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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Uti den underdåniga berättelse, ?om Styrelsen öfver Fängelser och Arbetsinrätt

ningar i Riket nu går att afgifva rörande Fångvården i Riket under loppet af år 

1853, meddelas likasom uti de föregående berättelserna uti åtta särskildta Afdel-

uingar redovisning för: 

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

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

ningarne af det derstädes använda behandlingssätt; 

3:o Religionsvården; 

4:o Helsovården; 

5:o Fängeise-Byggnaderne; 

6:0 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 

8:0 Inkomster och utgifter vid Fängelserna och vid Krono-Arbets-Corpsen, 
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I. AFDELNINGEN. 

Om Fångar och Krono-Arbetskarlar i allmänhet, 

samt särskildta slag deraf. 

Uti denna afdelning leranar Styrelsen redovisning dels for antalet af fångar, 

som funnits intagne uti Läns-, Krono- och Polishäkten, så väl under arets lopp, 

jom vid slutet deraf, dels för antalet af dem, som funnits i allmänna Straff- och 

Arbetsfangelserna samt vid Krono-Arbels-Corpsen vid årets slut, dels ock, till 

jemförelses anställande i afseende på antalets tillvext eller minskning under en 

längre tidrymd, enahanda redovisning från och med 1835, hvarförinnan någon ut

förlig fång-statistik ej finnes uppgjord. 

Dessutom kommer uti denna afdelning, hvad särskildt beträffar året 1853, 

att, rörande allmänna Straff- och Arbetsfångar samt Krono-Arbetskarlar, meddelas 

redovisning, så väl för förändringarne i afseende på deras tillkomst och afgång, 

som ock för deras ålder, födelseorter, föregående lefnadsyrken, auktoriteter, som 

dömt dem till allmänt arbete, samt för brotten, hvarför do gjort sig till straff 

förfallne. 

Mom. i. Uppgift dels 5 antalet af de personer, som under loppet af åren 

1835, 184Q, 1845, 1850 och 1853 uti Stockholms Stads, jemte samtlige Läns-

ocb Kronofängelser, äfvensom Polishäktena i Götheborg och Norrköping varit för

färade, dels ock å folkmängden vid slutet af åren 1835, 1840, 1845 ocli 1850, 

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

*) Antalet vid början af 1835 kan ej uppgifvas. 



7 

ledningar, som efterföljande Tabell utvisar: 
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Total-summnn af de särskildta slags fängar, samt barn, som under loppet af åren 

Kronohäktena, äfvensom uti Polishäktena i Götheborg och Norrköping, har, på sätt 



9 

1833, 1840, 1843, 1850 och 1853 förvarats uti Stockholms Stads, samt Lans- och 

förestående Tabeller utvisa, utgjort: 

Uti nästföljande Tabell meddelas uppgift ej allenast på tillökningen uti Rikets 

folkmängd ifrån 1835 till 1850, utan äfven å tillväxt eller minskning uti de 

arresterades antal i Läns-, Krono- och Polishäkten sä väl under nämnde är. 

som äfven under åren 1840, 1845 och 1853. 
2 
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Styrelsen har trott sig böra till undvikande af missförstånd här upprepa den 

uti föregående berättelserna gjorda anmärkning, dels att Styrelsen, i saknad af 

uppgifter från de mindre städerna, icke är i lillfulle att kunna uti sina kalkyler 

inberäkna det, sannolikt ringa, antal fångar, som uti de mindre städernas häkten 

intagits, utan att derefter jemväl insättas uti något Krono- eller Polishäkte, 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 hiiraf först är från och 

med sistnämnde år, som Styrelsens beräkningar öfver arresleringarnes antal egcr 

någon större tillförlitlighet. 
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Om nu behörigt afdrag eger rum, ej allenast för dem, som vid början af 

hvarje år förvarades uti Läns-, Krono- och Polishäktena, utan äfven för dem, som 

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

steringarnes antal under hvardera af de sistförflutna nio åren varit följande: 

Af förestående tabell inhemtas, att arresteringarnes antal år 1846 med 1,176 

öfverstigit det nästföregående årets antal, men under de derpåföljande 5:ne aren 

fortfarande minskats sä betydligt, att antalet af arresteringar år 1849 varit 5,606 

mindre än 1846, samt att arresteringarnes antal efter år 1849 under de derpå

följande 3:ne åren åter fortfarande stigit, så att det år 1852 med 7.020 eller 

63,51 procent öfverstigit antalet 1819, men alt arresteringaroes anta! under år 

1853 deremot varit 719 mindre, an det nästföregående året 
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Efter att uti föregående tabeller hafva redogjort för arresteringarnes antal 

under hela årets lopp uti Rikets Läns-, Krono- och Polishäkten, meddelar Styrel

sen uti nästefterföljande tabell uppgift å antalet af de särskildfa slags fångar, 

äfvensom barn, hvilka på en gång, nemligen sista dagen af åren 1838, 1840, 

1845, 1850 och 1853, hållits i nämnda häkten förvarade: 

Uti Bilagan Litt. A meddelas särskild redovisning för antalet af de personer, 

hvilka under transport varit uti Läns- och Kronohäktena intagne. 
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Mom. 2. Uppgift å antalet af dem, som vid slutet af åren 1833, 1840, 

1845, 1850 och 1853 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 häfta bestått af följande slag, nemligen: 
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Sedan Styrelsen, för att lätta öfversiglen af tillväxten eller minsknin"en uti 

antalet af de särskildla slagen af fångar under en längre följd af år, dels uti be

rättelsen för år 1851 framställt förhållandet i berörde afsoende från och med 

1855 till och med 1851 uti 2:ne tabeller, af hvilka den ena upptagit förän

dringen i fångarnes antal vid slutet af de särskilde åren, men den andra deremot 

innehållit uppgift å olikheten i de nykomnes antal, dels ock uti den sednaste be

rättelsen lemnat redogörelse för olikheten i nämnde afseende emellan åren 1 8 5 1 

och 1852, så meddelas nu uti efterföljande tabell en lika beskaffad jemförelse 

emellan sistnämnde år och året 1853 . 

