dömd man ankommit 

från Norrbottens och ingen sådan qvinna från Upsala, Westmanlands och Wester-

Norrlands Län, samt blott en så dömd qvinna från hvartdera af Blekinge, Gott

lands, Jemtlands, Norrbottens och Westerbottens Län; — dels att ingen för för

svarslöshet till allmänt arbete dömd mansperson ankommit från Jemtland, och 

endast en sådan från hvartdera af Gottlands och Norrbottens Län; — att ingen 

för försvarslöshet till allmänt arbete dömd qvinna ankommit från Gefleborgs, Gott

lands, Hallands, Jemtlands, Malmöhus, Norrbottens, Stockholms, Upsala, Werm

lands, Westerbottens och Wester-Norrlands Län, samt att blott en sådan ankom

mit från Södermanlands Län, men att deremot ensamt från Stockholms Stad så

som dömde till allmänt arbete för försvarslöshet ankommit 175 män och 52 

qvinnor, eller nära en tredjedel af den från hela Riket ankomne personalen; — 

dels ock slutligen att bland dem, som från värfvade Regementerne utstrukits för 

att vid Krono-Arbets-Corpsen uttjena ingången kapitulation de fleste, eller 19 

ankommit från Marin-Regementet och dernäst eller 17 från Götha Artilleri-

Regemente och 15 från Andra Lif-Gardet, men deremot endast en från Kron

prinsens Hussar-Regemente och 2 från Konungens Lif-Garde till häst; 

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

öfrige till straff-arbete dömde langar 2,<j!5 procent blifvit dömde för barnamord 

eller delaktighet deri, 4,51 procent för annat mord och dråp eller delaktighet deri, 

9,73 procent för bruk af Iifsfarligt vapen, 2,11 procent för rån och röfveri, samt 

68,83 procent för stöld med eller utan inbrott. 
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Om jeoaförelse med de under loppet af nästföregående är ankomne anställes, 

så visar sig att de för barnamord och delaktighet deri dömde varit lika, eller 19 

under hvartdera året; att de för annat mord och dråp eller delaktighet deri 

dömde varit 45 år 1851, men endast 36 år 1852; att de för bruk af Jifsfarligt 

vapen dömde, som år 1851 varit 63, deremot år 1852 varit 73; att antalet af 

de för rån och röfveri eller delaktighet deri dömde under båda åren varit lika, 

eller 15 under hvartdera året; samt att de för tjufnadsbrott dömdes antal, som 

år 1851 utgjort 447, deremot år 1852 uppgått till 488. 

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

antalet af dem, som under loppet af år 1852, dels funnits å allmänna Straff- och 

Arbetsfängelserne, samt i Länsfängelserne och vid Krono-Arbets-Corpsen för att 

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

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

afgått. 

Med ledning af nämnde tabell lemnas härefter en summarisk uppgift ej alle

nast å förhållandet i berörde afseende, utan äfven å proportionen emellan antalet 

af nykomne, afgångne och återkomne så beskaffade personer vid ifrågavarande 

Fångvårdsinrättningar. 
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Då under år 1851 de återfallne, hvilkas antal uppgick till S84, utgjorde 

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

53 procent, hafva återfallen således, på sätt förestående tabell utvisar, både till 

antal och procentförhållande varit mindre 1852, än under nästföregående året, 

hvilket förhållande visar sig så mycket fördelaktigare, om dervid tages i betrak

tande, att, på sätt Styrelsen uti sednaste berättelsen i underdånighet anmärkt, 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, 

samt att, då totalsumman af de frigifnes antal, derest icke någon ovanlig dödlig

het bland dem eger rum, måste år från år tillväxa, häraf följer, att antalet af de 

frigifne, bland hvilka-återfallen beräknas, varit större 1852, än år 18S1; och 

torde dessutom ej böra förbises, att 1852 säkerligen, likasom de föregående åren, 

ganska många af dem, som efter den bestämda arbetstidens slut från straff-

fängelserne afgått, ej blifvit ställda på fri fot, utan qvarhållits i häkte med före

läggande att derifrån förskaffa sig laga försvar och, då sådant ganska sällan lyckats, 

biifvit såsom försvarslöse dömda till allmänt arbete. 

Hvad särskildt Krono-Arbets-Corpsen beträffar, meddelar Styrelsen uti efter

följande tabell, dels för år 1852, dels ock summariskt för tiden från och med 

1843, då Corpsen organiserades, till och med 1852 års slut, uppgift å antalet, 

så väl af dem, hvilka derifrån frigifvits, eller afskedats, som äfven af dem bland 

de afgångne, hvilka till Corpsen eller Straff- och Arbetsfängelse återkommit. 
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Om nu hela antalet af dem, som alltifrån Krono-Arbets-Corpsens organisa

tion intill slutet af 1852 derifrån frigifvits, jemföres med hela antalet af dem, 

som under de sista 8 åren till Straff- och Arbelsinrättningarne återkommit, så 

utgör de återkomnes antal of de frigifnes omkring 31 procent, hvaraf dock en

dast omkring 12 procent lör begångne brott ankommit till Straff- och Arbets-

fängelserne, men återstoden eller omkring 19 proceut fått sig ålagdt allmänt ar

bete för bristande laga försvar. 

Om deremot de återfallnes antal 1852 jemföres med antalet af dem, som 

samma år frigifvits, så visar sig, att de förre af de sednare utgöra 35 procent, 

deraf 22 procent återkommit för försvarslöshet och 13 procent för att till straff

arbete hållas. — Men då under loppet af 1831 de återfallnes antal 246 i för

hållande till de under samma år frigifne utgjorde 48 procent, deraf 30 procent 

återkommit för försvarslöshet och 18 procent för att till straff-arbete hållas, så 

visar sig häraf, att jemväl bland Krono-Arbetskarlarne de återfallne T)åde i af-

seende på antal och i afseende på procentförhållande till de afgångne under loppet 

af 1852 varit mindre, än under loppet af 1851. 

Likasom under de föregående åren har äfven under år 1852 ett större an

tal f. d. Krono-Arbetskarlar såsom tilltalade för brott eller för försvarslöshet varit 

intagne uti Läns-, Krono- och Polishäktena, der \id 1852 års slut 97 f. d, 

Krono-Arbetskarlar af sådan anledning förvarades. 

Antalet af de försvarslöse karlar, som efter den för dem bestämda arbets

tidens slut dels qvarstadnat, dels ock efter fulländadt ådömdt allmänt arbete åter

kommit såsom frivillige år 1852, har utgjort 345, deraf 11 icke förut varit an

ställde vid Krono-Arbets-Corpsen, men jemlikt Kongl. Brefvet den 16 Oktober 

1850 likväl varit berättigade att der frivilligt ingå i arbete. — Totalsumman af 

dem, som efter Krono-Arbets-Corpsens organisation derstädes och § Långholmen 

varit anställde såsom frivillige, uppgår till 1,727, af hvilka 418 vid 1852 års 

slut funnos qvar. 

Vid allmänna Arbetsfängelset för qvinnor å Norrmalm i Stockholm, der 4 

qvinnor, jemlikt Kongl. Brefvet den 24 April 1849, må anställas såsom frivillige, 

bar under loppet af 1852 ingen i sådan egenskap varit intagen. 
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II. AFDELNINGEN. 

Om förhållandet inom Fängelserne och Krono-Arbets-Corpsen 

samt verkningarne af det derstädes använda 

behandlingssätt. 

För att lätta öfversigten af disciplinen inom samtlige Fästnings-, Straff- och 

Arbetsfängelser samt Krono-Arbets-Corpsen, har Styrelsen, i likhet med hvnd uti 

de föregående underdåniga berättelserne egt rum, ansett sig äfven uti denna för 

år 1852 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 al Domstol ådömde för följande förbrytelser, 

nemligen 3 för våld å förmän och vaktbetjening å Carlskrona och Carlstens fäst

ningar, samt 1 för inbrottsstöld å Ny.-Elfsborgs fästning. 
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Straff- och Arbetsfängelser 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) 

Dessa extra judiciella bestraffningar hafva blifvit ålagde för de förseelser, som 

nedanstående tabell utvisar: 

d) 



33 

Arbetsfängelser för Qvinnor. 

6 



34 

3:o. Vid Krono-

e) 

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

f) 
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Arbets-Corpsen. 

Ofvanstående bestraffningar hafva blilvit ålagde lör de uti nedanstående tabell upp^ 

räknade förseelser. 

g) 
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Under loppet af 1852 har ej något myteri bland fångarne egt rum å all

männa Straff- och Arbetsfängelserne för mankön, men flere våld emot förman 

och bevakning hafva dock derstädes blifvit föröf\ade, nemligen ft Carlskrona fäst

ning af 1 fånge och 8 Carlstens fästning nf 2 langar, hvilka derföre blifvit af 

Domstol bestraffning ålagde, samt vid Straff-fängelset i War berg af 2 och vid 

Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen af 8 fångar, hvilka för sina förbrytelser 

blifvit extra judicialiter afstraffade. — Ehmu de hVsie af dessa våldsamheter med 

knifvar eller andra lifsfarliga vapen utökats, har likväl ingen derigenom blifvit 

skadad till lifvet. — Väl hafva vederbörande tjcnstcmiJn vid fiinnelserne tid efter 

annan erhållit föreskrift att med noggrannhet vaka deröfver, att fånga me icke må 

obehörigen innehafva knifvar eller andra lifsfarliga vapen; men härigenom kunna 

dock icke så beskaffade brotts utförande förhindras, då fånnarue måste användas 

vid sådane arbeten, för hvilkas verkställande verklvg erfordras. De fångar, som 

utfört dessa våldsamhelor och såmedelst visat sig vara för ordningen inom gemen-

samhetsfängeiserne vådliga, hafva, enligt .Styrelsens föreskriit. blifvit uti celler in

satte, för att derstädes, afskiljde från all gemenskap med- ölrige fångpersonalen, 

under en längre tid förvaras. 

Om dessa våldsamma uppträden icke förefallit, skulle totalomdömet om fån

garnes uppförande ii ifrågavarande straff-fängelser ej hafva blifvit ofördelaktigt 

helst å fängelset i Malmö mer än hälften, i Warberg nära hälften och å Lång

holmen mer än en tredjedel af bestraffningarne blifvit älagde endast för mindre 

förseelser, samt ingen rymning egt rum, hvarken från förstnämnde 2 fängelser 

eller från Carlstens och Carlskrona fästningsfängelser. 

Likasom under flere föregående år har icke heller under loppet af år 1852 

å Straff- och Arbetsfängelserne för qvitinor något brott föröfvats, som behöft bl if va 

föremål för Domstols pröfning; och då bland de extra judicialiter ålagde bestraff

ningarne å fängelset i Götheborg alla med undantag af en, samt å fängelserne i 

Norrköping och Stockholm mer än halfva antalet, blifvit föranledde endast af min

dre förseelser, så torde häraf den slutsals kunna dragas, att fångarnes uppförande 

inom dessa fängelser i allmänhet varit ganska tillfredsställande. 

Beträffande åter Krono-Arbets-Corpsen, så har inom densamma icke något 
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myteri under loppet af 1852 förefallit, men 5 subordinationsbrott, nemligen 2 

vid 5:te, och 3 vid 9:de och 10:de Compagnierne hafva föröfvats, för hvilka de 

brottslige gjort sig skyldige att varda arkebuserade. — Alla dessa subordinations

brott hafva blifvit begångne mot Underbefäl och vid intetdera har lifsfarligt vapen 

begagnats, hvadan ock det utöfvade våldet icke medfört några för lif eller helsa 

menliga följder för dem, som derför varit föremAI. Dessutom hafva 6 vid Soldat

klassen och 18 vid Fästningsklassen lör sturskhet mot förman och bevakning 

ådragit sig bestraffning, samt 2 från Soldatklassen och 10 från Fästningsklassen 

för opålitligt förhållande med stöd af 32 § uti Kongl. Reglementet för Krono-

Arbets-Corpsen'blifvit förflyttade till allmänna Arbetsfängelset å Långholmen, för 

att derstädes uti särskildte rum till arbete hällas, »vilket correctionsmedel fort

farande visat sig vara mest verksamt för ordningens vidmakthållande inom Krono-

Arbets-Corpsen. — För öfrigt har omkring en tredjedel af de extra judiciella 

bestraffninganie vid Krono-Arbets-Corpsen, enligt hvad tabellen Litt. G. utvisar, 

blifvit ålagde endast för mindre förseelser. 

Vidkommande slutligen Länsfängelserne, så har de äldre bland dem, der, i 

anseende till deras ändamålsvidriga beskaffenhet någon egentlig fängelsedisciplin ej 

kan ega rum, förvaltats under 1832 på enahanda sätt som föregående åren. 

Någon oordning derstädes af större omfattning har dock ej kommit till Styrelsens 

kännedom. 

Under loppet af år 1832 halva 3:ne nya cellfängelser blifvit fullbordade och 

för fångars emottagande öppnade, nemligen dels i Calmar för Länets fångar, dels 

i Stockholm för hufvudstadens ransakningsfångar, samt dels i Eskilstuna, hvilket 

sistnämnde fängelse, upplördt såsom ransakningsfängelse för Eskilstuna Stad, samt 

Wester- och Öster-Rekarne härader, jemlikt Eder Kongl. >laj:ts Nådiga Bref af 

den 12 Maj 18S2, blifvit bestiimdt att begagnas såsom Kronohäkte så väl för 

Eskilstuna Stad och ofvannämnde härader, som älven för andra angränsande delar 

af Länet, samt ställdt under inseende al Borgmästaren i Eskilstuna såsom Till-

syningsman öfver fängelset. 

Utom dessa 3:ne fängelser hafva de uti sista berättelsen omnämnda 10 Läns

cellfängelser, samt Stockholms Stads Kronobäkten ä Långholmen och Norrmalm 
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varit fortfarande begagnade; och upplyses af efterföljande tabell så väl tiden, då 

hvartdera af dessa fängelser för fångars emottagande öppnats, som ock det- antal 

celler, hvarmed langelserne äro försedde. 

Med undantag af 2:ne lör lörsvarslöshet tilltalade manspersoner, hvilka syssel

satte med reparationsarbete vid Länsfängelsrt i Mariestad genom VaktbetjeningeDS 

bristande tillsyn beredt sig tillfälle att från fängelsegården alvika, har det ej lyc

kats någon fånge under loppet af 1832 att rymma från ofvannämnde cellfängelser. 
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— För öfverträdelser af stadgad ordning inom dessa fängelser hafva 2 7 i Marie

stad, 7 i Fahlun, 6 i Wenersborg, 4 i Wexiö, 3 i Linköping, 2 i Christianstad, 

samt 1 i Gefle och 1 i Stockholms Lansfängelse, men ingen uti Länsfängelserne 

i Calmar, Carlskrona och Carlstad, samt i Stockholms Stads Kronohäkten, ådragit 

sig bestraffning. 

I afseende på ordningen för öfrigt inom Läns-cellfängelserne och dessa fän

gelsers stora företräde framför gemensamhetsfängelserne såsom ransakiriugshäklen 

åberopar Styrelsen underdånigst. så väl sitt eget derom uti de föregående års-

berättelserne uttalade omdöme, som äfven de af Fängelsernes Själasörjare i samma 

ämne afgifne yttrandeu, deraf utdrag uti nästa afdelning skola intagas, hvarförutan 

Styrelsen hvad särskildt Stockholms Stads nya ransaknings-cellfängelse beträffar, 

ansett sig böra underdånigst bifoga afskrifter af de i afseende härå afgifne yttran

den utaf Fängelsets Direktör och Predikant, Bilagorna N:ris 1 och 2. 

Vid öfverlemnandet af dessa yttranden har Öfver-Ståthåliare-Embetets Kansli, 

jemte bifogande af vederbörande Läkares intyg att helsotillståndet i Cell-fängelset 

under nästförflutna året i allmänhet varit godt och att ensamhets-fängelset icke 

visat något menligt inflytande på sinnet, tillkännagifvit sig för egen del icke hafva 

till hvad nämnde yttranden innehålla annat alt tillägga, än det vitsord, att från 

den dag ifrågavarande fängelse till begagnande upplåts, derinom städse herrskat 

en exemplarisk ordning, destomera förtjent af uppmärksamhet och ioford, som den 

genom den ständiga omsättningen af ett stort antal fångar, hvilka dagligen komma och 

afgå, är svår att vidmagthålla; och har Öfver-Ståthållare-Embetet ansett detta goda 

förhållande kunna endast tillskrifvas det utmärkta nit och den outtröttliga omsorg 

och omtanka, hvarmed så väl Fängelse-Direktören, som hans närmaste man, Be

vaknings-Befälhafvaren, skött sina besvärliga och magtpåliggande befattningar. 