Af förestående tabell inhemtas, att ifrån slutet af 1852 till 1855 års slut. 

lifstidsfångarnes antal af mankön, minskats med 18 och af qvinkön ökats med 12, 

att deremot antalet af Straffarbetsfångar på bestämd tid af mankön ökats med 68 

och af qvinkön minskats med 49 , att antalet af Bekännelsefångar af mankön ökats 

med 3 , samt att de Försvarslöses antal ökats med 17 karlar och 2 3 qvinnor, 
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under det att deremot minskning egt rum så väl i antalet af utstrukne Soldater 

med 32, som äfven i de frivillige manspersonernes, nemligcn med 30 inom de 

Försvarslöses och med 14 i Soldatklassen. — Vidare inhemtas af samma tabell, 

livad de nvkomne beträffar, att, med undantag af Bekännelsefångarne, af hvilka 7 

ankommit 1853 , men endast 1 år 1852, antalet af öfrige dömde nykomne år 

1853 betvdligt understigit de nykomnes antal 1852, nemligen: bland Lifstids-

fångarna med 9 män och 11 qvinnor, bland Straff-fångarna på viss tid med 52 

män och 24 qvinnor, bland Försvarslösa med 53 män och 9 qvinnor, samt bland 

Soldatklassens manskap med 24 man. — Antalet af nykomne frivillige bar äfven 

rced 4 1 man understigit de nykomnes antal 1852, hvaremot antalet af de till 

Soldatklassen nykomne frivillige ar 1853 med ä öfverstigit antalet 1852, och 

har 1 försvarslös qvinna år 1853 ingått såsom frivillig under det att ingen sådan 

funnits det föregående året. 

För alt göra åskådligt, i bvad mån antalet af dem, som uti hela Riket på 

en gång, nemligen sista dagen af åren 1835, 1840, 1845 , 1850 och 1853, varit 

friheten beröfvade, i förhållonde till folkmängden i Riket tillväxt eller minskats, 

lemnas uti efterföljande tabell uppgift vid slutet af hvartdera året å sammanlagda 

antalet af alla uti Läns-, Krono- och Polishäktena, samt i Straff- och Arbets-

fängelserna förvarade personer, tillsammans med dem, som då voro vid Pionier-

och Krono-Arbets-Corpsen anställde: 

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

1835 års slut 3,025,439, — vid 1840 års slut 3,158,887, — vid 1845 års 

slut 3,516,537, — samt vid 1850 års slut 3,482,541, — så visar sig häraf, 

att vid slutet af 1835 livar 701:sta, — vid slutet af 1840 hvar 591:sla, — 
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vid slutet af 1843 livar 514:de, — vid slutet af 1850 hvar 625:te, — samt 

vid slutet af 1835 livar 549:dc menniska i Riket varit friheten beröfvad; men 

om åter antalet of de frivillige afdrages, så visar sig att antalet af dem, som 

mot sin vilja varit friheten beröfvade, utgjort vid 1845 års slut 6,563, vid 

1850 års slut 5,277, samt vid 1853 års slut 5 ,927; och om dessa summor 

jemföras med folkmängden vid slutet af åren 1845 och 1850, så skulle vid 1845 

års slut hvar 521:sta, vid 1850 års slut hvar 660:de, samt vid 1853 års slut 

livar 588:de person i landet mot sin vilja varit friheten beröfvad. 

Härvid har Styrelsen dock ansett sig böra upprepa den uti föregående be

rättelserna gjorda anmärkning att antalet af dem, som sista dagen af året för

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

fängelserna, icke blifvit beräknadt. 

Mom. 3. Bland de 3 Rikets samtlige allmänna Straff- och Arbetsfängelser 

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

som i Länsfängelserna till straff arbete hållits, hafva, enligt hvad Bilagan Litt. B. 

specielt utvisar, följande förändringar under loppet af år I i ;53 egt rum, nemligen: 

3 
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Mom. 4. Rörande samtlige allmänna Straff- och Arbetsfångar samt Krono-

Arbetskarlar meddelas uti särskildte bilagor uppgifter: 

l:o under Ult. C angående åldern'; 

2:o under Lill. 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 Lill. E. angående proportionsförhållandet emellan folkmängden i 

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

och Arbetsfångar, samt Krono-Arbetskorlar; 

4:o under Lit t. 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; 

ä:o under Lilt. G. dels angående de Domstolar och AuUoriteter, af hvilka 

allmänna Straff- och ArbetslAngarne 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 Lån, blifvit dömde, dels ock angående de Regementer, från hvilka de vid 

Krono-Arbets-Corpsens Soldatklass onslällde personer blifvit ditsände för utfjenunde 

af ingången kapitulation; 

6:0 under Ult. //. angående proportionsförhållandet emellan folkmängden i 

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

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

7:o under Lilt. 1. angående de af dem före ankomslen till fåugvårdsanstal-

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 dö under årets lopp n\ komne och särskildt för de 

vid årets slut qvarvarande, inhemtas i afseende på de under loppet af år 1853 

nykomne, bland annat, följande förhållanden, nemligen: 

l:o af tabellen Litt C, att de flestes ålder utgjort: för lifstidsfångarne af 

mankön emellan 2ä och 40 5r, och för dem af qvinkön emellan 20 och 43 år; 
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— for de på viss tid dömde straff-fångarne af båda könen emellan 20 och 53 , 

samt för de försvarslöse af båda könen likaledes emellan 20 och 35 år; 

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

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

borgs och ÖstergÖthlands, samt vidare uti Elfsborgs, Calmar och Malmöhus, Ble

kinge, Christianstads, Götheborgs, Jönköpings, Nerikes, Stora Koppaibergs och Krono

bergs, Upsala, Wermlands, Södermanlands, West mania rids, Gefhrborgs, Stockholms, 

Hallands, Gottlands, Westernorrlands, Westerbottens och Jemtlands, uti hvilket 

sistnämnde Län endast en af de njkomne varit fcdd, men att dereniot ingen af 

dem varit född i Norrbottens Län; — samt att i förhållande till folkmängden de 

ilesle äro lödde i Stockholms Stad och derefter i Blekinge, Skaraborgs, Upsaia, 

ÖstergÖthlands, Calmar, Elfsborgs, Malmöhus, Neiikes. Kronobergs, Westmanlands, 

Christianstads, Götheborgs, Gottlands, Södermanlands, Jönköpings, Stora Koppar

bergs, Stockholms, Gefleborgs, Hallands, Wernaiands, Westernorrlands, Jemtlands 

och Westerbottens Län, äfvensom att olikheten i berörde afseende emellan siir-

skildte Län varit högst betydlig, sä alt, under det att ingen af lie nj komne varit 

född inom Norrbottens Län, har dereniot i förhållande tiii folkmängden de inom 

Blekinge Län föddes antal varit öfver 49 gånger större, än inom Westerbottms 

Län, öfver 56 gånger större, än inom Jemtlands Län, öfver G gånger stöire, än 

inom Westernorrlands Län, nära i gånger större, än inom Wermlands Län, MUI! 

öfver 3 gånger större, än inom Hallands Län o. s. v.; 

3:o af tabellen Litt. F. alt mer än en tredjedel före häktandet tillhört jord

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

militärklassen; äfvensom att af den qvinliga personalen omkring en fjerdedel före 

häktandet ingått äktenskap, hvaremot förhållandet i detta afseende rörande den 

manliga personalen ej kan med tillförlitlighet uppgifvas, enär stamrullor och kyrko

böcker vid Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen blifvit förstörda vid det vald

samma uppträde, som derstädes egt rum, och hvarför vidare uti nästa afdelning 

skall redogöras; 

4:o af tabellerne Litt. G. och II. att, i förhållande till hela den under 

loppet af året nykomne personalen, största antalet blifvit dömdt till allmänt arbete 
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af domstolar och auktoriteter inom Stockholms Stad och dernäst inom Stockholms, 

Calmar, Blekinge, Elfsborgs, Malmöhus, Östergöthlands, Götheborgs, Christiaiistads, 

Stora Kopparbergs, Nerikes, Jönköpings, Kronobergs, Skaraborgs, Gefleborgs, Wes t -

manlands, Wcrmlands, Upsala, Hallands, Södermanlands, Gottlands, Westernorrlands, 

Westerbottens och Jemtlands Län; samt alt, i förhållande äter till folkmängden, 

de fleste blifvit dömde of auktoriteter i Stockholms Stad och dernäst i Stockholms, 

Blekinge, Calmar, Östergöthlands, Elfsborgs, Malmöhus, Götheborgs, Gottlands, 

Nerikes, Christianstads, Stora Kopparbergs, Upsala, Wcstmanlands, Kronobergs, 

Jönköpings, Gefleborgs, Wermlands, Hallands, Södermanlands, Skaraborgs, Wester

norrlands, Jemtlands och Westerbottens Län; — äfvensom vidare att, i förhållande 

till folkmängden, de inom Stockholms Stad dömdes antal varit nära 21/» gång 

större, än inom Stockholms Län, samt 

3,82 ganger större än inom Blekinge Län, 

6,63 d:o d:o Calmar Län, 

8,22 d:o d:o Östergöthlands Län, 

9,08 d:o d:o Elfsborgs Län, 

9,12 d:o d:o Malmöhus Län, 

9,32 d:o d:o Götheborgs Län, 

10.21 d:o d:o Gottlands Län, 

10,27 d:o d:o Nerikes Län, 

10,92 d:o d:o Christiaiistads Län, 

11,10 d:o d:o Stora Kopparbergs Län, 

12,10 d:o d:o Upsala Län, 

12,60 d:o d:o Westmanlands Län, 

12,74 d:o d:o Kronobergs Län, 

13,04 d:o d:o Jönköpings Län, 

14,67 d:o d:o Gefleborgs Län, 

14,73 d:o d:o Wermlands Län, 

13,18 d:o d:o Hallands Län, 

18.22 d:o d:o Södermanlands Län, 

23,27 d:o d:o Skaraborgs Län, 
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42,82 gånger större än inom Westernorrlands Län, 

91,02 d:o d:o Jemtlands Län, 

123,57 d:o d:o Westerbottens Län. 

Vidare inhemtas af Bilagan Litt. G. dels alt ingen hvarken straff-fånge eller 

för försvarslöshet till allmänt arbete dömd person ankommit frän Norrbottens Län; 

att ingen manlig lifstidsfånge ankommit från Jemtlands, Westerbottens och Wester

norrlands Län, samt att ingen till lifstidsarbete dömd qvinna ankommit livarken 

ifrån dessa Liin eller frän Calmar, Elfsborgs, Gefleborgs, Gottlands, Hallands, Slora 

Kopparbergs, Kronobergs, Skaraborgs, Södermanlands, Upsala, Westmanlands och 

Wermlands Län, dels olt endast en till straff-arbete på viss tid dömd man an

kommit frän hvartdera af Westerbottens ocb Westernorrlands Län, men ingen 

sädan qvinna frän Jemtlands och Westernorrlands Län, samt blott en så dömd 

qvinna från hvartdera af Elfsborgs, Gottlands, Götbeborgs, Hallands, Jönköpings, 

Kronobergs, Malmöhus och Westerbottens Län; — dels att ingen för försvarslöshet 

till allmänt arbete dömd mansperson ankommit från Jemtlands och Westerbottens 

Län, samt blott en sådan ifrån Gottlands Län; att ingen för försvarslöshet till 

allmänt arbete dömd qvinna ankommit från Christianstads, Gefleborgs, Gottlands, 

Jemtlands, Westerbottens, Westmanlands och Wermlands Län, samt blott en sådan 

ifrån Hallands, Stora Kopparbergs, Skaraborgs och Södermanlands Län; under det 

att deremot ensamt från Stockholms Stad såsom dömde för försvarslöshet till all

mänt arbete ankommit 188 män och 85 qvinnor, eller vida mer un en tredjedel 

af den från hela Riket ankomne personalen; — dels ock slutligen, att bland dem, 

gom från värfvade Regementerne utstrukits, för att vid Krono-Arbets-Corpsens 

Soldatklass uttjena ingången kapitulation, de fleste ankommit frän Gardes-Rege-

menterne, nemligen 11 från Andra Lif-Gardet, 9 från Lif-Gardet till häst och 

8 från Svea Lif-Gardet, samt dernäst från Götha Arlilleri-Regemenie, Marin-Rege

mentet och Kronprinsens Hussar-Regemente, nemligen 7 från hvartdera af dessa 

Regementen. — Total-summan af samtli^e från värfvade Regementerne ulstrukne 

och till Krono-Arbets-Corpsen ankomne Soldater, som år 1833 utgjorde 6 1 , har 

varit betjdligt mindre än nästföregående året, då det uppgick till 8 5 ; 
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3:o af tabellen Litt. I. att af de under arets Sopp nykomne, till straff-fängelse 

för lifstid eller för bestämd lid dömde fångar af mankön 7,51 procent blifvit dömde 

för mord och dråp i allmänhet eller delaktighet deri, f f ,G0 procent för bruk af 

lifsfarligt vapen, 4,15 procent för rån och röfveri, samt 58.S0 procent för stöld 

med eller utan inbrott; — att af de till sådant straff-fängelse dömda qvinnor 

2 blifvit dömda för förstnämnda brott, ingen hvarken för bruk af lifsfarligt vapen 

eller för rån och röfveri, men deremot 73,86 procent för ijufnadsbrott, hvarförutan 

12,30 procent af da nykomna qvinliga straff-fångarna varit dömda för barnamord 

och delaktighet deruti. 

Om jemförelse anställes med de under nästföregående år nykomne, så visar 

sig bland den manliga personalen att, med undantag af tjufnadsbrolt, de för gröfre 

förbrytelser dömdes antal varit betydligt större år 1833, än 1832. — Sålunda 

liar bland nykomne antalet af de för mord och rån eller delaktighet deri dömde 

utgjort 32 år 1832, men 46 år 1833 , de för bruk af lifsfarligt vapen dömde 

68 år 1832, men 7 3 år 1833, samt de för rån och röfveri dömde 14 år 1832, 

men 26 år 1833 , hvaremot antalet af de för stöld dömde, som år 1832 utgjorde 

368, år 1833 uppgått till 400. 