Under loppet af år 1852 hafva 29 män och 2 qv innoru t i Läns- och 

Krono-fängelserne förvarats, för att till straff-arbete hållas; och hafva bland dem, 

på sätt bilagan litt. B. utvisar, 1 man af nåd samt 11 män och 1 qvinna efter 

den bestämda arbetstidens slut år 1852 frigifvits, så att de vid samma års slut 

qvarvarandes antal utgjorde 17 män och 1 qvinna, hvilka sistnämnde alla förva

rades uti cell-fängelserne med stöd af Kgl. Brefvet den 13 Nov. 1849, hvar-
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igenom Styrelsen blifvit bemyndigad att, då Eders Kgl. Maj:t af nåd täckts för

vandla ådömdt straff till fängelse i cell under längre eller kortare tid, låta verk

ställa detta cell-straff antingen uti straff-inrättning, eller i något af de nya cell

fängelserna, allteftersom sådant, med yfseende på utrymme och transportkostnad, 

lämpligare å ena eller andra stallet kunde ske. 

Utom dessa straff-arbetsfångar fuunos vid 1832 års slut på straff- och ar-

bets-fängelset i Malmö i man och på straff- och arbets-fängelset å Norrmalm 

här i Staden 1 qvinna, dömda till straff-arbete på viss lid, samt på straff-fängel

set i Warberg 6, till siraft-arbete lör lifstideu dömde mån, och på straff- och 

arbets-fängelset i Norrköping 2 till lilstidsarbete dömda qvinnor, rörande hvilka 

Eders Kgl. Maj:t i Nåder stadgat, att de dels tills vidare, dels ock för bestämd 

tid skola uti cell förvaras. 

För att förmanas till bekännelse af brott fiöilos vid 1852 års slut endast 

3:ne i cell förvarade, uemiigen 2 män på straff-fängelset å Långholmen och 1 

qvinna på straff-fängelset å Norrmalm, i afseende å hvilka fångar det, jemlikt 

föreskriften uti Eders Kgl. Maj:ts Nådiga Bref af den 30 Sept. 1851 åligger ve

derbörande Läkare att efter korta mellantider anställa noggranna undersökningar, 

huruvida cell-straffet må på dessa fångars hulsa och själsförmögenheter utöfva men

ligt inflytande, samt i sådant fall derom ofördröjligen 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. 

I likhet med de föregående underdåniga berättelserna har SUrelsen om de 

huvudsakligaste Religionsvarden rörande förhållanden ansett sig böra här meddela 

fyra i tabellarisk form upprättade summariska redogörelser för kunskapen i Chri

stendom, Nattvardsgäng, samt allmänna Gudstjenstens förrättande m. m. 

6 



42 



43 



44 



45 



46 

Hvad särskildt Stockholms Stads fångar angår, så afser den uti tabellen 

Litt. A. meddelade uppgift om deras kristendomskunskap beträffande de 5:ne 

första månaderne af året, eller intilldess hufvudstadens nya ransakningshakte öpp

nades, endast de så kallade kronofångarne, eller dem, som, efter det första Dom

stolens utslag meddelats, blifvit förflyttade till hufvudstadens kronohäkten å Lång

holmen och Norrmalm, enär Stockholms Stads Fångpredikant, enligt hvad Styrel

sen uti sednaste årsberättelsen omförmult, ej kunnat medhinna att föra kyrko

böcker vid alla hufvudstadens gamla Polis- och Ransakningsfängelser. 

De å nämnde kronoliäkten förvarade fångar hafva alla helgedagar fått al höra 

predikan, qvinnorna från en särskild läktare uti kyrkan å Straff- och Arbetsfängel-

set på Norrmalm, samt karlarne uti det lör dem å Långholmen inrättade cell

fängelse, der särskildt Gudstjenst förrättats; men deremot har å Stockholms nya 

ransakningsfängelse, lastan Gudstjenst der förrättats alla helgedagar, hvarje der 

förvarad fånge icke lemnats tillfälle att deruti deltaga mer, än hvarannan gång af 

det skäl, att sjellva fängelsets konstruktion gör det omöjligt för predikanten att 

kunna höras från flere, än 2 sidor af cellgångarne. — I anledning häraf har Sty

relsen, som anser själavården inom ett cellfängelse böra vara så ordnad, att alla 

der förvarade fångar lemnas tillfälle att hvarje helgedag få deltaga uti allmän Guds

tjenst, uti bref till Öfverståthållare-Embetet, jemte upplysning derom att Guds

tjenst hvarje helgedag förrättas, så väl i Stockholms Stads Kronohäkte å Lång

holmen, som äfven i Stockholms Läns-cellfängelse, ehuru religionsvården bestrides 

å förra stället af Pastorn vid straff- och arbetsfängelset å Långholmen, och å 

sednare stället af Predikanten vid straff- och arbetsfängelset å Norrmalm, å hvilka 

2:ne sistnämnde fängelser Gudstjenst jemväl alla helgedagar förrättas, hemställt till 

Öfverståthållare-Embetet, huruvida icke Predikanten vid Stockholms Stads Ransak

ningsfängelse, särdeles om han befriades från hållande af predikan å Gäldstugu-

häktet, der, enligt hvad Predikanten upplyst, ingen af de bysatte densamma af-

hor, må kunna i Stockholms Stads Ransaknings-cellfängelse hålla predikan 2:ne 

gånger hvarje helgedag, så att den må kunna afhöras af samtlige fångarne derstädes. 

Inom de öfriga ransakningsfängelserna har de i kristendomen alldeles okun

niges antal varit större, men de i innanläsning okunniges mindre, än nåstföre-
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gående Sret; och har Styrelsen rörande de sistnämnde, då skäl dertill förekommit, 

i enlighet med Sougl. Cirkulär-Brefvet den 30 December 1835 gjort anmälan 

hös vederbörande Domkapitel, som dock älven under detta, likasom änder före

gående åren, i allmänhet förklarat den anmärkta okunnigheten hafva varit föranledd, 

icke af försumlighet å presterskapets sida, utan af den okunniges egen lättja och 

föregående kringstrykande lefnadssätt. — Styrelsen har i möjligaste måtto beredt 

tillfälle för de okunniges undervisning inom fångvårdsaoslalterne; och hafva 137 

derstädes under loppet af år 1852 lärt läsa, samt 50 efter föregången undervis

ning och beredelse för första gången blifvit af den Heliga Nattvarden delaktige. 

Under loppet af år 1852 hafva, likasom under föregående åren, dels all

männa och dels enskildta förhör ofta hållits, så väl inom gemensamhetsfängelserna, 

som ock inom Krono-Arbets-Corpsen, samt enskildta samtal med fångarne dag

ligen egt rum vid nya Läns-cellfängelserna. 

Enligt vederbörande Predikanters vitsord hafva åhörarne iakttagit ordning 

och stillhet under de allmänna Gudstjensterne, hvilka det nu ifrågavarande året 

likasom förut, så väl vid de nya Länsfängelserna, som äfven vid Krono-Arbets-

Corpsen, samt Straff- och Arbetsfängelserna med få undantag förrättats hvarje, men 

inom öfrige Länsfängelserne hvarannan eller hvar tredje helgedag. 

Under loppet af år 1852 hafva 266 fångar och Krono-Arbetskarlar blifvit 

af Fångpredikanterne jordfästade, samt 46 såsom till döden dömde varit under 

beredelse till straffets undergående, utaf hvilka 44 blifvit till lifvet benådade, så 

att endast 2 äro vordne afrättade. 

I afseende på fångarnes moraliska förbättring hafva Fångpredikanterne vid 

de gamla Länsfängelserna upprepat deras förut afgifna yttranden om omöjligheten 

att inom nämnde fängelser åstadkomma en sådan förbättring, hvaremot Själasörjarne 

inom ett och annat af straff-iängelserne detta, likasom det nästföregående, året 

yttrat bättre förhoppning; och hafva vid de nya Läns-cellfängelserna Fångpredi

kanterne fortfarande vitsordat dessa fängelsers välgörande inverkan på fångarnes 

moraliska förbättring, hvarvid dock en och annan bland dem förnyat den förut 

gjorda anmärkningen, att denna förbättring ännu i väsendtlig mån motverkas genom 

fångarnes transporterande till undergéeude af rausakning vid Härads-Rätterne. 
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Då det utan tvifvel är af stor vigt att erhålla fullt tillförlitliga upplysningar 

om de mer eller mindre fördelaktiga verkningarna af den förändring i fängelse

systemet, som genom de nya cellfängelserna egt rum, anser Styrelsen sig uti 

denna, likasom uti de föregående, berättelserna böra citera Fångpredikanternes egna 

ord uti de delar, som röra detta ämne, i afseende hvarå bland annat yttras: 

l:o af Predikanten vid Lansfängelset i Carlstad: 

»Under detta likasom under föregående åren har cellfängelset visat sitt väl

görande inflytande synnerligen på de för första brottet tilltalade fångarne, så väl 

genom väckelse till en sanningsenlig bekännelse, somr ock till befrämjande af deras 

moraliska förbättring. Större resultat af cellsystemet kommer att visa sig, om i 

en framtid arbetshus komma att inrättas, dit man kunde hänvisa den ostraffade, 

hvilken enskildta personer vägra att mottaga i sitt hus, och som i brist af arbets-

förtjenst tvingas af hungersnöden till förnyadt brott. — 1851 års allmänt svaga 

och till stor del odugliga skörd bestyrker detta förhållande, emedau under de 

första månaderna af 1852 Here inkommo till Länsfäugelset, tilltalade, för tillgrepp 

af matvaror, ofta till obetydligt belopp. — — I afseende på långarnes moraliska 

förbättring, synes ensamhetsfängelset verka välgörande, emedan den brottslige en

dast eger till sitt sällskap det Gudomliga ordet, som med begärlighet läses, och 

samvetet, som, väckt af ordets heliga sanningar, uppmanar till bekännelse af syn

den och en sorg deröfver efter Guds sinne, som verkar bättring till salighet.» 

2:o af Predikanten vid Länsfängelset i Carlskrona: 

»Den berättelse, som jag härmed för nästl. år 1<>52 på grund af Kongl. 

Cirkuläret den 30 December 1835 för Carlskrona cellfängelse får ödmjukast af-

gifva, omfattar det andra i året af cellsystemets tillämpning härstädes, samt det 

13:de af min tjenstebefattning såsom Fångpredikant. Jag har således varit i till

fälle att inse följdeme så väl af gemensamhetslängelserna, som af cellfängelserna, 

och måste för min ringa del vitsorda, att i samma mån som de förra medföra 

ett menligt inflytande på (ångarnes moraliska tillstånd i allmänhet, så fördelaktig 

inverkan hafva de sednare utöfvat, och skola utan tvifvel utöfva, på detsamma. 

Lastbarheten, som i de förra grep omkring sig såsom en pestsmitta och lätt ut

plånade och förstörde hvarje helig känsla, som möjligen ännu var qvar, måste nu 
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hämmas i fångens afsöndrade, ensliga och dystra boning, der han endast hafver 

Herrans ord och sitt eget anklagande samvete att lyssna till, och många hafva i 

min närvaro tackat Gud att de kommit på det ställe, der de fått tillfälle behjerta 

sin belägenhet, emedan de annars aldrig sansat sig, eller kommit till bättre tänke

sätt. Efter ett kortare eller längre vistande i cellen, har merändels förmärkts en 

förändring i brottslingens sinnesstämning, han har börjat ångra sina villfarelser, 

börjat söka och »mottaga andelig upplysning och med detsamma erkänt; och jag 

vågar hoppas, att de fléste brottslingarna stått utur fängelset förbättrade och med 

det fasta beslut att genom Guds nåd viväfva sina onda böjelser och öfvergifva 

lastens bana, och säkerligen skall minnet af cellfängelset blifva en kraftig beve-

kelsegrund att fly synden och föra clt rättfärdigt lefverne.» 

3:o af Predikanten vid Länslängelset i Fahlun: 

»Cellfängelset visar fortfarande sitt verksamma inflytande att förmå brottslingen 

till snar bekännelse och bringa honom till ånger och afsky lör missgerningen.» 

4:o af Predikanten vid Länsfängelset i Marieslad: 

»Den berättelse rörande religionsvåfdm vid Skaraborgs Läns-cellfängelse, Ii v il— 

ken jag härmed enligt gällande föreskrifter lår als:ifva för nästlidet år 1852, om

fattar det 5:te året af detta slags fängelses tillvaro härstädes. Det system rörande 

fångarnes vård och behandling, som bör vara förknippadt med en dylik anstalt, 

har under detta år, så vidt jag erfarit, med all noggrannhet blifvit tillämpadt. 

Allvar och ordning, stillhet och tystnad har dervid iakttagits, hvilket redan i och 

för sig haft gagnande inflytande på fångarnes moraliska tillstånd, åt hvilket Guds 

ords förmaningar vid enskild religionsundervisning och Cbristendomsförbör, offentliga 

Gudstjenster, samt ensliga bot- och andaktsöfningar ännu mer hafva beredt upp

rättelse och bättring. Att likväl desse hvarken kunnat åstadkommas så allmänna, 

ej heller alltid blifvit så beståndande, som man skulle vilja föreställa sig till följe 

dels af den hastiga yttre förändring, som \idtager med hvarje erlappad brottslings 

första inträde i cell, och dels af den sjelfbesinning, hvartill han liksom tvingas 

under den fortfarande dystra ensligh'ten, lärer kunna inses, då man betraktar både 

det stora antal brottslingar, som blott under ett år hitkommit, och det stora 

moraliska förderf, under hvilket det varit hemfallet. — — — Gröfre brott, 
7 
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isynnerhet föräldrars öfverfallande af sina barn, hafva ock ökats, äfvensom icke så 

fS återfall förekommit. Det ar smärtande att nödgas uttala dessa bedröfliga san

ningar, hvilka likväl synas ådagalägga, att cellsystemet, hvars stora företräden fram

för de gamla gemensamhetsfängelserna äro obestridliga, dock i sina verkningar i 

det hela förlamas och ofta tillintetgöres sä länge de kända och erkända bristerna 

i nuvarande fångforsling och brottmålslagskipning fortfara.» 

S:o af Predikanten vid Kronohäktet i Eskilstuna: 

»Ehuru den tid af fyra månader, som härvarande cellfängelse varit som 

kronohäkte begagnadt, är alltför kort för att deraf kunna fälla något bestämdt 

omdöme öfver härvarande cellfängelses ändamålsenlighet och nytta, så har dock 

redan flera glädjande resultat visat sig af ensamhetsfängelsets välgörande inflytande. 

Detta har synnerligast varit förhållandet med sådana brottslingar, som tillhöra 

allmogen, hvilka sjelfva mången gång erkänna det förderfliga i gemensamhets

fängelserna, der de flesta af lättsinniga och förhärdade kamrater blifvit styrkta i 

förakt för både gudomlig och mensklig lag, och sålunda vanligen derifrån utgått 

mera förhärdade, än förbättrade, och snart derefter blifvit för nya brott tilltalade. 

Sådana hafva vanligen visat mycken ånger, med glädje omfattat tillfället att läsa 

Guds ord och med uppmärksamhet mottagit religionsundervisning, samt yttrat 

föresatser om ett förbättradt lefverne. Deremot hafva synnerligast sådana, som 

förut tillhört Krono-Arbets-Corpsen, eller de, hvilka under sin föregående lefnad 

erhållit eti slags ytlig halfbildning utan någon religiös grund, visat en kallsinnig 

liknöjdhet för så väl läsningen al andaktsböckerna, som de religiösa samtalen, och 

bland dessa har blott ett enda undantag visat sig med en lifstidsfånge, f. d. krono

arbetskarl, på hvilken ensamhetsfängelset tycktes utöfva ett särdeles välgörande 

inflytande, och hvilken yttrade mycken fruktan för de förhärdade kamrater, i hvil-

kas sällskap han på fästning skulle komma, hvarigenom han befarade, att de goda 

föresatser, han för närvarande hyste, kunde komma att vackla. Icke få bland 

desse olyckliga hafva sjelfva anklagat bränvinet eller sina mödrar för de första 

stegen på brottets bana.» 

6:0 af Predikanten vid Stockholms Läns Cellfängelse: 

»Till glädje för menniskovännen kan det vittnesbörd gifvas, att fångarnes 
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moraliska tillstånd i allmänhet varit godt, under deras vistande inom fängelset. 

De på syndens bana mindre bevandrade, som hit ankommit, hafva här i sin tysta 

enslighet kastat pröfvande blickar till sina hjertans djup och med bitter sorg för

nummit, att en ovän utsått ogräs på hjertats åker, — eller, ;>tt de sjelfve icke 

vårdat densamma så, som Herrans ord och deras samveten bjudit. Under er

kännande härutaf och i ånger öfver sin förvillelse hafva de härinne lärt att bedja 

om nåd och kraft, och sedan, åtminstone vid utgåendet härifrån, tagit med sig 

på vägen mera allvarliga föresatser att undfly det onda och att söka en högre 

hjelp emot en farlig verld. — De på brottets väg mera hemmastadde hafva der-

emot i början af sitt vistande här visserligen sökt att fördölja sin brottslighet 

och hoppats till en tid att kunna lyckas deruti; men, då den tysta cellens väggar 

varit stumma, då ingen understödt deras föresatser, då de ej haft något annat 

sällskap, än sina egna förebrående tankar, då dessa tankar äter flyttat själen in 

på gångna dagar, hafva dessa fångar också, här störda ntaf ingen, fått mönstra 

sina dagar och insett, att de kommit långt på sidan om det rätta hemmets rätta 

hemväg. Öfvertygade härom hafva de väl ännu, fruktande för straffet, sökt i 

osanning sin räddning derifrån; men då den, Helga Lärans sanningar fått orubbadt 

ligga verkande inom det sjuka hjertat, då dessa sanningar så småningom bränt 

bort det skadliga i detta hjertas sår, har den andligt sjuke börjat se sig om 

efter en Himmelsk Läkare, den ensame börjat känna behofvet af en vän, och 

derför vändt sig åter till sin bäste vän, och så har det fallna barnet uppstått 

och till Fadren återgått, under böner om förlåtelse och nåd. — På samma gång 

som det är en ljuf glädje att kunna säga, det fångarne, med högst få undantag, 

här i denna ensamhet kommit så till bättre föresatser, tror jag det icke vara för 

mycket vågadt, att påstå, att den största välgerning, som vår tid bevisat fallna 

medmenniskor, är anskaffandet utaf cellfängelser.» 