Beträffande åter den qvinliga personalen, så hade bland de nykomna år 1832 

ingen blifvit dömd för förstnämnde 2:ne brott, och endast en för delaktighet i rån, 

men deremot hade antalet af de för barnamord och för stöld dömda varit större 

än 1833. Bland de nykomna 1832 voro nemligen 18 dömda för barnamord och 

88 dömda för stöld, men bland de nykomna 1 8 3 3 endast 11 för det förra, och 

63 för det sednare brottet. 

Mom. 5. Med ledning af Bilagan Litt. K. lemnas härefter en summarisk 

uppgift ej allenast å antalet af dem, som under loppet af år 1833 dels funnits å 

allmänna Straff- och Arbetsfängelserna, samt i Länsfängelserna och vid Krono-

Arbets-Corpsen, för att förrätta ålagdt allmänt arbete, dels ock förvarats uti enskildt 

fängelse, för att förmås till bekännelse af brott, samt huru många af alla dessa 

under nämnde år afgått, än äfven å proportionen emellan antalet af nykomne, af-

gångne och återkomne så beskaffade personer vid ifrågavarande Fångvårdsinrättningar. 
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Likasom förhållandet var 1832, hafva äfven under loppet af år 1835 åter

fallen både till antal och procentförhållande vid jemförelse med de nykomne och 

afgångne varit mindre, än under nästföregående år, hvilket förhållande, på sätt 

Styrelsen uti sednaste berättelsen anmärkt, visar sig så mycket fördelaktigare om 

dervid tages i betraktande att de återfalltie 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 do frigifnes antal, derest 

icke någon ovanlig dödlighet bland dem egt rum, måste år från år tillväxa, häraf 

följer, att antalet af de frigifne, bland hvilka återfallen beräknas, varit under sed

naste året större, än under nugot af de föregående åren. Dessutom bör vid be

traktande af återfallens antal icke förbises att, under loppet af år 1833 säker

ligen, likasom under föregående åren, ganska mänga af dem, som efter den be

stämda arbetstidens slut från straff-fängelserna afgått, ej blifvit ställde på fri fot, 

utan qvarhållits i häkte med föreläggande att derifrån förskaffa sig laga försvar 

och, då sådant icke lyckats, blifvit såsom försvarslöse dömde till allmänt arbete. 

Uti efterföljande tabell meddelar Styrelsen, livad särskildt Krono-Arbets-Corpsen 

beträffar, dels för år 1853, dels ock summariskt för hela tiden från och med 

1843, då Corpsen organiserades, till och med 1833 års slut, uppgift å antalet, 

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

de afgångne, hvilka, såsom dömde till Corpsen eller Straff- och Arbetsfängelse, 

återkommit. 
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Om nu hela antalet af dem, som alltifrån Krono-Arbets-Corpsens organisation 

intill slutet af 1 8 5 3 derifrån frigifvits, jemföres med hela antalet af dem, som 

under de sista 9 firen till Straff- och Arbelsinrättuingarne återkommit, så visar 

s\" enahanda förhållande som vid slutet af 1832, nemligen att de återkomnes 

antal utgör af de frigifnes omkring 31 procent, livaraf dock endast 12 procent 

för begångna brott ankommit till Straff- och Arbetsfangelserna, men återstoden 

eller omkring 19 procent för bristande laga försvar till Arbetsfangelserna och 

Krono-Arbets-Corpsen återkommit. 

Jemföres antalet af de under loppet af 1853 återkomne med antalet af dem, 

som samma år frigifvits, så företer sig det förhållande, att de förre af de sednare 

utgöra 33 procent, deraf 20 procent återkommit för försvarslöshet och 13 procent 

för att till straff-arbete hållas. — Vid jemförelse med nästföregående året visar 

sig åter att under loppet af 1852 antalet af de återkomne, i förhållande till de 

samma år frigifne, varit 2 procent större, än under loppet af 1853 fastän de 

återkomnes antal sistnämnde år med 1 person öfverstigit de återkomnes antal 

föregående året. 

Under loppet al år 1853 har likasom under de föregående åren ett större 

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

varit intagne uti La:s-, Krono- och Polishäktena, hvarest vid 1853 års slut 86 

f. d. Krono-Arbetskarlar af nämnde anledningar förvarades. 

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

tidens slut dels qvarstadnat, dels ock efter fulländadt ådömdt arbete återkommit 

såsom frivillige år 1853, har utgjort 314, deraf 16 icke förut varit anställde vid 

Krono-Arbets-Corpsen, men jemlikt Kongl. Brefvet den 16 Oktober 1850 likväl 

varit berättigade att der såsom frivillige anställas i arbete. — Totalsumman af 

dem, som, efter Krono-Arbets-Corpsens organisation, varit derstädes och å Lång

holmen anställde såsom frivillige, uppgår till 2 ,041, af hvilka \id 1853 års slut 410 

funnos qvar, och bland dem 3 1 , anställde på grund af sist åberopade Nådiga Bref. 

En qvinna har efter slutad ådömd straff-arbetstid ingått såsom frivillig vid 

det å Norrmalm här i staden för qvinnor befintliga Arbetsfängelse, der ett antal 

af 4, jemlikt Kongl. Brefvet den 24 April 1849, må såsom frivillige anställas. 
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Bland de under loppet af år 1 8 5 3 meddelade Nådiga beslut, som äro hän-

föriiga till denna afdelning, har Styrelsen ansett sig böra här omnämna följande, 

nemligen Eder Kotigl. Maj:ts Nådiga Bref, dels af den 13 Juli, hvarigenom Sty

relsen erhållit Nådig föreskrift att utarbeta och inkomma med underdånigt förslag 

till organisation al dun del af Krono-Arbets-Corpsen, som, enligt samma Nådiga 

Bref, borde emottaga de försvarslösa manspersoner, h\ilka, jemlikt Eder Kongl. 

Maj:ts nämnde dag utfärdade Nådiga Kungörelse, frun och med den 1 derpåföljande 

November kunde, utan att hai\a varit för brott tilltalade eller straffade, blifva på 

bestämd tid till allmänt arbete dömde, men dock icke borde sammanblandas med 

dem, som tillhörde Fästningskiassen, utan komma att tillhöra någondera af de i 

1 mom. 2 § af det under den 8 Augusti 1842 lör Krono-Arbets-Corpsen ut

färdade Reglemente omnämnda Fältklasser; — dels af den 8 November, hvarigenom 

Eder Kongl. >laj:t, jenite godkännande af Styrelsens underdåniga förslag till ifråga

varande afdeinings organisation och förläggning å Kungsholms fästning, Nådigst 

förordnat att den Corps, som sålunda komme att uppsättas, i stället för de begge 

klasser, hvilka i Reglementet lör Krono-Arbets-Corpsen benämnas högre och lägre 

fältklasser, skulle derefter erhålla benämning af Krono-Arbets-Corpsens Pionier-

klass; — samt dels al den 5 Augusti, hvarigenom Styrelsen erhållit befallning 

att genast ga i löriattniug om uppsättning af ett Kompani Krono-Arbetskarlar 

med en styrka af 130 man att alsändas till Slite pä Gottland för verkställande 

af åtskilliga för Kronans räkning erforderliga arbeten. 

Före slutet af år 18o3 hur icke något Pionieiklassen tillhörande manskap 

till Kungsholms fästning ankomma; hvaremot sistnämnde Kompani, sammansatt af 

manskap fiån de ä Rimlö och Onlsborg löilagde Krono-Ai bets-Bataljoner, redan 

löre Augusti månads utgång var organiseradt och till sin bestämmelseort afsändt. 
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II. AFDELNINGEN. 

Om förhållandet inom Fängelserna och Krono-Arbets-Corpsen 

samt verkningarne af det derstädes använda 

behandlingssätt. 

I likhet med bvad uti de föregående underdåniga berättelserna egt rum, har 

Styrelsen, för att lätta öfversigten af disciplinen inom samtlige Fästnings-, Straff-

och Arbetsfängelser samt Krono-Arbets-Corpsen, ansett sig äfven uti denna under

dåniga berättelse för är 1853 böra meddela trenne summariska redogörelser för 

rymningar och försök dertill, samt förbrytelser och bestraffningar. 
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1:o. Vid Fiistnings- samt allmänna 

a) 

Förestående bestraffningar hafva af Domstol blifvit ådömde 6 fångar vid 

Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen för utöfvadt våld mot manskap till

hörande fängelsets garnison. 
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Straff- och Arbetsfängelser för Mankön. 

De extra judiciella bestraffningarne hofva blifvit å!ag<le lör de förseelser, som 

uti nedanstående tabell uppräknas. 

b) 

5 
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2:o. Vid allmänna Straff- ock 

c) 

Ofvanstående extra judiciella bestraffningar hafva blifvit ålagde för de för

seelser, som nedanstående tabell utvisar. 

d) 
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Arbetsfängelser för Qvinnor. 
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3:o. Vid Krono-

') 

Förestående bestraffningar äro af Domsto! ädömde för de förbrytelser, som nedan

stående tabell utvisar. 

f) 



37 

Arbets-Corpsen. 

Ofvanstående extra judiciella bestraffningar hafva blifvit åla<jde för de uti nedan

stående tabell upptagne förseelser. 

g) 
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Å allmänna Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen har under loppet af 

år 18S3 myteri bland fångpersonnlen 2:ne ganger utbrutit, nemligen den 5 Januari 

och den 13 December. — Vid förra tillfället deltog endast ett mindre antal af 

fångpersonalen uti våldet, som utöfvades å den vid stora fängelseporten stationerade 

militärvakt, hvilkeu öfverfölls med stenkastning af de upproriska långarne, livilka 

jemväl försökte att med vald tränga sig ut genom porten, men blefvo derifrån 

förhindrade af vaktmanskapet, och sedan detta erhållit förstärkning af den öfriga 

Garnisonsstyrkau, samt 2:ne skott biifvit aflossade mot fångarne utan att tillfoga 

dem någon skada, blef ordningen bland dem för tillfället återställd. Detta våld

samma uppträde föranleddes deraf att den vid stora porten stationerade Korporalen 

afrapporterade att en biand fångarne hade till fängelset infört en oxblåsa fylld 

med bränvin. 

Det sednare myteriet, som egde rum kort efter det fängelset erhållit en ny 

t. f. Direktör, och, efter hvad det vill synas, föranledts deraf att han genom 

strängare tillsyn velat förebygga de tillfällen, som förut gifvits för insmuggling af 

bränvin, var af en vida betänkligare beskaffenhet än det förra. Uti detta sednare 

deltog nemligen en stor del af fångpersonalen, hvilken med stenar och andra till

hyggen utöfvade våld, så väl emot den inre, som emot den yttre bevakningen, 

samt genom inbrott banade sig inträde uti fängelsets kyrka och Direktörens expe

ditionsrum, hvarest kyrkoböcker och sfamrullor, jemte andra handlingar af vigt 

tillgrepos och förstördes, dels genom uppbränning och dels genom sönderrifning, 

hvarförutan en stor del af fängelsets fönster ocb dörrar sönderslogos. — Ehuru 

flere bland fångarne redan uppklättrat på den fängelset omgifvande muren, lycka

des det dock ingen af dem att rymma, enär, till förhindrande deraf, ej allenast 

kedja utanför muren formerats af Garnisonsmanskapet, utan äfven en stor del af 

arbetspersonalen vid det å andra sidan af Långholmsbron belägna Bergsunds Bruk 

biifvit af egarne till samma Bruk vid nämnde bro posterad. Sedan förstärkning 

i, bevakningen erhållits fiå» Stockholms garnison, samt åtskilliga skarpa skott af-

lossats mot den upproriska fångpersonalen dämpades detta våldsamma uppträde, 

utan att dervid någon hvarken af tjenstemanna- och bevaknings- eller af fång

personalen blef skadad till lif eller lem, ehuru flere bland fångarne under tumultet 
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hotat att mörda den nye Fängelse-Direktören. Endast 3:ne fångar blefvo lindrigt 

sårade. 

Båda dessa våldsamma uppträden hafva blifvit hänvisade till laga ransakning 

vid Domstol, och har det förstnämnda jemväl under årets lopp blifvit afdöradt 

genom utslag, enligt hvilket 6 fångar äro vordne afstraffade med 28 dagars fängelse 

vid vatten och bröd. 

Oberäknadt dessa 2:ne oordningar af svårare beskaffenhet har fångarnes upp

förande inom detta stora fängelse jemväl i öfrigt varit i allmänhet ganska oroande, 

huvudsakligast härledande sig derifrån att bränvin i större mängd blifvit insmugg-

ladt till följd af opålitlighet hos den inre bevakningen, bland livars personal så 

täta ombyten måst ega rum, att icke mindre än 79 vaktknektar under loppet af 

år 1853 blifvit afskedade. 

Med undantag deraf att dels en fånge å Carlstens fästning begått det nidings

dådet att medelst öfvergjutning af svafvelsyra förstöra en uniformskappa för en å 

fästningen tjenstgörande Underofficer, dels en fånge A straff-fängelset i Warberg 

för att hämnas tillfogat en af sina kamrater åtskilliga knifstygn, som dock icke 

medfört några för lif eller helsa menliga följder, har icke någon förbrytelse af 

svårare art blifvit begången inom öfrige för mankön afsedda straff-arbetsfangelser, 

utan fångarnes uppförande i allmänhet varit tillfredsställande, hvilket synnerligas! 