7:o af Predikanten vid Gefleborgs Länsfängelse: 

»De inom cellerna nästan dagligen gjorda besök hafva sistlidne år, likasom 

tillförene, blifvit af fångarne med få undantag väl emottagne, och, jemte Guds ords 

betraktande och ensamheten, äro dessa besök otvifvelaktigt af ganska stor nytta; 

ty ensam med fången, utan andra vittnen, än Gud och fångens samvete, händer 
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det icke sällan, att de många afvikeJserna från Guds och verldslig lag, som under 

fångens lifstid inträffat, nu upptäckas, hvarjemte de motiv, som frambringat desia 

brott, ofta afslöjas. Emedan dessa besök derföre mången gång till predikantens 

glädje blifva belönade, vore det önskligt, om intet hindrade predikanten att när 

som helst verkställa dessa besök och inom ett fängelse, der fyratio å femtio fångar 

merändels dagligen förvaras, kunde älven ett tillräckligt fält för hans dagliga 

verksamhet finnas. 

Utom andra fångar, hvarpå ordet, ensamheten och förenämnda besök verkat 

fördelaktigt, vill jag endast anföra såsom exempel tvänne ynglingar, af hvilka den 

ene vid sin ankomst och under flera veckor tycktes vara oböjlig lör alla väckelse

medel, men dock sedermera sä bevektes, ntt han med mycket djup rörelse be

kände icke allenast det brott, för livilket han var tilltalad, utan iifven många 

andra för flera år sedan begångna, och har, efter hans befrielse, intet emot hans 

fräjd varit att anmärka; den andre åter, mycket okunnig i salighetsläran och för

sjunken i moraliskt förderl, har under sitt vistande inom fängelset, hvarest han 

ännu linnes, till följe deraf att han, »f underrätt dömd till döden för stöld under 

vådeld, genom Kongl. Majrts nåd får umgälla sitt brott med viss tids fängelse i 

cell, — förkofrat sig ganska mycket i läsning, vunnit håg och lust för ordet, och 

är flitig i allt det han hafver för hand, samt tackar Gud, som så skickat, att han 

inom det fängelse, i hvilket han kommit till kännedom af sin brottslighet, får 

tillbringa strafftiden. — Men har man glada företeelser att minnas, så har man 

äfven sorgliga, då man eftersinnar, att mången fånge, som man erfarit, under djup 

ånger, såsom det åtminstone synts för menniskoögou, med den Högstes bistånd 

utlofva bättring, dock snarligen återkomma hit, hvarifrån han utgick under önskan 

och bön till Gud att aldrig återvända; dock kan jag icke annat nu, än tillförene, 

nämna, att de fleste, som återfalla, äro sådane, som varit i saknad af något hem 

och icke kunnat beredas någon stadig sysselsättning.» 

8:0 af Predikanten vid Wenersborgs Länsfängelse; 

»Det lider intet tvifvel att cellen alltid i det hänseendet är nyttig, att fången, 

hindrad frän gemenskap med en hop förderfvade kamrater, hvilkas samvaro fnästé 
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utöfva det aldra skadligaste inflytande på dem inbördes, öfverlemnad åt sig sjelf 

och omgifven af den djupaste tystnad, hafvande tillgång endast till det ord, som 

kraftigast uppmanar till besinning och ånger, och flitigt besökt af Själasörjaren, 

samt såmedelst tvingad att tänka på sin föregående vandel, om möjligt är, skall 

bringas till uppriktig och offentlig bekännelse af sina brott. Så har ock varit 

händelsen med de aldra flesta ransakningsfångar, som under sist förflutna år blifvit 

intagne i härvarande fängelse: äfven flertalet af dem, som hitkommit påstående 

sig vara oskyldiga till den förbrytelse, hvarför de blifvit anklagade, har dock snart 

tillstått densamma. 1 detta hänseende återstår dock, såsom mig synes, en vh-

sendtlig brist att alhjelpa. Iindast Wäne Häradsrätt har kunnat hålla sina ran-

sakningar i sjelUa fängelset. Fångar, som varit anklagade inför andra Domstolar, 

halva för hvarje ransaknitm måst dittransporteras, ganska ofta Here tillsammans, 

och efter framkomsten förvaras tillsammans i häradshäktet ett eller flere dygn, 

stundom äfven hela veckor. På sådant sätt har den föregående ensamhetens helso-

sammn inverkan icke sällan gått förlorad, och mången fånge, som under synbart 

bekymmer för mig gjort sin bekännelse och lofvat att vidhålla den inför Dom

stolen, har återkommit i helt annan sinnesstämning, efter ett fräckt förnekande af 

sitt brott. Flere andra fångar, hos hvilka ångren varit djupare rotad, hafva ock 

omtalat, för hvilka farliga frestelser, ja, till och med hotelser och våldsamheter 

af illa sinnade kamrater, de under sädana utfärder varit blottställde. Detta miss

förhållande, som är så väsendtligt, att det upphäfver cellfängelsets idé, kunde före-

kommas derigenom att en särskild Brottmålsdomare förordnades för ett eller flere 

cellfängelser, att åtminstone i fortsättningen ulföra ransakningen öfver fångarne. 

På fångar, som under de första i cellfängelset tillbragta månaderna icke kunnat 

bevekas till bekännelse, hafva sedermera nästan alltid alla bemödanden att väcka 

dem till besinning och uppriktighet blifvit utan önskad framgång. I begynnelsen 

är intrycket af den stora förändring, som i yttre hänseende löregår vid och genom 

fångens insättande i cell, ganska starkt, och af dem alla är väl ingen, som icke 

djafrt känt det, men de, som älven derunder låta ondskan få välde öfver sig, för 

härdas efter hand allt mer, och iiro till slutet alldeles otillgänglige för alla för

maningar, ehurn det merändels är temligen synbart, att inom dem brinner eh 
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afgrund, som förtar äfven deras kroppskrafter. Måhända skola de finoas, som 

med anledning af denna hos ett litet antal fångar ögonskenliga företeelse, skola 

påstå, att cellen har ett menligt inflytande på somliga; men det är ju fångens 

egen skuld, att han icke genom en uppriktig och sanningsenlig bekännelse lyfter 

af sig en börda, som blifver honom för tung, att när han erfar sanningen af 

denna en till Herran omvänd menniskas utsago: då jag ville förtiga mina brott, 

försmaktade mina ben; han icke söker att få erfara sanningen af den andra: jag 

sade: jag vill bekänna inför Herran min öfverträdelse; då förlät Du mig min 

synds missgerning. De, som uppriktigt bekänna och redligen ångra sina brott, 

få alltid genom den rika tillgången till ordet så mycken tröst, att de icke under

tryckas af bekymren. Någon sinnesrubbning eller galenskap har icke visat sig 

hos någon fånge, som hitkommit mea1 sundt förnuft. Deremot har äfven under 

detta år den bedröfliga omständigheten inträffat, att en fånge, Johan Peter Björner, 

sjelf afhändt sig lifvet genom att hänga sig i cellen; men, utom det att sjelfmord 

äfven någon gång inträffat i gemensamhetsfängelse, förtjenar, särskildt hvad Björner 

angår, anmärkas, att han, född af Zigenarstam, allt ifrån barndomen fört en kring

strykande vandel och nu, sedan han blifvit vanlräjdad, fruktade att för framtiden 

blifva förhindrad från delta honom särdeles kära lefnadssätt. — Någon djupare 

sorg förmärktes icke hos Björner, än hos de fleste andra fångar, och anledningar 

till misstanke för så olyckliga planer förekommo ej. Men det torde förtjeua an

märkas, att alla de tre, som under sistförflutna 10 åren sjelfva afhändt sig lifvet 

i härvarande Länsfängelse, nästan belt och hållet saknade christendomskunskap. 

Björner, ehuru omkring 17 år gammal, kände ännu icke alfabetet och kunde 

ingen christlig bön.» 

9:o af Predikanten vid Kalmar Länsfängelse: 

»Genom cellinrättningen är mycket vunnet. Nu är icke tillfälle för den ene 

fången att uppmuntra den andre att fortsätta den brottsliga lefnaden. Lyckas det 

Predikanten att väcka någon rörelse och ingifva några beslut och föresatser bos 

fången att afstå från vandringen på brottets bana, så bortdunstar icke detta har, 

såsom i gamla fängelset, under bullret af svordomar, lättsinniga samtal, afskyvärda 

sånger och illvilliga hotelser. Här är en tempellik tystnad, som icke afbrytes af 
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något, utom af de framhviskade kommandoorden t i l l de vakthafvande. De flesta 

fångarne sysselsätta sig också nästan oafbrutet, så länge dager är, med läsning. 

Begärligt synes hvarje fånge emottaga Predikantens besök. Dessa äro också onek

ligen de bästa tillfällen för Predikanten att verka på fångarnes moraliska fö r 

bättring. Genom kraften af det heliga Gudsordet, åt hvilket fången ensamt kan 

egna sin uppmärksamhet, bör mycket kunna uträttas; ty Han, den gode Anden, 

som allt godt verkar i allom, klappar väl äfven, fastän oftast förgéfves, på dessa 

förförda och förderfvade menniskohjertan. Dock förspörjes Guds ords verkan 

mindre bos den gamle brottslingen, som i gemensamhetsfängelsernas skola hunnit 

förskansa sig bakom en nästan ogenomtränglig förhärdelse, än hos dem, som äro 

okunnige om gamla samfundsandan i dessa häkten. Dessutom synes beklagligen, 

att icke hela steget är uttaget för fångarnes förbättring genom cellinrättningen 

ensamt i Länsfängelset. De gemensamma häradshäktena, samt gemensamhetsresorna 

ti l l och ifrån dessa för ransakningama vid tingstillfällena, qvarstå ännu såsom en 

högst förderflig qvarlefva af gamla skolan. Fångar, åtminstone de för samma 

brott tilltalade, borde aldrig, såsom nu sker, forslas tillsammans t i l l , och förvaras 

tillsammans i häradshäktena. Under vägen t i l l och ifrån dessa, samt under vistan

det der tillsammans, äro de såta vänner och göra sina tysta överenskommelser 

att intrassla saken; men inför Ratta, samt då de komma i sina enskilda celler, 

skylla de skoningslöst den ene på den andre.» 

10:o af Predikanten vid Christianstads Läns-cellfängelse: 

»Mer än sex år hafva nu förflutit, sedan härvarande cellfängelse upplät sina 

celler, för att emottaga Länets ransakningsfångar, hvilka tillförene varit förvarade 

i fästningsfängelset. Undertecknad, som under loppet af dessa år haft sig anför

trodd själavården vid Länsfängelset, har efter bästa förmåga sökt med uppmärk-

samhet -följa cellsystemets moraliska verkningar på fångarne. I mina föregående 

årsberättelser har jag varit i tillfälle att på det fördelaktigaste vitsorda dessa 

verkningar, och det gläder mig att äfven denna gång icke behöfva jäfva de före

gående årens erfarenhet. Et t rangåknings-cellfängelse kan betraktas ur tvanne 

bufvodsakliga synpunkter, nemligen i dess egenskap af tvångsanstalt och för

bättringsanstalt. Som tvångsanstalt utöfvar detsamma ett gynnsamt moraliskt i n -
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flytande på de fångne, derigenom, att det bringar dem till bekännelse af sina 

brott, utan att mot dem använda medel, Ii vilka visserligen kunna åstadkomma 

det åsyftade ändamålet eller den brottsliges bekännelse, men som, föga öfvereus-

stätnmande med civilisationens fordringar, endast bidraga att ännu mera förhärda 

de brottsliges sinnen. Dessa verkningar af cellsystemet äro onekligen de, hvilkas 

giltighet minst kan sättas i fråga. 

Hvad åter angår ransakniugs-cellliingelscts verkningar till den fångnes mora

liska förbättring, så blifva naturligtvis dessa alltid, svårare att bevisa. Emellertid 

torde dock icke så obetydligt vara vunnet dermed, att den fångnc i cellfängelset 

icke försämras, såsom i gemensamhetsfängelset är fallet, och att just härigenom 

det vanhedrande i sjelfva fångenskapen i allmänhetens ögon minskas, samt alt han 

derstädes icke knyter några farliga och förföriska bekantskaper, så att efter första 

felsteget ännu för honom förefinnes möjligliet att återgå på en bättre väg. Af 

sju unga fångar, som under loppet af åren 1847—1849 blifvit i härvarande 

Länsfängelse underviste i sin Christendom och till H. H. Nattvard admitterade, 

hafva veterligen ingen återfallit i brott. Af öfrige, som genom Fångvårdssällskapets 

försorg blifvit utsatte i tjeust, hafva visserligen en del beklagligtvis gjort sig skyl

dige till nya lagöverträdelser, men de fleste hafva uppfört sig väl, samt en och 

annan till och med exemplariskt. På grund af den erfarenhet, jag således tror 

mig hafva förvärfvat, dristar jag uttala den sanning, att cellsystemet både är det 

bästa och värdigaste medlet att förmå den brottslige till bekännelse af sitt brott, 

samt det enda kända fängelsesystem, genom hvilket han kan väckas till sjelfpröf-

ning, ånger öfver synden och deraf flytande föresats till bättring. Några menliga 

följder af ensamheten bafva under loppet af förflutna aret icke förmärkts, lika 

litet som jag anser dem vara att befara der, hvarest god ordning råder och cell

fånge behandlas i överensstämmelse med systemets anda. 

Det har ofta blifvit anmärkt som en ofullständighet i cellsystemets tillämp

ning i vårt land, att fångarne vid ransakningstillfällena under loppet af flere dagar 

få vistas tillsammans, hvarigenom ensarohetsfängelsets verkan till en stor del om-

intetgöres. Skall man tro deras egna berättelser, så stadnar det icke vid fångar-
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nes inbördes samtal, utan många komma till och med under vistelsen i härads

fängelserna i tillfälle att samspråka med sina på fri fot varande medbrottslingar, 

hvilka uppmuntra dem till ett envist nekande. De bäraf härflytaude olägen

heterna erfaras nästan dagligen, och det är helt nyligen, som ett fadermord var 

nära att blifva ostraffadt genom de uppmuntringar, som mördaren i häradsfängel

set, enligt egeu berättelse, erhöll al sin ännu icke häktade moder, som sjelf varit 

auctor intellectuals till detta läsaväckande brott. 

Det vore derföre af högsta vigt, att ändring snart kunde vinnas i detta för

hållande, hvars olyckliga följder länge varit insedde, utan att dock veterligen något 

genomgripande försök blifvit gjordl till dess afhjelpande.» 
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IV. AFDELNINGEN. 

Om helsovården inom Fängelserna och Krono-Arbets-Corpsen. 

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

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

ledning af inkomnu rapporter, afgifvit, lydande sålunda: 

»Ofversigten af helsovården vid Rikets fängelser under år 1882 visar i all

mänhet ett mindre gynnsamt förhållande, än under de nästföregående åren, hvilket 

ännu mera faller i ögonen, om man betraktar de sjukdomar, inom hvitka förökning 

visat sig och dessa sjukdomars för året egna beskaffenhet. Ehuru under året 

endast ett Cellfängelse, i Carlskrona, tillkommit i afseende på redovisningen för 

helsovården, med 48 vårdade ocb 1 död, så hafva likväl vårdade sjuke med ett 

antal af 745 öfverskjutit det föregående året, och de döde med 69. Anmärkas 

måste dock, att medeltalet fångar på dag vid de flesta fängelser under 1852 varit 

högre än 1851. Inga epidemiska sjukdomar hafva under året förekommit, om 

icke Skörbjuggen och Diarrheerua, som uppträdt på ett större antal fängelser, 

skulle kunna så anses, och såsom endemiske endast Bröstinflammationer och Skör-

bjugg vid Långholmen, och framförallt den sednare sjukdomen vid Carlsten. De 

sjukdomar, hvarigenom antalet vårdade och döde i allmänhet ökats, äro Lung

inflammationer, Dian beer och Skörbjugg. De orsaker, hvarigenom man i någon 
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mån kan förklara dessa sjukdomars allmännare förekommande, »kula vid redogörel

sen för de speciella sjukdomarne uppgifvas. 