"förtjenar anmärkas, i nfseende på Straff- ocii Arbctsfängeisei i Malmö, enär bland 

den stora fångpersonalen derstädes, hvars antal under årets lopp uppgått till 1000, 

endast 3:ne befunnits öfverlastade af starka di \ eker, och insen sjort försök att 

rymma, ehuru större delen af året omkring 200 man dagligen varit utom fängelset 

i arbete använde, dels vid nya länsfärmelsebyggnaden och dels vid hamnbyggnaden. 

Detta gynnsamma resultat i afseende på ordningens och disciplinens upprätthållande 

inom detta fängelse har, enligt Fängelse-Direktörens uppgift, åstadkommits genom 

Garnisonskommeuderingarnes och inre bevakningens gemensamma utmärkta nit och 

pålitlighet. 

Ehuru icke något sådant brott, som be höft till Domstols handläggning för

visas under loppet af år 18S3 blifvit begånget inom allmänna Arbetsfängelsema 

för qvitmor, har dock inom Straff- och Arbetsfängelset å Norrmalm här i staden 



40 

den 19 och 20 November förefallit en större oordning i så mätto, att en stor 

del af fångpersonalen, uppretad öfver en af Fängelse-Direktören gifven tillrätta

visning för oskickligt uppförande mot en af bevakningspersonalen, börjat att skrika 

och stoja, samt, oaktadt erhållen föreställning om det oskick-liga i sitt uppförande 

och den bestraffning, 'hvartill den feluktige skulle göra sig förfallen, ej allenast 

trottsande fortfarit med stoj och skrik, utan äfven sönderslagit fönsterrutor och 

nedkastat fönsterbågar på fängelsets gärd; och hafva åtskilliga af dessa fångar, 

sedan de underrättals derom att de ej skulle erhålla någon mat förr än de blifvit 

tysta och uppförde sig anständigt, gjort försök att med våld spränga dorrarne till 

rummen, den de förvarats; — men efter det 20 Poliskonstaplar ankommit till 

fängelset samt 10 af de mest uppstudsige bland fångarne blifvit de öfrige från-

skiljde och uti celler insatte, har ordningen inom fängelset blifvit återställd, och 

ej vidare på sådant sätt störd, sedan Styrelsen ålagt de brottslige den correctio-

nella bestraffning, hvartill deras uppstudsiga förfarande gifvit anledning. 

Det stora antalet bestraffningar, som tabellen Lilt. D. utvisar för detta fängelse, 

och af hvilka icke mindre än 393 bestått endast i minskad kost, har till en be

tydlig del varit en följd af nyssnämnde mera allmänna uppstudsighet bland fång

personalen. 

Inom de 2:ne öfriga Straff- och Arbetsfängelserna för qvinnor, har ingen 

större oordning förefallit, utan fångarnes uppförande varit ganska tillfredsställande, 

så att derstädes endast ett ringa antal bestraffningar behöft användas. 

Hvad Krono-Arbets-Corpsen beträffar, har antalet af de inom densamma be

gångna subordinationsbrott år 1855 varit betydligt större, än under nästföregående 

året. Af så beskaffade brott hafva nemligen 2 vid l:sta Kompaniet och 2 vid 

Ö:te Kompaniet samt 7 vid 9:de och 10:de Kompanierna föröfvats. Af de 7 sist

nämnda föibrytarne hafva 2:ne blifvit dömde alt mista lifvet genom halshuggning 

af den anledning, att den ene förut varit dömd äran förlustig och den andre för-

såtlifjen utöfvat sin våldsgerning. — De öfrige hafva ni första Domstolen blifvit 

dömde att arkebuseras. — Den olikhet, som vid jemförelse med tabellen f) före

finnes uti uppgiften å antalet af dem, som vid 9:de och 10:de Kompanierna blifvit 

dömde till straff för subordinationsbrott är föranledd deraf, att 2 af de å nyss-
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nämnde tabell upptagne ett (öregående år begätt det brott, hvarför; de blifvit 

dömde. 

Med undantag af 2:ne hafva alla dessa förbrytelser blifvit utförda mot Under

befäl och har endast vid ett tillfälle begagnats lifsfarligt vapen, utan att dock 

någon för lif eller helsa vådlig följd uppstått hvarken af delta eller af öfrige ifråga

varande våldsgerningar. — För sturskhct mot förman eller bevakning hafva 24, 

nemligen 8 vid Soldalklassen och 16 vid Fästningsklassen ådragit sig bestraffning, 

hvarförutan ett lika antal, som nästföregående år, eller {2 man, nemligen 1 från 

Soldatklassen och 11 från Fästningsklassen, med stöd af 32 § i Kongl. Regle

mentet lör Krono-Arbets-Corpsen, blifvit. för opålitligt förhållande'förflyttade till 

allmänna Arbetsfängelset å Långholmen, för att derstädes uti s.irskildte rum för

varade till allmänt arbete hållas; och har detta correctionsmedel fortfarande visat 

sig vara mest verksamt för ordningens upprätthållande inom Krono-Arbets-Corpsen. 

De äldre Länsfängelserna, der ingen förbättrad disciplin kunnat införas, hafva 

under loppet af år 1853 fortfarande förvaltals på enahanda sätt, som förut; dock 

har icke, så vidt Styrelsen kändt är, någon större oordning inom dem förefallit. 

Något nytt Cell-länsfängelse bar icke under loppet al år 1833 blifvit full-

bordadt; men, sedan det uti staden Carlshamn. jemlikt föreskriften uti Kongl. 

Brefvet den 17 Juli 1850 uppförda cellfängelse blifvit färdigt och genom Kongl. 

Brefvet af den 27 Oktober 1 8 5 3 i Nåder stadgats alt detsamma, ställdt under 

inseende af Borgmästaren i Carlshamn såsom Tillsyningsman, skulle fä begagnas 

såsom Kronohäkte för Listens och Bräkne härader, samt slädeme Sölvesbor; och 

Carlshamn, så har Styrelsen, efter det nödige lörb-redande åtgärder blifvit vid-

tagne, förordnat att samma fängelse skulle med början af innevarande år i n imnde 

afseende till fångars emottagande öppnas. 

Uti efterföljande tabell meddelas uppgift sä väl å tiden, när samtlige öfrige 

nya cellfängelser till fångars emottagande förslå gången öppnats, som ock å det 

antal celler, hvarmed dessa fängelser nro försedda. 