Tab. Litf. L., uppgjord efter samma formulär som föregående år, lemnar 

ölversigt af sjukdomarnes olika freqvens, inbördes' förhållande och den mortalitet, 

de både i allmänhet och inom de sa^rskildta fängelserna förorsakat. Såsom för

klaring till denna tabell torde få tilläggas: att 

Febrarne hvilka dels och mest utgjorts af enkla gastriska, dels al nervösa 

febrar, under året uppgått till 448, endast 4 mer än under 1851, hvaraf 13 

aflidit, eller 2 mindre än nyssnämnde år. 

Frossfebrarne hafva under året endast i ringa mån varierat från det före

gående. De hafva nemligen uppgått till 308, med 1 död. då de 1851 uppgingo 

till 342 och 1850 till 270. Deras typ har varit tertian och qvartan och deras 

fallenhet att recidivera, på några fängelser, större än vanligt, hvarigenom antalet 

sjukdomar blifvit större än angripne personer. 

Utslagsfebrarne hafva alla utgjorts af Smittkoppor, tillsammans 25 fall, af 

hvilka 14 förekommit vid Krono-Arbets-Compagnierna vid Carlsborg, der också 

det enda inträffade dödsfallet i denna sjukdom egt rum. De öfriga fallen hafva 

förekommit inom Straff- och Arbetsfängelserna, med undanlag af 4 i Länsfängelset 

i Linköping och 1 i Carlskrona. 

Bröstinflammationerna, hvilka redan under 1851 visade en betydlig stegring 

och näst de chroniska Bröstsjukdomarne under detta år förorsakat den största 

mortaliteten, hafva under 1852 tilltagit i ännu högre grad och af alla sjukdomar 

utan undantag vållat den största dödligheten. De sjukes antal uppgingo uemligen 

1851 till 315 med 44 döde, hvaremot de insjuknade under 1852 utgjorde 554 

med 76 döde. Största antalet döde hade under 1851 förekommit inom Krono-

Arbets-Compagnierna, men under 1852 hafva Straff- och Arbetsfängelserna, och 

bland dessa företrädesvis det vid Långholmen, bidragit med alldeles samma anta!. 

Bröstinflammationernas uppträdande vid Långholmen företer en egen märkvärdighet, 

som med några ord torde få vidröras. 

Sedan under Januari månad 6 och under Februari 4 fall af Lunginflamma

tioner utan något dödsfall förekommit, ökades de i Mars med 33, hvaraf 3 afledo, 



60 

och uppgingo i April manad ända till 90, af hvilka 31 under månaden tillfrisk-

nade, 47 afledo och 42 qvarlågo till Maj. Under denna månad insjuknade ytter

ligare 25 och afledo 9, bvarefter sjukdomen småningom i Juni aftog, så att endast 

6 nya fall insjuknade och 1 afled. Dermed upphörde sjukdomen för året, sedan 

den rasat med en våldsamhet, som förut varit utan exempel. Anmärkningsvärdt 

är äfven, att sjukdomen icke, såsom vanligt, angrep de fångar, som voro syssel

satte med arheten i fria luften och utsatte lör den oblida årstidens inflytelser, 

utan hufvudsakligen en afdelning fästningsfångar, som under vintern varit syssel

satte med skräddararbete uti en gemensam lokal. Ehuru denna lokal icke egent

ligen kunde anses hvarken för trång eller behöfde sakna behörig vädervexling, så 

är det likväl tämligen säkert, att det stora antalet af insjuknade från denna verk

stad berodde på luftens förskämning och bristande syrehalt. Då man känner 

fångars vanliga fiendtlighet mot frisk luft och begär att genast tillsluta alla ven-

tilatorer, så snart icke en bestämd befallning att lemna dem öppna för hvarje 

gång gifves, samt derjemte den ytterliga "hetta, som inom en dylik skräddare

verkstad måste uppkomma genom mängden af använda pressjern och af elden för 

deras upphettande, så inses lätt, huru denna luftförskämning uppkommit. Att en 

sådan luftens beskaffenhet egt rum. svntes äf\eu af sjukdomens natur. Den upp

trädde icke med .vanliga inflammatoriska symplomer, med smärtsamma håll och 

stygn, utan oftast på en gång, såsom en blodstagnation i båda lungorna, med 

blåaktig ansigtsfärg och ytterlig mattighet. Bloduttömningar, som ofta vid början 

af en Lunginflammation kunna häfva hela sjukdomen, ökade här densamma, och 

det aftappade blodet visade snarare blodets beskaffenhet hos en skörbjuggspatient, 

än hos en med en inflammatorisk sjukdom behäftad. Kylande och nedstämmande 

eller så kallade antiphlogistiska medel v sade likaledes emot vanligheten ingen ver

kan, endast de stimulerande god. Att denna form af Lunginflammation stod i 

nära samband med den föregående året härjande och sedermera pä sommaren med 

förnyad häftighet återkommande skörbjuggen, möter intet tvifvel, och utom den 

förut uppgifna tillfälliga orsaken lörefunnos sålunda äfven allmänna och svårare 

att utreda. För luftens förbättrande bar emellertid en af kakelugnarne i verk

staden biifvit borttagen och en öppen spis med direkt drag satt i stället, hvar-
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igenom hettan i rummet minskats, luften förbättrats, och helsotillståndet, så vidt 

det ännu synes, sedermera dersammastädes blifvit förbättradt. 

Vid de öfriga Straff- och Arbetsfängelserna förekommo: vid det i Malmö 

74 fall, men endast med 3 dödsfall; vid Krono-Arbets-Compagnierna deremot 

mera allmänt; vid l:sta 36 sjukdoms- och 6 dödsfall; vid 2:dra, 3:dje och 4:de 

Comp. 66 sjukdoms- och 17 dödsfall; vid o:te 7 sjukdoms- och 1 dödsfall, samt 

vid 9:de och 10:de 95 sjukdoms- och 13 dödsfall. Näst Långholmen hade så

lunda Bröstinflammationerna den största intensiteten, ehuru ej det största sjuk

antalet, vid Carlsborg, liksom äfven fallet sednare på året var med Skörbjuggen. 

A f 34 sjuke inom Cellfängelserne afledo endast 2:ne. 

Diarrheer hafva under 1852 förekommit i långt störte antal, än under näst

föregående år. De hafva tillsammans uppgått t i l ! 714 , hvaraf 36 »flidit. De 

hafva tendigen jemnt förekommit inom alla fängelser, men den största dödligheten 

hafva de förorsakat inom Straff- och Arbetsfängelserna för qvinnor, eller egent

ligen Stockholms och Götheborgs, samt inom Krono-Arbets-Compagnierna. Inom 

de förstnämnda qvinnofängelserna är denna sjukdom under de sednaste åren den 

företrädesvis herrskande, och hvaraf långt flere lida än de„ som finnas å sjuk-

rapporterne upptagne. På Carlsborg hafva några blodiga Diarrheer förekommit. 

Vattusot har förekommit i 91 fall, af hvilka 3 3 döda. Såsom förut blifvit 

anmärkt, är denna sjukdom vanligen en complication och en ändpunkt af flerfal-

diga andra, så att sjukdomens grundorsak sällan genom detta namn uttrvckes. 

Vanligen följer den dock på Njursjukdomar, chroniska Bröstsjukdomar och Diarrheer. 

Lungsot och chroniska Bröstsjukdomar hafva t i l l antalet behandlade öfver-

stigit det för 1851 med 16, men understigit det för 1850 med 8. Hvad mor-

taliteten åter vidkommer, så har den under de sednasle åren varit öfverhufvud 

tagen något i fallande. Den uppgick 1851 t i l l 7 8 ; innevarande år t i l l 72 . 

Straff- och Arbetsfängelset vid Långholmen har härtill bidragit med 3 1 . och det 

på Norrmalm med 6 döda, ett, jemförelsevis med föregående år, ringa antal. 

Skörhjugg har under 1852 ånyo betydligt ti l ltagit, särdeles hvad extensiteten 

vidkommer, sä att den förekommit vid de flesta Straff- och Arbetsfängelser, vid 

alla Krono-Arbets-Compagnierna och vid 3:ne Cellfängelser. Då antalet insjuk-
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nade 1851 utgjorde 274, hafva de 1852 uppgått till 483. Dödligheten liksom 

förut ringa; endast 6. Långholmen har egt det utan jemförelse största sjuk

antalet 272; derefter Carlsten, Malmö och Krono-Arbets-Gompagnierna vid Bindö 

och Carlsborg. Skörbjuggens allmännare utbredande tyckes dels bero på en 

allmän förherrskande sjukdomsconstitution, densamme, som föregår och gynnar 

Choleraepidemiens utbredande, dels synes den stå i förhållande till den under 

sednare år inom fängelserna nödtvunget minskade utspisningeu af vegetabilier, 

d. v. s. potatis, hvilken till följe af potatissjukan måst på de flesta ställen minskas. 

Detta sednare visar sig äfven derutaf, att då potatis kan återtagas i utspisningeu 

eller för de sjuka begagnas såsom läkemedel, under form af sallat och dylikt, 

mildras eller förbättras sjukdomen. 

Om dessa förmodanden visa sig grundade, kan man hoppas, alt om orsakerna 

småningom upphöra, man också kan blifva herre öfver sjukdomen och att de vid 

de angripna fängelserna vidtagna förbättringar i heisovården skola göra sig fullt 

gällande. De 6 dödsfallen hafva inträffat vid Krono-Arbets-Compagnierna, och rap-

porterne upplysa, att de flesta inträffat till följe af complicationer, såsom med 

Lunginflammationer och dylikt. 

Ögonsjukdomar hafva, såsom vanligt, förekommit temligen ofta vid Krono-

Arbets-Compagnierna, der de dels utgjorts af Ögoninflammationer, beroende på 

yttre våld, dels af fel i nervhinnans function (Nattblindhet), hvilken sednare sjuk

dom vissa år i större antal äfven brukar förekomma inom Straff- och Arbets-

fängelset på Norrmalm; men som under 1852 varit sällsynt. 

Venerisk sjukdom har endast i 32 fall förekommit och alltid under urartade 

former. 

Sinnessjukdomar, nreå derunder hänförda sjelfmord, hafva tillsammans före

kommit i 25 fall, det minsta under de sista 3:ne åren. Dödsfallen hafva der-

emot uppgått till 10, det största antalet åter under dessa nämnde år. Af dessa 

hafva 9 berott på sjelfmord. 

Utaf sjelfmorden hafva 2 förekommit vid Långholmen af fångar, förvarade i 

cell. Den förste, Tellsten, var för bruk af lifsfarligt vapen dömd till 6 månaders 

fängelse i cell, der han intogs den 22 Juni och afhände sig lifvet genom häng-
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ning få dagar derefter. Någon sinnesrubbning hade icke blifvit iakttagen. Correc-

tionisten Nordqvist, dömd till cellstraff, hängde sig äfven utan föregående anmärkt 

sinnesrubbning. Ett fall af sjelfmord har förekommit vid Straff-fängelset i Chri

stianstad, der lifstidsa'rrestanten P. Nyqvist den 3 September fanns på latrinen 

med afskuren hals, hvarigenom han efter en halftimma afled. Nyqvist hade icke 

Under lifstiden visat symptomer af grubbel eller sinnesrubbning. Yid fästnings

fängelset i Warberg hade i Mars månad likaledes en fånge afskurit blod- och 

pulsådror på halsen, med en afbruten plåsterknif och sedan han föregående natt 

och dag gjort åtskilliga sjelfmordsförsök, men af omgifningen blifvit hindrad. Han 

hade icke förut visat symptomer af sinnesrubbning eller grubbleri. I Juli åter 

afhände sig en annan lifvet genom hängning, enligt undersökningen, till följe af 

sorg öfver en ådragen bestraffning, hvarigenom han ansåg sig hafva förlorat hoppet 

om erhållande af Kongl. Nåd från fästningsstraffet. Denne fånge hade Here veckor 

före sjelfmordet varit nedslagen och grubblande. Vid Krono-Arbets-Compagnierna 

vid Carlsborg hafva 2:ne sjelfmord egt rum, utan att Läkaren om desamma kun

nat lemna närmare upplysning. I Carlstads cellfängelse afhände en fånge sig lifvet 

genom hängning, utan att Läkaren säger sig förut hos honom varseblifvit hvarkeh 

kroppslig eller sinnessjukdom. I Wenersborgs cellfängelse hängde sig äfvenledes 

en 17 års frisk och stark Tattaryngling vid namn Björner, sedan han något öfver 

en månad varit i fängelset intagen under ransakning för stöld. Läkaren eller 

vaktpersonalen uppgifver sig icke hos honom hafva varseblifvit någon förändring i 

sinnesbeskaffenhet innan brottet begicks. Härvid förefaller det anmärkningsvärda, 

att af de 9 begångna sjelfmorden hafva endast 2 förekommit vid cellfängelser; 

alla de andra på straff- och arbetsfängelserna för mankön, samt Krono-Arbets-

Compagnierna vid Carlsborg, och der dels af personer, som setat i cell, dels varit 

i gemensamhetsfängelse. 

Den 10:de af de under rubriken döde upptagne utgöres af en Vansinnig, 

som någon tid vårdats på sjukhuset vid Carlsborg och aflidit till följe af en till 

acut öfvergången hjernsjukdom. 

Af de öfrige för Sinnessjukdom upptagne hafva de fleste varit lindrigare an

gripne och symptomerna dels chroniska och förutgående fängelsestraffet, dels till-
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fällige och lätt öfvervunna. Vid Långholmen vårdades en frivillig arbetsfånge för 

Hypokondrie och behäftad med den fixa idéen, att kamraterna traktade efter hans 

lif. Han kunde dock snart åter börja deltaga i arbetet, ehuru hans tungsinthet 

till en del qvarstod. Den i Landskrona vårdade hörde till ofvannämnda lättare 

cathegori, som inom en månad angreps och tillfrisknade, samt likaledes den enda 

på qvinnofängelserna, nemligen i Norrköping, vårdade. På qvinnofängelset å Norr

malm i Stockholm, finnes visserligen en fånge, Amanda Carlsson, der intagen så

som vådlig för allmänna säkerheten och förvunnen till svårare brott under sinnes

rubbning. Denna fånge har visserligen under året flera gånger lidft af congestio-

ner till hufvudet och deraf beroende börjande sinnesförvirring, hvilken dock aldrig 

fått tillfälle under detta år utveckla sig till fullständig sinnessjukdom. Af de 4 

vid Carlsborg för sinnessjukdom upptagne hafva 3:ne endast i lindrig och snart 

öfvergående grad deraf lidit, 2 till utseendet efter missbruk af spirituösa, och 

endast den 4:de var svårare angripen, hvilkens vansinne öfvergick i Mania, hvar-

ifrån han dock efter ett par månader återställdes. 

Utaf 2 vid Carlstads cellfängelse vårdade vansinnige, led eu af Hypokondrie 

och återställdes utan att från cell förflyttas, den andre inkom såsom Idiot till 

fängelset och utgick i samma tillstånd. Den på Stockholms Läns cellfängelse var 

en qvinna, med svagt utvecklade lörståndsförmögenheter, hvilken led af en till 

sinnesrubbning öfvergående hemsjuka, som dock småningom aftog och troligen 

upphörde alldeles, sedan hon fått till sin hemort återvända. Af de vid Fahlu 

cellfängelse vårdade, led en, för våld mot föräldrarne, häktad mansperson, af 4f«-

lancholia, men återställdes fullkomligt, enligt Läkarens uppgift, efter 2:ne veckors 

vistande i cellfängelset. Den andre, en för stöld tilltalad dräng, led af sinnes

rubbning, åtföljd af ilskenhet och periodisk våldsamhet, samt öfverflyttades till 

Länets Dårhus, för att undergå profkur. Den tredje var en gammal supare, som 

led af Melancholia, med djup ängslan och ånger öfver begångna brott. I Wexiö 

cellfängelse blef en fånge, som utom fängelset periodiskt lärer varit sinnesrubbad, 

vansinnig under de sista dagarne af sitt ådömda fängelse vid 21 dygns vatten 

och bröd; han inföll i Raseri (Mania) och öfverflyttades till Länets Dårhus. 



65 

Vistandet i cell tyckes sålunda högst tvänne gånger haft något inflytande på den 

förekommande sinnessjukdomen. 

I afseende på de fängelser, der en större sjuklighet och dödlighet under 

året varit rådande, förefinuas några oscillationer, hvilkas orsaker visserligen endast 

till en ringa del kunna utredas, men som dock böra anmärkas. Väderlekens för

hållanden på olika orter, den olika i trakten rådande epidemiska constitutionen 

måste naturligtvis äfven på här belägna fängelsers innebyggare utöfva ett menligt 

eller helsosamt inflytande. Härtill kommer fler fa lid iga lokala förhållanden, fång

personalens mer eller mindre täta ombyte, genom ökadt antal uppkommande 

trängsel, o. s. v. Hufvudstadens straff- och arbetsfängelser torde mera än några 

andra vara utsatta för dessa sednare menliga inflytelser, och resultatet är vanligen 

lätt synligt uti de årliga redogörelserna. Långholmen intager under år 1852 här-

utinnan första rummet. De vårdade sjuka hafva derstädes uppgått till 757 eller 

omkring 50 mera, än under hvardera af föregående 3:ne åren. De dödas antal 

har också varit i tilltagande. Det har under året uppgått till 78, eller 28 flera 

än föregående år. Orsaken till denna ökade dödlighet ligger uti de förutnämnde 

under våren härjande nästan epidemiska Bröstinflammationerna, uppgående till 167 

med en dödlighet af mer än 22 procent. 1 chroniska Bröstsjukdomarna har 

dödligheten åter år efter år blifvit mindre, så att under 1852 endast 31 derutaf 

aflidit. Den ökade sjukligheten åter har berott dels på nyssnämnde stora antal 

Bröstinflammationer och dels på den under sommarmånaderna starkt härjande 

Skörbjuggen. Såsom jag förut anmärkt, tycktes dessa båda sjukdomar, liksom 

sinsemellan, ega en viss likhet, d. v. s. att de båda berodde på en egen för-

skämning af blodet, som hos båda starkt framträdde. I Skörbjugg vårdades 272, 

eller 122 flera än föregående år, då den äfvenledes var i tilltagande. Anmärkas 

måste dock, att formerna under 1852 voro mildare. Af de vid Långholmen af-

lidne hafva 60 varit fästningsfångar och endast 18 correctionister. 

Vid fästningsfängelset å Carlsten har sjukligheten under året likaledes m i t 

i ett betydligt tilltagande. Under 1851 vårdades derstädes 113 sjuke, af hvilka 

10 afledo; under 1852 deremot 215 med lika stor mortalitet. Orsaken till den 

Ökade sjuknummern har äfven här berott på Skörbjugg. Denna sjukdom började 
9 
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redan i April i ringare grad och med föga extensitet, nren tilltog sedan utrder 

de följande 3:ne månaderna, hvarefter i Augusti den äter började aftaga, sä att 

mot slutet af året endast enstaka fall af utbildad sjukdom förekommo. Sjuk

rapporten upptager under året såsom för Skörbjugg vårdade 85, då 1851 endast 

visade 14. Läkaren på stället anmärker dock, att antalet af Skörbjuggspatienter 

ingalunda bör bedömas efter rapporterna, emedan der endast finnas upptagna de, 

som voro så svårt angripna, att de i sjukhvalfven måste intagas. Dessa hvalf 

blefvo äfven under sommaren alldeles otillräckliga för att rymma de sjuke och 

3:ne andra fåughvalf måste för sådant ändamål upplåtas. Då sjukdomen mOt 

hösten aftog, befanns likväl vissa symptomer af densamma ännu qvarsta hos ett 

stort antal personer och man kunde nästan säga, att hela fångpersonalen led af 

ett permanent scorbutiskt anlag, hvilket på deras organismer, och på alla deras 

sjukdomar, fortfor att utöfva ett ganska menligt inflytande. De på hösten talrika 

Diarrheerna ansåg Läkaren likaledes stå med Skörbjuggen i ganska nära samman

hang. Slutligen tillägger han: »De spår denna sjukdom hvarje höst allmänt lemnar 

efter sig äro: en mer än vanligt hög grad af liknöjdhet, slöhet och muskelsvaghet, 

anlag för Diarrheer och Vatlsot ro. m., långsamt förlopp af förekommande sjnk-

domar och stor sjaklighet.» 

För att närmare atreda förhållandet med denna öfverhandtagande sjuklighet, 

lät Kongl. Styrelsen änder sommaren, genom sin biträdande Läkare, göra en all

män sjukmönstring af ffingarne vid Carlstens fästning, hvarvid dervarande Läkares 

föregående uppgifter endast befunnos allt för matt hafva tecknat fångarnes helso

tillstånd. Större delen befunnos nemligen lida af visserligen ofta lindriga, men 

dock märkbara, symptomer af ofta nämnde sjukdom och arbetskraften till följe 

deraf på ett oroande sätt nedsatt. De speciella förhållandena och deras sannolika 

orsaker, samt de nödvändigaste mått och steg, som måste vidtagas, äro i den vid 

tillfället till Kongl. Styrelsen ingångna rapporten redan meddelade, så att de icke 

nu behöfva ånyo upprepas, liksom en stor del af dessa förbättringar, t. ex. i af-

seende på utspisningen och sjukkosten, samt sjukhvalfvens utrödjande m. m. redan 

vidtagne, och andra, såsom det nödvändiga anskaffandet af en sund och ändamåls-
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enlig lokal för de sjukes vårdande, om förbättring skall blifva möjlig, hvila ännu 

under afgörande. 

Vid Stockholms Straff- och Arbetsfängelse för qvinnor har sjukantalet upp

gått till detsamma, som under 1851, men tnortaliteteu med IS understigit detta 

års. Diarrheer ha har varit den rådande sjukdomsformen, hvilket nästan varit 

fallet sedan år 1850 och tyckes vara den vid detta fängelse conslitutionella. En

ligt sjukrapporterna halva 65 personer varit lör Diarrhe ä sjukhuset vårdade, af 

hvilka 7 dött, men ett långt större antal hafva varit deraf angripna, ehuru utom 

sjukhuset behandlade. Under alla vår- och sommarmånaderna lida alltid ett stort 

antal qvinnor af denna sjukdom, och äfven under sjelfva vintern visar den sig 

genast, så snart ett par dygns blidare väderlek inträffar. Den bidrager inom 

fängelset mest af alla sjukdomar att nedsätta fängarnes krafter och arbetsförmåga. 

Dåligt dricksvatten och kanske till någon del den förändrade utspisningen har 

härtill ansetts vara orsaken och till största delen aihjelpts, men efter all sanno

likhet ligga orsakerna djupare, och uti mera allmänna förhållanden. De chroniska 

Bröstsjukdomarne under året lika talrika, som det föregående, hafva dock icke 

förorsakat mera än hälften så stor dödlighet. 

Götheborgs Straff- och Arbetsfängelse för qvinnor är under år 185S betun-

gadt med den högsta mortalitetsprocenten, uppgående nära till 22,2 procent af 

medeltal fångar. Af 69 vårdade sjuka, hafva 14 aflidit. Dödsorsakerna hafva i 

ett fall varit Feber, i 4 Diarrhe, i Vattsot 7, Lungsot 1 och yttre skada 1. 

Vattsot är vid qvinnofängelserna en vanlig följd och utgång på chroniska Diarrheer, 

och man kan sålunda antaga att % af de döde atlidit till följe af Diarrhe. Detta 

förhållande, ehuru långt mera utprägladt, visar mycken likhet med det å Stock

holms qvinnofängelse, för hvilket jag redan redogjort. Sedan cholerans härjande 

i Götheborg 1850 hafva Diarrheer och såsom följdsjukdom Vattsot å dess qvinno

fängelse varit rådande. Mig förefaller sålunda, att efter några år, då den all

männa, rådande constitutiouen hinner förändras och öfvergå i en bättre, eller åt

minstone i en annan, skall detta sjukdomslynne äfven försvinna eller förändras; 

men knappast förr. Att samma allmänna förhållanden kunna inom karlfängelserna 
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framkalla Skörbjugg, och inom qvinnofängelserna envisa Diarrheer och Vattsot, 

låter sig väl förklara, ehuru det ligger utom denna redogörelses bestämmelse. 

Vid Krono-Arbets-Compagnierna, särdeles inom de vid Carlsborg och Rindö, 

har sjukligheten och dödligheten under året likaledes varit betydande. Vid Carls

borg var sjukligheten ungefär lika med år 1851, men dödligheten något öfver 

dubbelt. De döda voro 1851: 2 3 ; under innevarande år 49, eller öfver 8 pro

cent af medeltalet fångar. De öfvervägande sjukdomarne voro här ungefär de

samma, som de vid Långholmen, Lunginflammationer, Diarrheer, chroniska Bröst

sjukdomar, Gikt och Rheumatism, samt Skörbjugg, hvilka alla, med undantag af 

Gikt och Rheumatism, samverkade till dödligheten, ungefär i samma ordning, hvari 

de äro uppräknade. Skörbjugg förekom visserligen endast i 29 fall, men med 4 

döde. Döden förorsakades likväl vanligen genom complication med Lunginflamma

tion eller Diarrhe. Vid Krono-Arbets-Compagnierna förekomma, till följe af man

skapets vanliga arbeten, många sjukdomsfall genom yttre skador, hvaraf de vid 

Carlsborg äfven räkna 4 dödsfall. 

Vid Rindö hafva sjukdomsfallen från 1851 varit ökade med 109 och de 

dödas med 13. Bland de sjuka hafva dock en mängd mindre betydande och lätt 

öfvergående sjukdomar varit upptagne. Döden har äfven här hufvudsakligen varit 

en följd af Lunginflammationer, hvari 13. och Diarrhe, hvari 10 aflidit. Af 

Skörbjugg hafva 40 varit angripne och 1 dött. 

På Cellfängelserna har helsotillståndet öfverhufvudtaget varit särdeles godt och 

mortaliteten ringa, ehuru båda visserligen något öfverstigit föregående årens. Ett 

cellfängelse har under året tillkommit, nemligen i Calmar, men först under årets 

sednaste månader, så att redogörelsen för dess sjukvård ej i rapporten upptages. 

I intet af de öfriga har någon epidemisk sjukdom förekommit eller någon särdeles 

sjuklighet. I Mariestad har sjuknummern visserligen varit ovanligt hög, 2 4 3 ; men 

de flesta sjukdomarna hafva varit af särdeles lindrig beskaffenhet, såsom en mängd 

Hysteriska åkommor hos qvinnor, Skabb och Catarrher. De företrädesvis inom 

cellfängelserna förekommande sjukdomarne hafva varit desamma, som under året 

varit herrskande i de öfriga, hvilka redogörelsen omfattar, och som äfven varit 
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rådande i allmänhet, nemligen Lunginflammationer, Diarrheer och Rheumatismer, 

samt för cellfängelserna mera egna Magflen och Skabb. Skörbjugg har förekom

mit i 22 fall, och dessa uti Carlstad och Wenersborg, samt 1 i Fahlun. Största 

dödligheten har berott på Lungsot och chroniska Bröstsjukdomar. Sinnessjuk

domar och sjelfmord hafva i cellfängelserna endast 9 ginger under året före

kommit, af hvilka 2 tillhöra den sednare cathegorien, och för hvilka förut blifvit 

redogjordt. 
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V. AFDELNINGEN. 

Om Fängelsebyggnaderna. 

Rörande detta ämne får Styrelsen i underdånighet åberopa den af Chefen 

för Styrelsens Byggnadskontor derotn afgifne berättelse, af följande lydelse: 

a) Nya Länsfängelserna. 

Jemte det erforderliga underhållsarbeten i de färdigbyggda cellfängelserna 

blifvit verkställda, hafva nedannäronde nybyggnadsarbeten blifvit utförde, nemligen: 

I Carlskrona. 

A detta, förra året till inflyttning färdiga fängelse hafva, utom den utvändiga 

afrappningen, som till undvikande af fukt i murarne, fått anstå tills de igenom 

byggnadens uppeldning blifvit uttorkade, åtskillige arbeten för vattenspolnings-

inrättningens fullkomnande, samt för afloppstrummornas skyddande medelst förpål-

ningar mot svallsjö och drifis, blifvit verkställda med en kostnad af 957 R.dr 

41 sk. 5 r:st. 

I Calmar. 

Celler, vakt- och boningsrum äfveusom corridorer och förstugor, hafva blifvit 

invändigt afrappade och affärgade; alla golf inlagde; fönster och dörrar insatte; 

varmapparaten inmurad och alla inredningsarbeten fullbordade; omslutniogsmuren 

och uthusen uppförde; cellgårdarna afstängde; och fängelset i November månad så 

vida färdigt, att det kunde för fångarna upplåtas. 
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I Malmö. 

Å den för nya Länsfängelset utsedda byggnadsplats har den från äldre tider 

der befintliga jordutfyjlningen blifvit uppschaktad till erforderligt djup, för att 

medelst sandfyllning kunna bereda tillförlitlig grund att bygga på; hvarefter grund-

och källarmurar blifvit uppförda, källrarne hvälfde, samt grund af sprängd gråsten 

lagd för omslutningsmuren och tvätthuset. Då dessa arbeten för den inträdande 

vintren ej längre kunde fortsättas, halva murar och hvalf blifvit provisionelt täckte 

för köldens åverkan. 

I Luleå. 

För detta fängelse, som, enligt derom under den 30 Mars 1832 afslutadt 

Contract, på entreprenad uppföres, hafva grundmurarne blifvit lagde och provisio

nelt öfvertäckte. 

Kostnaden för dessa under byggnad varande Länsfängelser upptages i nedan

stående tabell. 

Denna beräkning visar för Calmar en besparing af något mer än 10,000 

R:dr, deraf dock för murarnas utvändiga afrappning och åtskilliga dermed i sam

manhang stående ännu ofullbordade yttre arbeten, kommer att afga omkring 2,000 

R:dr, hvarefter den verkliga besparingen bllfver omkring 8,000 R:dr. Till detta 

förhållande har bidragit, att en del af den till byggnaden erforderliga gråsten samt 

kalksten erhållits från de utdömda fästningsverken, äfvensom Arbetschefens Archi-

tecten Ankarsvärds nit och vana vid sådana slags byggnadsarbeten. 
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4) Stads- och Häradshäkten. 

I Carlshamn. 

Å detta på entreprenad uppförda fängelse, hvartill grand- och fotmurar år 

1851 biifvit lagde, äro yttre och inre murarne uppförde, samt taket pålagdt och 

plåtbeklädt. 

I Kongsbacka. 

På de år 1851 nedlagde grundmurarne hafva yttre och inre väggar biifvit 

uppförde, samt byggnaden täckt med tegel. 

c) De äldre Länsfängelserna. 

Alla för dessa fängelser i årets byggnadsstater upptagne underhållsarbeten å 

tak, eldstäder, fönster, dörrar och stängsel m. m., hafva biifvit verkställde. 

d) Fästnings- samt Straff- och Arbetsfängelserna. 

Erforderliga underhållsarbeten, jemte fullständigt iståndsättande af sjukhuset 

på Norrmalm, samt boställshusen på Långholmen, hafva i enlighet med nådigst 

fastställde stater biifvit verkställde. 



73 

VI. AFDELNINGEN. 

Om Krono-Arbetskarlars och Fångars underhåll, beklädnad 

och sängkläder. 

Ehuru denna likasom följande VII Afdelning, såsom behandlande vissa utgifts-

och inkomst-titlar, egentlijien utgöra delar af sista eller VIII Afdelningen, hvari 

redogöres för fångvårdens utgifter och inkomster i allmänhet, har Styrelsen dock, 

såsom utgörande de vigtigaste momenterna af sistnämnde afdelning, trott sig böra. 

med bibehållande af den hittills följda uppställningen af Styrelsens underdåniga 

årsberättelser, särskilt uti förevarande afdelning redogöra för utgifterna för för-

plägning. beklädnad och sängkläder, samt uti nästföijande för Krono-arbetskarlarnes 

och Fångarnes sysselsättning, samt deraf hiirflytande inkomster. 

Jemlikt de af Eders Kongl. Blaj:t nådigst fastställde stater för fångvården 

under sistlidet år, hafva vid de fångvårdsanstalter, der en ordnad utspisning kun

nat tillvägabringas, fem särskilta utspisningsstater varit tillämpade, nemligen: 

l:o för straff- och arbetsfångar på bestämd tid af mankön, 2:o för strafF-

och arbetsfångar af qvinkön, 5:o för lifstidsfångar af mankön, 4:o för Krono-arbets-

karlar, och 5:o för ransakningsfångar, hvilken sistnämnde stat endast kunnat 

tillämpas vid Läns- och Krono-cellfängelserna, samt några få Läns gemensnmhets-

fängelser, hvaremot vid öfrige sådana fängelser, der, i anseende till lokala förhållan

den och andra omständigheter, utspisningen efter nå^on bestämd stat icke kunnat 
10 
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lillvägabringof, (åiigame.s underhåll utgått, p3 sätt i allmänhet tillförene egt rum, 

med IV3 skalp, bröd ocb 3 sk. b:ko för hvarje fånge om dagen. 

Vid uppgörandet af dessa utspisningsstater, som, med undantag af några obe-

tvdliga förändringar, alltsedan början af år 1849 varit gällande, upprättades af 

den Styrelsen då biträdande Läkare en på erfarenhet och vetenskapliga under

sökningar grundad approximativ beräkning öfver de billigare och allmänna födo

ämnenas relatift närande kraft. Och har Styreisen uti Bilagan Litt. O under-

<J8»igst meddelat ett sammandrag af ifrågavarande stater, samt deri jemväl upp

tagit de tal, hvartill, enligt ofvannämnde beräkning, födoämnena uppskattats. Häraf 

inhemtas, att närande kraften af de födoämnen, som upptagas i staten JV2 2 eller 

den för straff- och arbetsfångar af qvinkön uppgår för vecka till 1224,81, i sta

ten M S för ransakningsfångar till 1238,01, i staten M 3 för lifstidsfångar af 

mankön till 1303,69, i staten M 1 för straff- och arbetsfångar på bestämd tid 

af mankön till 1601,99, samt i staten Jtä 4 för krono-arbetskarlar till 1997,08. 