6 
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Frän Läns-cellfängelset i Carlstad har en fånge lyckats rymma ti l l följd of 

begången tjenstförsummelse af 2:ne Vaktknektar, hvilka derföre blifvil dömde sina 

tjenster förlustige. 

Inom samtlige ofvannämnda Läns- och Kronofangdser hafva endast 4S be

straffningar egt rum för öfvertradelser af den stadgade ordningen, nemligen 1 uti 

hvartdera af Länsfänjelserna i Gefle och Stockholm, 2 i hvartdera af fän"elserna i 

Carlskrona, Carlstad och Wexiö, 8 i Fahlun, 11 i Wenersborg samt 18 i Marie

stad; och hafva dessa bestraffningar t i l l största delen bestått uti några dagars inne-
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slutning uti mörk cell. —• Uti fängelserna i Calmar, Christiaustad och Eskilstuna 

har deremot ingen fånge under årets lopp gjort sig t i l l bestraffning förfallen. 

Beträffande de fördelaktiga verkningar, som cellfängelserna och" det derslädes 

använda behandlingssätt utöfva på fångarne, lår Styrelsen un.ierdånigst åberopa, 

så väl sine egne derom redan uti de föregående underdåniga berättelserna u t 

talade åsigter, som äfven de af fängelsernas själasörjare i ämnet afgifna yttranden, 

hvaraf utdrag i nästa aldelning skola intagas. 

Med stöd af Kongl. Brefvet den 13 November 1849 , bvarigenom Styrelsen 

blifvit bemyndigad att, då Eder Kongl. Maj:t af Nåd täckts förvandla ådönult straff 

t i l l fängelse i - cell under längre eller kortare t id , låta verkställa detta cellslraff 

antingen uti straff-inrättning eller uii något af de nya cellfängelserna, allteftersom 

sådant, med afseende på utrymme och transportkostnad lämpligare å ena eller 

audra stället kunde ske, hafva 46 män och 1 qvinna under loppet af 4833 för 

att hållas t i l l straff-arbete förvarats uti Läns- och Kronohäktena, der yid årets 

slul 20 af männen jemte nämnde qvinna ännu funnos qvar på sätt Bilagan Lit t . B. 

närmare utvisar. — Vid slutet af 1853 funnos dessutom I S straff-arbetsfångar, 

rörande hvilka Eder Kongl. Maj:t i Nåder föreskrifvit att de, dels tills vidare, 

dels ock för bestämd tid böra uti cell förvaras, nemligen S man på Straff- och 

Arbetsfängclset 8 Långholmen, alla dömda t i l l straff-arbete pä viss l id , samt 8 

män på Straff-fängelset i Warberg och 2 qvinnor p-1 Straff-fängelset i Norrköping, 

dömde t i l l straff-arbete lör lifstiden. Dessutom funnos vid slutet af det ifråga

varande året 8 karlar vid Straff-fängelset å Långholmen, samt 1 qvinna vid Straff

fängelset å Norrmalm uti enskildte fängelserum förvarade lör att furmanas t i l l 

bekännelse af brott; och hafva vederbörande läkare i överensstämmelse med Kongl. 

Brefvet den 30 September 1851 erhållit föreskrift alt rörande alla dessa" fångar 

efter korta mellantider anställa noggranna undersökningar, huruvida cellfängelset 

må på deras helsa och själsförmögenheter utöfva menligt inflytande, samt i sådant 

fall derom ofördröjligen göra anmälan hos Styrelsen. 

Bland de Nådiga föreskrifter, som under loppet af år 1853 meddelats, han-

förliga t i l l denna afdelning, torde här böra omnämnas Eder Kongl. Maj:ts Nådiga 

Bref, dels af den 18 Januari, bvarigenom Eder Kongl. Maj:t, med särskildt af-
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seende å de fördelar, som af inre bevakningens ordnande vid Straff- och Arbets-

fängelset i Malmö sig visat, funnit skäligt bifalla, att den inre bevakningen vid 

Straff- och Arbetslängelset å Långholmen finge förändras så att den, utom 3:'ne 

Vaktmästare, komme att utgöras af 5:ne L'nderofficerare och 18 Vaktknektar under 

Bevakningsbefälhafvarens lydnad, samt ställde under krigslagarna, — hvilken Nådigst 

anbefallda lörändring den 1 Mars 1853-bringats till verkställighet; — dels af den 

14 Maj, hvarigenom i Nader förklarats att då i ort, der värfvadt manskap- af 

arméen och flottan hlifvil i garnison förlagdt, \id regementet eller detachementet 

finnes passande arrestrum att tillgå, derfi noga tillsvn kan hållas, må af Domstol 

manskapet ådömda bestraffningar, derstädes verkställas så väl med enkelt fängelse, 

som med fängelse vid vatten och bröd, äfvensom manskap under ransakningar för 

förbrytelser, begångne i garnisonsort, må kunna i nämnde häkten qvarblifva; — 

samt -dels af den 9 September, hvarigenom i Nåder förklarats, att de fångar, som 

för försäljning af starka drycker undergå straff af fängelse med arbete, icke ega 

att under fängelsetiden på egen bekostnad åtnjuta förbättradt underhåll, eller 

undfå annan tillökning i underhållet än den, som kan ega rum för af dem för-

tjenta flitpenningar, och sådant efter beprölvande af den myndighet, som öfver 

häktet eger inseende. 
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III. AFDELNINGEN. 

Religionsvården inom Läns- och Kronohäktena, Krono-Arbets-

Corpsen samt. Fästnings-, Straff- och Arbetsfängelserna. 

Likasom uti de föregående underdånig.-. berättelserna, meddelnr Styrelsen nu 

äfven i denna om de Inifvudsnklicnste Religionsvärden rörande förhållanden fyra i 

tabellarisk form upprättade summariska redogörelser för kunskapen i Christendom, 

Nattvardsgång samt allmänna Gudstjenstens förrättande m. m, 



46 



47 



48 

Anmärkning: Som 6:te Krono-Arbets-Kompaniet icke organiserats (<"••. i- au under Augusti 
manad 1853 och Predikant dervid först sednare på året blifvit anstalld, så halva inga 
uppgifter från nämnde Kompani uti tabellen blifvit intagne. 
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Uti Stockholms stads ransakningsfängelse, der, enligt hvad Styrelsen uti sed-

naste berättelsen anmärkt, fastän Gudstjenst förrättats alla helgedagar, hvarje fånge 

icke lemnats tillfälle att deruti deltaga mer, än hvarannan gång, af'det skäl, att 

fän°elsets konstruktion gör det omöjligt för predikanten att kunna höras från mer 