Efter enahanda beräkningsgrund uppgår en heiportion, enligt den vid Serafimer-

lasareltet tillämpade utspisningsstat, för vecka till 1320,85, samt arméens provian-

teriiigsslst af den 29 Mars 1808 till 2186,07. 

Då behofvet af mera eller mindre födoämnen är i väsendtlig grad olika för 

olika individer, såsom beroende på vanor, kroppskonstitution, kön m. m., kan en 

för flere hundrade personer gällande utspisningsstat, motsvarande det för hvar och 

en nödvändiga behofvet af lifsförnödenheter, icke bestämmas; men enär detta be-

hof oftast står i förhållande till större eller mindre arbetsförmåga, samt krono>-

arbetskarl och fånge i allmänhet äro satte i tillfälle att, i mån af denna förmågas 

användande, bereda sig någon arbetsförtjenst och derigenom kunna förbättra sin 

kost, torde förhållandet härigenom jemnas. Med afseende dock dels å de starkare 

utspisningsstater, som äro gällande för krono-arbetskarlar samt straff- och arbets

fångar på bestämd tid af mankön, dels ock på det dessa vid frigifningen icke he.lt 

och hållet må sakna medel till fyllande af de första lefnadsbehofven, har Styrelsen 

inskränkt rättigheten för nämnde krono-arbetskarlar och fångar att under arbets

dier fängelsetiden till sitt underhåll använda sin arbetsförtjenst till V3:delar af 

donsamma. De artiklar, som i allmänhet må tillhandahållas fångar och krouo-

http://he.lt
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arbetskarlar, utom hvad dem af kronan bestås, utgöras al' bröd, dricka, ost, s.imt 

snus och tobak. 

Krono-arbetskarlars och fångars beklädnad har under detta, likasom före

gående år, utgått efter de af Eders Kongl. Maj:t nådigst fastställde särskilte be-

klädnadsstater, enligt hvilka den årliga kostnaden i detta hänseende bli tv i t beräk

nad för: l:o krono-arbetskarl af soldatklassen till 19 R:dr, 2:o krono-urbetskarl 

af fästningsklasseu till 18 R:dr 32 sk., 3:o straff-fånge af mankön till 12 R:dr, 

4:o arbetsfånge af mankön till 12 R:dr 8 sk., 5:o straff- eller arbetsfång.; af 

qvinkön till 8 R:dr 32 sk., 6:o ransakningsfånge af mankön i länscellfängelse lill 

6 R:dr 24 sk., samt 7:o ransakningsfånge af qvinköa i dylikt fängelse äfvenledes 

till 6 R:dr 24 sk., allt banko. Jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 21 

Oktober 1851, har särskild bekläduad, bestående af vissa buldanspersediar, blifvit 

af Styrelsen anskaffad för att begagnas af fångar, som undergå fängelsestraff vid 

vatten och bröd i läns-gemensamhetshäktena; men öfrige fångar i dessa häkten 

begagna sina egna kläder och erhålla endast i brist deraf, efter bepröfvande af 

Eders Kongl. Maj:ts vederbörande Befallningshafvande, oundgänglige persedlar på 

kronans bekostnad. 

Sängkläder deremot bestås, jemlikt de af Eders Kongl. Maj:ts högstberörde 

nådiga stater för fångvården under ifrågavarande år, för alla slags fångar, och äro 

beräknade till en årlig kostnad af 2 R:dr 24 sk. b:ko för hvarje fånge. 

Efter denna öfversigt af de grunder, hvarefter de af Eders Kongl. Maj:l 

nådigst fastställde stater för krono-arbetskarlars och fångars förplägning, beklädnad 

och sängkläder blifvit bestämde, får Styrelsen här nedan underdånigst meddela 

uppgift å den kostnad, hvartill dessa utgiftstitlar särskilt för år och särskilt för 

dag för hvarje fånge under år 1852 uppgått, dervid den klassiGkation af fångarne, 

som ligger till grund för utspisningsstaterna, och hvilken jemväl i det närmaste 

är tillämplig i afseende fi de särskilta beklädnadsstaterua, torde böra följas: 
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Hirvid får Styrelsen i underdånighet anmärka, att då räkenskaperna öfver 

kostnaderna vid Länslängelserna i allmänhet endast upptaga sådana utgifter, som 

under Srets lopp från vederbörande Landtränterier blifvit bestridde, men icke dem, 

som, ehuru tillhörande samma år, först det påföljande året blifvit liqviderade, 

torde förestående uppgifter, beträffande dessa fängelser, icke vara fullt noggranna. 
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Vid jemförelse af ofvanberörde kostnader lör fÖrplägningen efter de särskilta 

utspisningsstaterna med den närande kraft, de i samma stater upptagne födoämnen 

beräknats innehålla, visar sig, att portionskostnuden i allmänhet icke står i ett 

proportionerligt förhållande till de tal, hvartill den närande kraften för hvarje stat 

blifvit uppskattad, hvilket härleder sig till en väsendtlig del från de högst olika 

varupriser, som å olika orter i allmänhet äro gällande, äfvensom derifrån att till

redningskostnaden är ungefärligen lika stor för utspisning efter en svagare, som 

efter en starkare stat. 

Anskaffningen af erforderliga proviantartiklar för Krono-Arbets-Corpsens och 

fängelsernas behof har, på sätt som hittills egt rum, i allmänhet skett genom 

upphandlings-auktioner för ett hälft år hvarje gång, räknadt från början af April 

och Oktober månader, samt proviantens tillredning verkställts vid fångvårds-

anstalterna af dertill bland krono-arbetsmanskapet och fångarne utsedde personer, 

utom hvad angår Länscellfängelsema, der för sådant ändamål fria personer måst 

mot bestämd aflöning anställas. Och är uti förestående uppgifter ej mindre upp

handlingskostnaden för provianten, än alla med dess tillredning förenade utgifter, 

såsom för kokkarl, ved- och Ivshållning i kök, aflöning eller arbelsskilling till kock 

eller kokerska m. m. inräknad. Beträffande särskilt nedannämude fängelser, får 

Styrelsen underdånigst meddela: att erforderligt bröd för Straff-fängelserna i Carfs-

krona, Carlsten, Christianstad, Landskrona och Ny-Elfsborg, samt Länsfängelserua 

i Christianstad och Götheborg, mot ersättning till Statsverket, erhållits från krono-

bagerierua; att denna artikel icke upphandlats för Straff- och Arbetsfdngelserna å 

Långholmen, Norrmalm och i Norrköping, utan förbakals å derstädes inrättade 

bagerier, af för sådant ändamål upphandladt mjöl eller spanmål; och har erfaren

heten visat, att härigenom erhållits ett till priset billigare och till beskaffenheten 

bättre bröd, än det, som genom upphandling af denna artikel kunnat anskaffas; 

att dylik förbakning vid förstnämnde 2:ne fängelser jemväl verkställts för Stock

holms Läns- och Krono-cellfängelsers behof; att för leverering af bröd till Straff-

och Arbetsfängelset i Malmö, samt proviant, utom bröd för Straff-fängelset i Carls

krona, varit gällande äldre kontraktet;, hvilka ansetts så fördelaktiga för kronan, 

att någon ändring deruti icke blifvit vidtagen; att vid Straff-fängelset i Lands-
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krona, der anlaglige anbud vid de anställde entreprenad-auktionerna icke erhållits, 

de erforderliga proviant-artiklarna under hand anskaffats af Fängelse-direktören, 

genom hvars nitiska bemödanden i detta hänseende portionspriset, oberäknadt 

kostnaden för bröd, som på sätt ofvan är nämndt erhållits från kronobageri, vid 

detta fängelse så väl under år 1852 som föregående år varit lägre, än vid något 

annat fängelse; samt att provianten för lrsla Krono-arbetskompaniet, som för 

Strömsholms nya Kanalbolags räkning varit sysselsatt med arbete vid nämnde 

kanal, anskaffats genom bemälde bolags direktions försorg, dervid det vilkor varit 

fästadt, att portionskostnad icke af kronan ersattes till högre belopp, än 8 sk. 

b:ko för hvarje krono-arbetskarl om dagen, om än anskaffningspriset öfversteg 

detta belopp. 

Styrelsen får här nedan underdånigst meddela uppgift å kostnaden för en 

dagportion vid Straff- och Arbetsfängelserna, samt Krono-arbetskompanierna under 

sistförflutna 5 år. Hvad Läris- och Kronofängelserna angår kan dylik uppgift, i 

saknad af kännedom om medeltalet af fångar, som derstädes under åren 1848 

med 1851 utspisats, icke meddelas: 
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Hvad därefter angår beklädnaden och sängkläderna, sS har, enligt först in

tagne tabellariska uppgift, kostnaden derför under nr 1832 vid åtskillige fång

vårdsanstalter öfver- och vid andra understigit den i dessa hänseenden i stat be

räknade utgift. Detta lörhållaode hårleder sig huvudsakligen derifrån, att slit— 

uingstiden å vispa persedlar är beräknad till flere år, hvadan, då endast den årliga 

kostnaden gr i stat upptagen, men hela utgiften för persedlarnes anskaffning i 

räkenskaperna påföres det år, hvarundpr persedlarne anläggas, den större eller 

mindre kostnaden blifver beroende af det större eller mindre antal dylika per

sedlar, som under årets lopp erfordras. 

De för Krono-Arbets-Corpsen, samt Straff- och Arbetsfängelserna, äfvensom 

en del Läns-cellfängelser, erforderliga beklädnads- och sängklädespersedlar, lika

som de väsendtligaste dertill behöflige materialier, såsom vallmar, buldan, ull

garn och tråd, hafva tillverkats vid Straff- och arbetsfängelserna å Långholmen, 

Malmö, Norrmalm, Norrköping, Götheborg och Warberg, samt derifrån levererats 

till vederbörande fångvårdsanstalter till det i stat för bvgrje persedel bestämda pris. 

För jemlörelse af den årliga kostnaden för beklädnad och sängkläder för en 

krono-arbetskarl eller fånge vid nedannämnde fångvårdsanstalter under sistförflutna 

fem år, får Styrelsen underdånigst meddela uppgift dera: 
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VII. AFDELNINGEN. 

Om Krono-Arbetskarlars och Fångars sysselsättning, samt verkan 

deraf till minskning i Statens utgifter för deras underhåll. 

Då någon bestämd och ordnad sysselsättning för fångar i Läns- och Krono

fängelserna icke kunnat införas, kommer denna afdelning endast alt redogöra för 

förhållandet med Krono-Arbets-Corpsen, samt Straff- och Arbetsfångarne, i före

varande afseende. 

Af Krono-Arbets-Corpsen har, på sätt föregående år egt rum, Första Krono

arbetskompaniet varit mot stadgad ersättning sysselsatt med arbete vid Ströms

holms nya kanal, 2:a, 3:e och 4:e kompanierna, utan ersättning, med fästnings-

byggnadsarbete vid £arlsborg, S:e kompaniet dels utan ersättning med fortifika

tionsarbete å Kungsholms fästning, dels mot dagsverksafgift med arbete å Eders 

Kongl. Maj:ts Flottas vari" i Carlskrona, samt 9:c och 10:e kompanierna, utan 

afgift, med arbete å Waxholms fästningsbyggnad. 

Vid Straff- och Arbetsfängelserna å Långholmen, Malmö, Warberg, Lands

krona, Norrmalm här i staden, samt i Norrköping och Götheborg, hafva fångarne 

sysselsatts dels och hufvudsakligen med tillverkning al de för fångvärdens behof 

erforderliga beklädnads- och sängklädespersedlar, samt materialier, dels ock med 

stenhuggning, sömnads- och väfnadsarbeten för offentliga myndigheters och enskilde 

personers räkning. 

it 
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Fångarne i Straff-fängelset i Carlskrona halva varit sysselsatte vid Eders 

Kongl. Maj:ts Flottas varf derstädes, samt de i Straff-fängelserna ä Carlsteo, Chri

stianstad och Ny-Elfsborg med arbete, för så vidt sådant varit att tillgå, för 

fortifikationens, artilleriets och kommendantskapels räkning å berörde stallen. 

Styrelsen får här uedan underdånigst meddela en tabellarisk uppgift å för

hindrade och utgjorde dagsverken vid samtlige ofvannamnde fångvärdsanstalter, ut

visande summan af dessa dagsverken det antal dagportioner, som vid hvarje fång

vårdsanstalt blifvit under ifrågavarande år utspisade: 
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Vid denna uppgift får Styrelsen underdånigst anmärka, att de under rubrik 

i brist af arbetstillfälle förhindrade dagsverken vid Straff-fängelserna i Carlskrona 

och å Ny-Elfsborg upptagne summor jemväl innefatta, för det förstnämnde fängel

set, ett antal af 4,949. och för det sednare 8,342 dagsverken, som fångarne i 

brist af allmänt arbete lor egen räkning utgjort, för förfärdigande af mindre band

arbeten, fivaraf fångvården dock icke tillgodonjutit någon inkomst; att fångar, som 

blifvit dömde till faslningsslraff utan arbete, endast förekommit vid Straff- och 

Arbetsfängelset å Långholmen, uppgående de för sådana fångar utspisade dag-

portioner till ofvanupptagiie antal af 294; att de af 5:e Krono-arbetskompaniet 

verkställde dagsverken lör försvars»erket blifvit utgjorde för fortifikationens räk

ning å Kungsholms fästning, der ett delachemcnt af kompaniet under största delen 

af året varit förlagdt, utan ersättning till fångvården; hvaremot för öfrige vid Eders 

Kongl. Maj:ts Flottas varf i Carlskrona af dello kompani utgjorde dagsverken 

fångvården, jemlikt Eders Kongl. JVlaj:ts nådiga Bref den I i Februari 1847, till-

godokommit ersättning med 12 sk. b:ko för Ii varje, af hvilken anledning dessa 

dagsverken upptagits bland dem, bvaraf inkomst erhållits; att de för fängelsernas 

räkning utgjorde dagsverken haft för ändamål dels de vid fängelserna verkställde 

byggnader och reparationer, dels de dagligen vid fängelsernas ekonomi förekom

mande bestyr, såsom mattillredning, renhållning, vedsågning m. m., samt att bland 

dylika dagsverken lör fängelset i Malmö jemväl inräknats ett antal af 10,724, 

som utgjorts för det derstädes under byggnad varande Länscellfängelset. 

I afseende å de Here dagsverken, som vid Straff-fängelserna i Carlskrona, 

Caristen, Christianstad och Ny-Elfsborg blifvit förhindrade genom bristande arbets

tillfälle, får Styrelsen underdånigst upplysa, att, om än Styrelsen skulle lyckats 

öfvervinoa de flere svårigheter, som i allmänhet 1'öreGrinas för fångars ständiga 

sysselsättning med Ijenliga och tillåtna arbeten, sådant dock å förenämnde ställen, 

der fångarne äro afsedde att användas för försvarsverkets räkning, icke låtit sig 

göra, i anseende till bristande utrymme i dessa fängelser. Beträffande Straff-

fängelset i Landskrona, så bar Styrelsen på sätt i föregående års underdåniga 

berättelse blifvit ornförmäldt med enskildt bolag ingått kontrakt om användande 
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mot stadgad ersättning af 200 fångar dagligen; men hela detta antal har af brist 

på utrymme jemväl här icke kunnat sysselsättas. 

Styrelsen får här nedan underdånigst visa procentförhållandet dels mellan 

antalet af alla utgjorde dagsverken och antalet utspisade portioner, dels emellan 

de med inkomst utgjorde dagsverken och samtlige utgjorde dagsverken. 

Det låga procentförhållande af antalet dagsverken med inkomst till samtliga 

utgjorda dagsverken, som förestående uppgift utvisar för Straff-fängelset i Warberg, 

härleder sig derifrån, att ett större antal dagsverken blifvit använde för de under 

året vid nämnda fängelse verkställde byggnadsarbeten. 
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Uti nedanstående tabell får Styrelsen underdånigst meddela uppgift dels å 

den i 1852 års stat beräknade utgift och inkomst för arbetenas bedrifvande, dels 

å hvad denna utgift och inkomst i verkligheten utgjort, dels ock h den dividend, 

som netlo-arbelsinkomslen, fördelad ej mindre.å hvarje med påräknad inkomst ut-

gjordt dagsverke, iin ock a samtlige utspisade portioner, lemnar: 

De för arbetenas bedrifvande i stat beräknade utgifter halva, pä sätt ofvan 

inhemtas, betydligt understigit de verkliga utgifterna; men denna omständighet, 

som härleder sig derifrån att arbetet vid en del fängelser mera, än afsedt varit, 

måst bedrifvas för fångvårdens räkning och på dess förlag, i följd hvaraf betyd

ligare qvantiteter råämnen i samma mån blifvit till förarbetning upphandlade, 

verkar dock icke till" stegring af fängvårdskostnaderna lör året, emedan utgifterna 

för arbetet, hvartill räknats kostnaden för inköp såväl af rudimaterier, som red-
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skåp och verktyg, äfvensom aflöning till arbetsföreståndare, der sådan varit an

ställd, premier till fångarne m. m., i första rummet blifvit betäckte af arbets

inkomsten. Nettobehållningen af denna inkomst har, på sätt förestående tabell 

utvisar, uppgått till 75,228 R:dr 29 sk. 3 r:st. eller U,78ä R;dr 13 sk. 3 r:st. 

utöfver hvad, som i stat i detta hänseende beräknats. För sådane af Krono-arbets-

kompanierna utgjorde dagsverken, för hvilka betalning erhållits, har inkomsten i 

förhållande till dagsverkenas antal varit störst, samt dernnst vid Straff- och Arbets-

fängelserna i Norrköping, utgörande 7 sk. för hvarje dagsverke-, i Warberg 6 sk. 

7 r:st, och å Norrmalm 6 sk., hvaremot denna inkomst varit minst vid Straff-

och Arbetsfängelserna i Götheborg och å Långholmen, der den uppgått å först

nämnde ställe till endast 1 sk. 7 r:st och å del sednare till 3 sk. 10 r:st. An

ledningarne till denna betydliga olikhet i dagsverksinkomsten vid de särskilta fän

gelserna äro flere, hvaraf i underdånighet må anlöras, att, beträffande fängelset i 

Norrköping, långarne derstädes haft en mera inkorostgifvande sysselsättning med 

tillverkning och beredning af klädesväfnader för åtskillige fabrikanter i nämnde 

stad, hvilket lönande arbete, dock aftagit, sedan Eders Kongl. Maj:t genom nådigt 

Bref den-12 Juni 1852 dels ändrat och inskränkt ett med enskilt person in

gånget kontrakt om användande af 106 fångar dagligen, dels i .nåder förordnat, 

att, så länge brist på arbete för den fria befolkningen i Norrköping af veder

börande myndigheter förklarades fortfara, arbetet inom fängelset borde så ordnas, 

alt det icke utslängde den frie arbetaren från något inom samhället tillgängligt 

arbetstillfälle; att vid fängelset å Norrmalm flere enskilte personer användt en del 

fångar lör väfnads- och sömnadsarbeten, hvarigenom en större inkomst i allmän

het erhålles, än om fångarne. sysselsättas lör fångvårdens behof; att vid fängelset 

å Långholmen en stor del af langarne användls för stenhuggningsarbeten, som, i 

anseende till kostnaden lör dervid förbrukade verktyg, lemnar ringa behållning; 

samt att i allmänhet arbetsinkomsten för dagsverken, som för fångvårdens räkning 

användas för tillverkning af beklädnads- ocb sängklädesmaterialier och persedlar, 

hvilka godlgöras efter lika al Styrelsen bestämda pris, är beroende af de å olika 

orter gällande inköpsvärden å råämnen. 

Den här ofvan för Länsfängelset i Weuersborg upptagne arbetsinkomst bar 

erhållits genom derstädes förvarade straff-fångars sysselsättning. 
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Fördelas arbetsinkomsten vid ofvannämndo Krono-arbetskompanier samt Straff-

och Arbetsfängelser på utgjorde dagsverken, erhålles en dagsverksinkomst i medel

tal af 6 sk. 9 r:st. b.ku. 

Styrelsen får här nedan underdånigt uppgifva nettobehållningen af arbets

inkomsten vid nedaniiämnde Straff- och Arbetsfängelser, samt Krono-arbetskompa

nier, under sist förflulne 5 år: 

Beträffande arbetsinkomsten vid Straff-fängelset i Landskrona lår Styrelsen 

underdånigst upplysa, att den hufvudsakligen härleder sig från ofvanbcrörde med 

enskilt bolag år 1847 ingångna kontrakt om fångars sysselsättning derstädes, 

hvaraf dock någon egentlig inkomst icke förr än från och med 1849 erhållits, 

samt, hvad angår Straff-fängelset i Warberg, att detta fängelse år 1848 började 

I'll detta ändamål inredas, och att fångarne dermed allt sedan hufvudsakligen varit 

sysselsatte, hvadan arbetsinkomsten derstädes, särdeles under första åren efter fän

gelsets inrymmande, varit obetydlig. 

I sammanhang härmed får Styrelsen, beträffande krono-arbetskarlarnes och 

fångarnes inkomster af arbete eller s. k. premier, underdånigst meddela, att dessa 

medel, som erläggas af den person eller myndighet, för hvilken arbetet verkställes, 

för såvidt de af fängvården bestridas, äro bestämde dels såsom arbetsskilling för 
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vissa dagligen vid krono-arbetskompanierna eller fängelserna förefallande göromål, 

dels såsom flitpenningar, utgörande 1 sk. b:ko för fullgörande af ett visst för 

hvarje arbetsslag bestämdt pensum i veckan, samt för arbete, som derutofver 

under samma vecka utgöres, det belopp, som efter beräkning af 16 sk. b;ko för 

fullt peusum belöper. Uti de kontrakter, Styrelsen ingått om begagnande af 

fångdagsverken, har blifvit stadgadt, att enahanda grunder för premiers tilldelande 

åt fångarne skola tillämpas. Enligt 1852 års Styrelsens hufvudbok utgjorde 

krono-arbetskarlarnes och fångarnes vid arets början inuestående premiemedel, in-

beräknadt deras s. k. egna medel eller sådana, som de till långvårdsanstalten 

medfört eller genom arf eller gåfvor derstädes erhållit, 31,453 R:dr 28 sk. 1 r:st, 

hvartill under året kommit ett belopp af 71,030 R:dr 13 sk. 6 r:st, hvaremot 

för uttagne varor och till frigifne utgått 66,573 R:dr 41 sk. 8 r:st, så att vid 

årets slut innestod 35,909 R:dr 47 sk. 11 r:st, allt banko. Desse medel hafva 

till största delen varit mot ränta inuestående i Sparbankeu, men, då hinder mött 

för att på sådant sätt göra 9:de och 10:de Krono-arbetskompaniernas å Rindö, 

äfvensom fångarnes vid Strati- och Arbetslängelserna å Långholmen, Norrmalm 

och i Norrköping, medel fruktbärande, har Styrelsen dera! under sistlidne år till 

ett belopp af 8,900 R:dr B:ko uppköpt Smålands m. fl. provinsers hypolheks-

förenings obligationer, löpande med 4 Vi procents ränta. — Rymde och döde 

krono-arbetskarlars och fångars inuestående arbetsförtjenst tillfaller fångvårdsanstal

tens besparingskassa, som jemväl godtgöres värdet af sådana i beslag tagne effek

ter, som af krono-arbetskarlar eller fångar icke få innehafvas. Dessa kassor, som 

användas i överensstämmelse med föreskriften i 2 mom. 42 § af Eders Kongl. 

Majrts nådiga reglemente för Krono-Arbets-Corpsen den 8 Augusti 1842, utgjorde 

vid 1852 års början ett sammanräknadt belopp af 5,475 R:dr 16 sk. 1 r:st., 

hvartill under året kommit 1,037 R:dr 30 sk. 5 r:st., hvaremot utbetalts endast 

319 R:dr 11 sk. 8 r:st, så att behållningen vid årets slut uppgick till 6,193 

R:dr 34 sk. 10 r:st., allt banko, hvilka medel likaledes till största delen dels 

mot ränta iunestå i Sparbanken, dels blifvit räntegifvande genom uppköp af ofvan-

berörde slags obligationer till belopp af 2,300 R:dr Banko. 
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VIII. AFDELNINGEN. 

Om inkomster och utgifter vid Fängelserna och Krono-

Arbets-Corpsen. 

Då Styrelsen i nästföregående afdelning underdånigst meddelat redogörelse 

for Krono-arbetskarlars och fångars sysselsättning, samt deraf föranledda utgifter 

och inkomster, får Styrelsen vid redogörelsen i förevarande afdelning för fång

vårdens inkomster och utgifter i allmänhet, med uteslutande af bestridde kost

nader för arbetenas bedrifvaude, hvilka kostnader blifvit ersatte genom arbets

inkomsten, endast taga i beräkning nettobehållningen af denna inkomst. 

Beträffande nu först fångvårdens inkomster, så hafva desse för ifrågavarande 

fir jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den S December 1851 blifvit sålunda 

beräknade: 

12 
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Uti bilagde tabell Litt. M. äro fångvårdens inkomster Under ifrågavarande Sr 

upptagne enligt 1852 års hufvudbok, hvarest brutto-arbetsinkomsten blifvit in

tagen. Om deremot kostnaderna för arbetenas bedrifvande afräknas, så visa sig 

fångvårdens inkomster i verkligheten hafva utgjort: 

flvadan alltså de verkliga inkomsterna öfverskjutit de beräknade med 20,773 R:dr 

36 sk. 3 r:st., hvilket öfverskott till största delen, eller med 11,785 R:dr 13 sk. 

3 r:st., på sätt i föregående afdelniog är i underdånighet omförmäldt, belöper på 

arbetsinkomsten. Återstoden utgöres dels af influtne anmärkningsmedel 1,749 

R:dr 25 sk. 3 r:st., dels af diverse inkomster 7,240 R:dr 45 sk. 9 r:st., hvilka 

sednare tillfallit fångvården af tillfälliga anledningar, såsom besparingar vid till

verkning af beklädnadspersedlar, försäljning af förbrukade inventarie-effekter, samt 

förslitne beklädnads- och sängklädespersedlar m. m. 

Utgifterna för fångvården under ifrågavarande år hafva jemlikt högstberörde 

nådiga Bref och de derigenom fastställde stater för de särskilta fångvårdsanstal

terna blifvit sålunda upptagne: 

På sätt underdånigst bifogade sammandrag Litt. N. utvisar hafva deremot 

utgifterna i verkligheten uppgått till 844,291 R:dr 9 sk. 2 r:st., eller 45,284 R:dr 

25 sk. 2 r:st. utöfver de för året beräknade kostnader, hvilken brist blifvit ersatt 

dels genom ofvanomförmäite öfverskott å beräknade inkomster . 20,775; 56. 3. 

dels af det till oförutsedda utgifter nådigst anvisade belopp 
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hvilket belopp utgått med 4000 R:dr af Riksstatens sjunde hufvudtitel till under

håll af kronans bus i landsorten, samt återstoden, eller 735,608 R:dr 36 sk. 

11 r:st., af det å Riksstatens andra hufvudtitel till fångars vård och underhåll 

anvisade förslagsanslag 770,000 R:dr, å hvilket anslag således en besparing af 

14,391 R:dr 11 sk. 1 r:st. uppstått. 

Efter denna öfversigt af förhållandena med fångvårdens inkomster och ut

gifter får Styrelsen, som dels i föregående afdelning, dels här ofvan antydt an

ledningarne till skiljaktigheten mellan beräknade och verkliga inkomster, nu i 

underdånighet redogöra för skillnaden mellan beräknade och verkliga utgifter, ut

görande på sätt ofvan är nämndt ett belopp af 45,284 R:dr 25 sk. 2 r:st.; och 

får Styrelsen i sådant afseende först underdånigst meddela en jemförelse-tablå, 

utvisande de särskilta kostnadssummorna enligt stat och enligt hufvudbok, samt 

hvad af dessa summor belöper på hvarje krono-arbetskarl eller fånge vid samtlige 

fångvårdsanstalterne: 
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Då det skulle leda till stor vidlyftighet, att rwderdånigst förklara hvarje i 

förestående tabell förekommande skiljaktighet mellan den i stat beräknade och 

verkliga kostnaden, får Styrelsen uti ifrågavarande afseende endast meddela, att 

den betydliga skillnad, som förefinnes mellan kostnaden för en fånge vid de sär-

skilta Länsfängelserna, hufvudsakligen härleder sig från fångtransportkostnaderna, 

hvilka icke utgå i mån af det antal fångar, som vid hvarje af nämnde slags fän

gelser förvaras; att den högre kostnaden for fångvården i allmänhet förantedts af 

anskaffning al vapen för fånggevaldiger, samt tryckning af en ny upplaga af 

andaktsbok för fångar; att, på sätt som af nyssnämnde tabell inhemtas, utgifterna 

för Straff- och Arbetsfångarne, samt Krono-arbetskarlarne, oaktadt desses antal i 

medeltal under året uppgått till 50 mindre, än hvad i stat upptages, med 7,904 

R:dr 26 sk. 9 r:st. öfverstigit hvad i stat beräknats; att kostnaderna för Ransak-

ningsfångarne, som med 94 öfverstigit det i stat upptagne antal, uppgått utöfver 

stat till 55,403 R:dr £6 sk. 11 r:st.; att detta statens öfverskridande hufvud-

sakligast egt rum å följande titlar, nemligen: fångtransport med 25,978 R:dr 

23 sk. 2 r:st., förplägning med 14,166 R:dr 16 sk., samt sjukvård med 4,006 

R:dr 20 sk. 9 r:st., hvarlill orsaken förefinnes, beträffande förstnämnde titel uti 

ett större antal häktningar och deraf föranledda flere transporter, samt hvad angår 

förplägningskostnadeu dels i högre varupriser, dels större fåugantal, än som be

räknats; hvad åter vidkommer den högre sjukvårdskostnaden, så är den föranledd 

ej mindre af den betydliga sjukligheten vid Straff-fängelset å Carlsten, hvarigenom 

kostnaden å denna titel, som i stat varit beräknad till 1,561 R:dr 24 sk., upp

gått till 2,629 R:dr 4 sk. 4 r:st., än ock af det höga belopp, hvartill sjukvården 

för 2:a, 3:e och 4:e Krono-arbetskoropanierna, hvilken bestrides å det under 

Ingeniörbefälets förvaltning stående Garnisonssjukhuset å Carlsborg, uppgått, eller 

6,421 R:dr 23 sk. 8 r:st, ehuru staten uti ifrågavarande afseende endast upp

tager en kostuad af 3,500 R:dr. 

För jemförelses anställande får Styrelsen här nedan underdånigst meddela 

uppgift å statens kostnad för fångars vård och underhåll under sistförflutna 10 år: 
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I sammanhang med den nu underdånigst meddelade framställning om fång-

Vårdens inkomster och utgifter torde Styrelsen jemväl, såsom utgörande en vigtig 

del af fångvårdens financiella ställning, böra lemna en kort öfversigt af fång

vårdens tillgångar och skulder vid 1852 års utgång. De förre eller tillgångarne 

utgjorde, oberäknadt värdet af fångvårdens byggnader, hvilket i hufvudboken icke är 

Upptaget, ett belopp af 379,936 R:dr 33 sk. 3 r:st.; men, om härifrån afdrages 

de fångars och krono-arbetskarlars innestående premier, besparingskassamedel m. m. 

till ett belopp af 48,897 R:dr 23 sk. 10 r:st., som i hufvudboken utbalanceras 

både som tillgång och skuld, återstår 331,039 R:dr 9 sk. 5 r:st. Denna summa 

utgöres af; 
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Beträffande ofvannämnde oredovisade förskotter, så hafva desse, med undan

tag endast af 1,200 R.dr, som Styrelsen beviljat Proviantleverantörer vid Straff-

fängejserna i Christianstad och Carlsten, blifvit meddelade af Eders Kongl. Maj:ts 

Befallningshafvande i länen. 

Hvad derefter angår fångvårdens fordringar, får Styrelsen underdånigst med

dela följande mera detaljerade redogörelse, nemligen: 

Af Eders Kongl. Maj:ts och rikets Krigskollegium R:dr 7,S27: 19. 7. 

utgörande till största delen förskjutne medel till underhåll af 

den Garnisonsstyrka å Carlstens fästning, som af 4:e hufvud-

titeln bör bekostas. 

utgörande ersättning för begagnade dagsverken af S:te Krono

arbetskompaniet. 

bestående af den utaf Brukspatron Hebbe donerade under Sty

relsens förvaltning ställda fond. 

varande dessa balansposter beroende dels på indrifning, dels på 

afskrifning. 



97 

Af förstnämnde fängelses fordringar äro 11,464 R:dr 3 sk. 

2 r:st. tillkomne under förre redogöraren P. J. Weidels tjenste-

tid; och äro rättegångar anhungige såväl om detta belopps ut

bekommande, som en del af straff-fängelsets i Landskrona for

dran. De öfrige posterne utgöras hufvudsakligen af fordringar, 

dels hos allmänna verk, dels bos enskilte personer, som an

tingen jemlikt afslutade kontrakter egt anstånd med betalnings 

erläggande, eller ock bvilkas vid fängelserna förarbetade effekter 

derstädes förvaras till säkerhet för arbetslönens utbekommande. 

Återstoden af fångvårdens fordringar 

titgöres af obetydligare poster, beroende dels på rättegångar, dels 

på afskrifning. 

Hvad derefter angår fångvårdens skulder, utgörande, efter afdrag af ofvan-

omförmälte 48,897 R.dr 23 sk. 10 r:st., hvilka jemväl utbalanseras såsom fång-

rårdens tillgång, ett belopp af 208 ,413 R.dr 5 sk. 11 r:st.; så balanseras en 

mindre del bäraf, eller 65,796 B:dr 21 sk. 8 r:st., utgörande åtskillige Embets-

verks, Landtränteriers, Styrelsen underlydande redogörares och enskilte personers 

fordringar, af den anledning, att liqvid icke förr, än efter årets utgång, kunnat 

verkställas, hvaremot största delen af förenämnde balanserade skuldbelopp, eller 

143,616 R:dr 32 sk. 3 r:st., utgör Eders Kongl. Maj:ts och rikets Statskontors 

fordran, som Styrelsen af anledning, som här nedan skall underdånigst omförmälas, 

hvarken under loppet af år 1852 eller efter dess utgång kunnat ersätta. 

Då Styrelsen år 1842 enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga förordnande öfver-

tog förvaltningen af fångvården i sin helhet, bildades vid uppgöraude af nämnde 

13 



98 

års Styrelsens hufvudbok af en de! fångvårdens dä varande tillgångar ett kapital

belopp, som sedermera, efter afräkning af åtskillige deri ingående fängelsebygg

naders v;irde, i hufvudboken bibehållits. Detta kapitalbelopp utgöres af skillnaden 

mellan ofvanomförmälte tillgångar och skulder, och uppgår till 122,626 R:dr 

5 sk. 6 r:st. Dels derigenom att arbetena för fångvårdens behof vid de större 

Straff- och Arbetsfängelserna under sednare åren erhållit en betydligare utsträck

ning, som fordrat- större förlagskapital, dels i mån som en mera ordnad bok

föring hunnit vid dessa fängelser införas, hvarigenom icke, på sätt förut tillgått, 

värdet af under året upphandlade materialier och förrådsartiklar i räkenskaperna 

afförts såsom en utgift för året i vidsträcktare mån, än för så vidt effekterna 

under samma år för fångvården användts, dels ock igenom den af Eders Kongl. 

Maj:t den 12 Juni 1849 nådigst föreskrifna förändring i afseende på utgifterna 

för ransakningsfängelsenia, nemligen: att till bestridande af dessa utgifter, som 

förut förskjutits fiån vederbörande Landtränterier, förskotter skulle af Styrelsen 

ränterierna meddelas, hvaraf btifvit en följd, att Styrelsen i hvarje Landtränteri 

ständigt måste hålla en större eller mindre kassa, har ofvannämnde kapitaltillgång 

blifvit .alltför otillräcklig, hvarigenbn), då de under sednare åren uppkomna betyd

liga besparingar på fångvårdsanslaget till en väsendtlig del i verkligheten repre

senterats genom fångvårdens förråder och kassor, hafva dessa besparingar, som för 

hvarje år i Styrelsens hufvudbok godtgjorts Statskontoret, icke kunnat kontant 

öfverlemnas. Och utgör detta anledningen till den betydliga fordran nämnde 

Embetsverk eger hos Styrelsen, och hvilket förhållande icke eller kan för fram

tiden undvikas, så vidt ej fångvårdens förlagskapital varder ökadt till ett be

hof ve t motsvarande belopp. 

Beträffande sådane Styreisens fordringar, som härleda sig från Styrelsens 

Revisionskontors anmärkningar vid fångvårdsanstalternes räkenskaper, får Styrelsen 

underdånigst meddela, att till de vid 1851 ars slut icke influtne ådömde anmärk

ningsmedel 18,540 R:dr 10 sk. 6 r:st. under år 1852 kommit 3,348 R:dr 35 sk. 

iO rat., som Styrelsen genom 45 särskilte resolutioner till betalning fastställt. 
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Slutligen får Styrelsen underdånigst anmäla, att undertecknad Ordförande 

under är 1852 förrättat de i Reglementet för Krono-Arbets-Corpseu anbefallde 

mönstringar af denna corps, hvarom särskild berättelse blifvit i underdånighet af-

gifven, äfvensom inspekterat samtlige Straff- och Arbetsfängelserna, samt Läns-

och Kronohäktena, med undantag af Länsfängelserna i Wisby, Hernösand, Öster

lund, Umeå och Piteå, samt Kronohäktet i Sundsvall. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

S to rmäg t ig s t e , Allernät l igste Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

underdånigste, tropligtigste 

tjenare och undersåter 

E. von T R O I L . 

VICTOR LJUNGSTEDT. R. TH. CEDERSCHIÖLD. 

Stockholm den 16 December 1853. 
O. O. Afzelius, 
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Bil. N:o 1. 

Till Kongl. Öfverståthållare-Embetets Cancellie! 

Jemlikt Kongl. Öfverståthållare-Embetets skrifvelse af den 26 sistl. September, 

innehållande åliggande för mig att, med anledning af en från Kongl. Fångvårds-

Styrelsen till Kongl. Öfverståthållare-Embetet aQåten skriftlig begäran om redo-, 

görelse för verkningarne af ensamlietsfängelsets användande i afseende å Stockholms 

Stads Ransakningsfängelse för år 1852, med eget, jemte vederbörande Predikants 

och Läkares yttrande i ämnet till Kongl. Öfverståthållare-Embetet inkomma; får 

jag, med bifogande af Fångpredikantens och Läkarens yttranden, samt under åbe

ropande af desamma, å egna vägnar meddela de upplysningar uti disciplinärt hän

seende, som jag anser tillhöra mig i egenskap af Fängelsets Direktör. 

Under de 9 månader af år 1852, som detta fängelse varit begagnadt, hafva 

fångarne i allmänhet, efter det de blifvit insatte uti sina celler, uppfört sig tyst 

och stilla, samt med villighet efterföljt de föreskrifter för ordningen inom cellerna, 

som meddelats dem. De bestraffningar, hvilka blifvit dem ålagde äro få, och till 

största delen ådömde endast för smärre förseelser, såsom försök till communication 

ner medelst knackningar i väggarne, eller, någongång, oljud inom cellen. Några 

dagars vistande i cellen har alltid varit tillräckligt att förmå det vildaste lynne 

till foglighet, och för de fångar, hvilka icke velat med läsning och betraktande af 

Guds ord förkorta de långsamt framflytande timmarne, har fruktan för ett längre 

vistande i den ensliga cellen ofta varit verksam nog att hos dem framtvinga ett 

öppet erkännande af sitt begångna brott. Intet anfall af sinnesförvirring, med 

undantag af sådana som förut lidit af dylik svaghet, eller ock dem, hos hvilka 

fyllerigalenskapen utbrutit, har förekommit. Dessa omständigheter, i förening med 

hvad Fångpredikanten uti sitt afgifna yttrande omförmäler, synas visa, att ensam

hetsfängelset välgörande inverkat så väl, i sin mån, på de mer förhärdade, som 

ock hufvudsakligast på den unga brottslingen, hvilken ännu icke blifvit förderfvad 

genom umgänget med äldre kamrater på brottets bana, samt att detta system, 

användt på Ransakningsfångar, i de flesta fall uppfyller sitt åsyftade ändamål, nem-
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ligen att förmå fången till ett ångerfullt erkännande af begångna förseelser och 

hos honom framkallar föresatser till ett förbättradt lefverne. 

Stockholms Stads Ransakningsfängelse den 2 November 1853. 

C Os. Sunnerdahl. 

Bil. N:o 2. 

Till Direktörs-Expeditionen vid Stockholms Stads Cellfängelse! 

Med anledning af Direktörs-Expeditionens skrifvelse af den 25 sistlidne Sep

tember, deri meddelades Kongl. Öfverståthällare-Embetets förstiindigande till Pre

dikanten vid Stockholms Stads Cellfängelse att afgifva yttrande om cell-systemets 

inverkan å Stockholms Stads Ransakningsfångar under år 1852, får undertecknad 

ödmjukeligen nedskrifva följande: 

För att med någon säkerhet kunna fälla ett omdöme om Cell-systemets in

verkan på långarne i allmänhet, torde en jemförelse mellan förhållandet i de fordna 

gemensamhetshäktena och i nya Cellfängelset höra tjena till utgångspunkt. Denna 

jemförelse torde böra omfatta fångarnes både sinnesbeskaffenhet och uppförande. 

Hvad först vidkommer fångarnes sinnesbeskaffenhet i de olika fängelserna, så visar 

sig att hos arrestanten i gemensamhetshäktet sällan eller aldrig fanns någon mot

taglighet för Guds ord och den allvarliga förmaningen. Han var vanligen hård 

eller liknöjd. Lättsinnet och lögnen kämpade om herraväldet i hanshjerta och 

som sådan hittade aldrig den allvarliga efrerlankan vägen till hans själ. Det 

föremål, hvarpå han uppoffrade sin tankekraft var, huru han skulle ställa sina ord 

inför Domaren för att icke kunna fällas skyldig, utan återfå friheten att ånyo för-

öfva nya brott. En känd sak är ock, att fåugarne i dylika planers uppkastande 

undervisade och biträdde hvarandra. Fångens i gemensarohets-häktet sinnes

beskaffenhet var således med få ord, förakt för religion och lagar, lättsinne, lik

giltighet, lögnaktighet, inbundenhet och illfundigbet. Deremot har erfarenheten 

visat att i allmänhet de fångar, som qvarblifvit en längre tid i Cellfängelset, 

således Ransaknings-fångar, oftast, efter en längre eller kortare behandling visa sig 
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ångelägna om att både läsa och höra Guds ord. I sina afskiljda celler föras de 

ofta till, som det vill synas, åtminstone för stunden allvarliga betraktelser öfver 

silt förflutna lif och stundom till helig ånger och bättringsuppsåt. — Om också 

till en början försök göras att förneka begångna brott och framställa sig sjelf i 

en bättre dager, så har det dock lyckats att småningom föra en ganska stor del 

till uppriktig bekännelse och förmå dem till löften om bättring för framtiden. 

Vanligen har fången, sedan han bekant sitt brott, under den fortsatta be-

handlingen ådagalagt mycken uppriktighet i afseende å sin förflutna lefuad och 

visat sig angelägen om att Predikanten måtte fatta så god tanke om honom, som 

möjligt. Sinnesbeskaffenheten hos Cell-fången liar således varit: en större till

gänglighet för Guds ord, en lättare öfvergång till allvarlig eftertänka, mera förson

lighet, en större uppriktighet, mera öppenhet och slutligen mera rätts-sinne. HT ad 

åter fångarnes uppförande i de olika fängelserna vidkommer så har härutinnan en 

lika stor skiljaktighet företett sig, som i deras olika sinnesbeskaffenhet. Fången i 

gemensamhets-häktet visade ofta en fräckhet i ord och åtbörder som tillräckligt 

gaf tillkänna att han ansåg för en ära att i sådant fall utmärka sig. Föga upp

märksamhet rådde hos honom vid den gemensamma Gudstjensten och förhören. 

Ofta stördes dessa heliga förrättningar af honom på ett opassande sätt. Lyssnade 

man utanför dörren till hans och hans kamraters gemensamma vistelseort, så hör

des derinnanför svordomar och uttryck af den mest grofkorniga lättsinnighet. 

Andaktsböckerna användes af honom icke till läsning utan till det mest förnedrande 

bruk. Ofta hördes från hans läppar hot och pockelser uttalas och i allmänhet 

rådde hos honom en stor henägenhet för osnygghet. Uppförandet hos gemensam-

hetsfångarne utmärkte sig således genom fräckhet, förakt, lättsinnigt tal och 

osnygghet. Deremot har min uppfattning af ransakningsfångarnes i Cell-fängelse 

uppförande varit att de i allmänhet visat ett stillsamt och ödmjukt sätt att vara, 

att de med sådan begärlighet läst de dem lemnade andaktsböcker, att de ofta 

framställt begäran att erhålla nya böcker, sedan de slutat dem, som i hvarje cell 

vanligen äro till finnandes, att de med få undantag förhålla sig ty?i och anstän

digt i sina celler samt uppmärksamt under Gudstjensterna, att de varit aktsamma 

om sina andaktsböcker och sällan eller aldrig yttrat några hotande afsigter emot 
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någon. Ransakningsfångarnes i cellerna uppförande har således i allmänhet taget 

varit utmärkt genom stillhet, ordning, aktning, anständighet, vördnad för Guds 

ord, aktsamhet och fördragsamhet. 

Genom denna framställda jemförelse mellan sinnesbeskaffenheten och uppfö

randet hos gemensamhets- och cell-långarne, torde frågan om cell-systemets inver

kan på Stockholms Stads ransakningsfångar under förlidet år få anses i allmänhet 

besvarad. 

Att enskilta fall funnits der erfarenheten icke är så glädjande, der till och 

med velat synas, som om cell-systemet varit kraftlöst att åstadkomma en förändrad 

sinnesbeskaffenhet, kan ej förnekas; men företrädesvis har detta inträffat med förut 

Qere gånger straffade personer. Men äfven hos dessa fångar har uppförandet, med 

få undantag, under fängelsetiden varit utmärkt, jemförelsevis till hvad som fordom 

egde rum i gemensamhets-häktena, hvartill i väsendtlig mån bidrager den stränga 

ordning, men rättvisa och milda behandling med fångarne, som i Stockholms Stads 

cell-fängelse råder. Ett ej ringa hinder för cell-systemets fullkomliga inverkan i 

Stockholms cell-fängelse ligger också deri, att fångarne vid arresteringstillfället 

först insättas i det så kallade reservfängelset unde"r rådstugan, der de dels insät

tas flere i samma rum, dels åter i enskilta celler, hvilka dock äro af den brist

fälliga beskaffenhet, att samtal lätteligen kunna föras och undervisning meddelas, 

huru fången skall förneka sitt brott och söka befria sig från anklagelsen. 

Huruvida slutligen cell-systemet har verkat med samma kraft på de fångar, 

hvilka flera gånger under år 1852 undergått ransakning, och "således under olika 

tider varit i cell insatta, är en fråga, som jag icke tror mig med full visshet 

kunna besvara. 

Stockholm den 4 October 1833 . 
A. E. Afzelius, 

Predikant vid Stockholms Stads cellfängelse. 

Rättelse: 

Sid. 35 andra zifferraden uppifrån i de båda sista kolumnerna står: 608. — 5,85, — läs: 651, — 6,26. 



Litt. A. 

Summariskt Sammandrag öfver Fång-antalet vid Rikets samtlige Läns-, Krono- och Polishäkten under loppet af år 1852. 





Litt. B. Summariskt Sammandrag öfver Fång-antalet vid Rikets samtlige Fästnings- Straff- och Arbetsfängelser, samt vid Krono-Arbets-Corpsen, under loppet af år 1852. 

(*) Endast de, som under dessa rubriker afgått ett föregående år, upplagas här såsom återkomne, men ej Je. som under samma är hade afgått och återkommit. (**) Alla de, som anlända på grund af nytt Utslag, upptagas såsom nykomne, äfven om de samma år frigifvits. (***) Under dessa rubriker upplagas endast de såsom afgångne, hvilka ej inom årets slut äterkommit. 



Litt. C. 
Uppgift för år 1852 å Allmänna Straff- och Arbetsfångarnes, Bekännelsefångarnes samt Krono-Arbetskarlarnes ålder. 



Litt. D. 

Uppgift för år 1852 å allmänna Straff- och Arbetsfångarnes, Bekännelsefångarnes samt Krono-Arbetskarlarnes födelseorter. 





Litt. E. 
Uppgift för år 1852 på förhållandet mellan folkmängden i Stockholms Stad 

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

Arbetsfångar, Bekännelsefångar samt Krono-arbetskarlar. 



Litt. F. 
Uppgift för år 1852 på de samhällsklasser, som Allmänna Straff- och Arbetsfångarne, Bekännelsefångarne samt Krono-Arbetskarlarne tillhört, 

innan de gjort sig till allmänt arbete förfallne. 



Litt. G. 

Uppgift för år 1852, utvisande af hvilka auktoriteter allmänna Straff- och Arbetsfångarne, Bekännelsefångarne samt vid Krono-Arbets-Corpsens fästningsklass anställde personer blifvit till allmänt 

arbete dömde, äfvensom från hvilka Regementen de vid Krono-Arbets-Corpsens Soldatklass anställde karlar blifvit dit försände. 





Litt. H. 

Uppgift för år 1852 på förhållandet mellan folkmängden i Stockholms 

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

dömde allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekännelsefångar, samt Krono

arbetskarlar. 





Litt. I. 

Uppgift för år 1852 på de brott och förseelser, för hvilka allmänna Straff- och Arbets-fångarne, Bekännelse-fångarne samt de vid Krono-Arbets-Corpsen anställde personer 

blifvit dömde före ankomsten till fängelse eller Krono-Arbets-Corpsen. 





Litt. K. 

Uppgift på antalet af dem, som under loppet af år 1852, dels funnits å allmänna Straff- och Arbetsfängelserne 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 afgått. 



Litt. L. 

Tabell öfver Sjukdomsförhållandet å Straff- och Arbetsfängelser, Krono-Arbets-Compagnier och Cellfängelser inom Riket År 1852. 



Litt. M. 
Sammandrag öfver Fångvårdens inkomster, enligt Fångvårds-Styrelsens Hufvudbok för år 1852. 



Litt. N. 

Sammandrag öfver Fångvårds-Utgifterne, enligt Fångvårds-Styrelsens Hufvudbok för år 1 8 5 2 . 



Litt. O. 
Sammandrag af 1852 års Utspisnings-Stater för Fångvårdsanstalterne jemte approximatif beräkning öfver födoämnenas närande kraft. 
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