än 2:ne af de fyra cellgångarne, har, till följd af Styrelsen i ämnet till Över

ståthållaren aflåtne skrifvelse, den förändring under det nu ifrågavarande året iakt

tagits, att predikanten två Söndagar å rad med predikande dupplicerat i cell

fängelset och Söndagen derefter predikat en gång å cellfängelset och en gång å 

gäldstuguhäktet 

Beträffande åter Stockholms stads så kallade Kronofångar, eller de, sot», efter 

det första Domstolens utslag meddelats, till Stockholms stads Kronohäkten å Lång

holmen och å Norrmalm förflyttats, så hafva dessa fångar under nästlidet, likasom 

under det föregående året, alla helgedagar fått afhöra predikan, qvinnorna från en 

särskild läktare uti kyrkan ii Straff- och Arbetsfdngelset på Norrmalm samt karlarne 

uti det för dem å Långholmen inrättade cellfängelse, der särskild Gudstjenst för 

dem förrättats. För öfrigt har allmän Gudstjenst under loppet af år 1853 för

rättats, så väl vid de nya Länsfängelserna, som äfven vid Krono-Arbets-Corpseo, 

samt Straff- och Arbetsfängelserna med få undantag hvarje, men inom öfrige Läns-

fängelserna hvarannan eller livar tredje helgetlag; och hafva åhörarne dervid, enligt 

predikanternes vitsord, iakttagit ordning och stillhet. 

I anseende dertill att kyrkoböckerna vid Straff- och Arbetsfängelset å Lång

holmen, enligt hvad uti nästföregående afdelning redan omfÖrmäldt är, blifvit för

störde, har Pastorn vid fängelset ej varit i tillfälle att meddela någon närmare 

upplysning om fångarnes Christendomskunskap, utan endast tillkännagifvit att ingen 

af fängarne varit i fullkomlig saknad af sådan kunskap. 

Hvad de öfriga fängelserna beträffar, så har dera» antal, som egt god Chri

stendomskunskap varit något större och deras, som egt ingen sådan kunskap, varit 

ungefärligen lika stort, som under nästföregående året. 

För 104 fångar, som ej kunnat läsa innantill, har undervisning deruti lem

nats, och hafva dessutom 54 blifvit inom Fångvårdsanstalterne uuderviste och be

redde till den Heliga Nattvardens begående för första gången. — Rörande dem, 
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som soknat all kunskap i Christendom och innanläsning, har Styrelsen jemlikt 

föreskriften uti Kongl. Cirkulär-Brefvet af den 30 December 1835 gjort anmälan 

hos vederbörande Domkapitel. Dessa anmälningar hafva dock, sedan vederbörande 

Pastorers förklaringar infordrats och afgifvits, ej ansetts böra föranleda till vidare 

åtgärd. 

Likasom under föregående åren hafva, jemväl under loppet af 1883, dels 

allmänna och dels enskildta förhör ofta hållits, så väl inom gemensamhetsfängel-

serna, som ock inom Krouo-Arbets-Corpsen; och hafva enskildta samtal med fån-

garne inom de nya cellfängelserna dagligen egt rum. 

Antalet af de fångar och Krono-Arbetskarlar, som af Fångpredikanterne år 

1 8 5 3 blifvit jordfästade, har uppgått till 408 och således varit betydligt större, 

än nästföregående året, hvartill den egentliga orsaken torde stå att finna uti kolera-

farsotens härjningar inom fångvårdsanstalterna. Såsom till döden dömde hafva 40 

varit under beredelse till straffets undergående, och af dem hafva 29 blifvit till 

lifvet benådade samt 11 afrättade. 

Fångpredikanternes yttranden i afseende på den moraliska förbättringen har 

utfallit ungefärligen lika, som under de föregående åren, nemligen att det inom 

de gamla Länsfängelserna är omöjligt att åstadkomma någon sådan förbättring, 

att deremot inom ett och annat straff-fängelse förhoppning dertill visat sig under 

en sednare tid, samt att de nya cellfängelserna fortfarande utöfvat en särdeles 

fördelaktig verkat) i berörde afseende, fastän en sådan förbättring, genom fångarnes 

transporterande till undergående af ransakning vid Häradsrätterne, ännu i väsendt-

lig mån motverkades. Då det emedlertid ej torde vara utan vigt att erhålla när

mare upplysningar oro de verkningar, som redan uppstått, eller kunna vara att 

förvänta såsom följder af de uya cellfängelsernas uppförande, har Styrelsen ansett 

sig uti denna, likasom uti de föregående berättelserna, böra citera Fångpredikan

ternes egna ord uti ämnet. Derom yttras bland annat: 

l:o af Predikanten vid Länsfängelset i Stockholm: 

»Det vissa är dock det, att, om nSgonsin ett metiniskohjerta skall till för

bättring äterkomma, måste det väl vara här i dessa tysta boningar, der det kan 

höra sina egna slag, och ostördt läsa sina minnens bok och deröfver höra sin 
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Herras dom i ett förkrpssadt samvete. Och det ljufva hopp bör menniskovännen 

kunna ega, att många ibland dem, som kommit hit förhärdade och kalla, få utgå 

härifrån med tro och kärlek till sin Gud — och mera varma för sin nästas väl. 

Så har på detta fängelse, likasom å andra dylika, den sanningen än mer bevisad 

blifvit äfven under detta år, att cellsystemet, tillämpadt pä dem, som friheten för

verkat, tillhör de välsignelserikaste åtgärder, som vår tid har åstadkommit till fallna 

menniskors förbättring.» 

2:o af Predikanten vid Länsfängelset i Carlstad: 

»Det år, för hvilket redogörelse aflägges, har lemnat samma tillfredsställande 

resultat af cellfängelsets ändamålsenlighet såsom ransakningshäkte i likhet med hvad 

de förra årens afgima berättelser bestyrka. Den förnämsta vinsten är fångaroes 

moraliska förbättring; den andra besparing uti kostnaderna både för transporten 

och underhåll, enär de fångar, som första gången blifvit för brott uti fängelset 

insatta, ofta vid första ransakningen erkänna sitt fel, förklara sig nöjde med Dom

stolens utslag och anse för en stor fördel, att så snart som möjligt, få lida sitt 

straff, undfå absolution och försättas i frihet.» 

3:o af Predikanten vid Länsfängelset i Gefle: 

»Hvad som i allmänhet mottages af alla fångar med tacksamhet äro de hvarje 

Sön- och helgeiiag återkommande Gudstjenst tillfällen, som de icke uraktlåta att, 

stående vid sina dörrar öfvervara, och mången fånge har sagt, då en helg varit 

framgången, att han under ingen helg haft en sådan nytta af Gudstjensterna som 

under den han inom fängelset lörvaiats.» 

4:o af Predikanten vid Länslangelset i Cahnar: 

»Fångens ensamhet i cellen bidrager mycket att göra predikanten välkommen; 

en påtaglig saknad har vid mitt bortgående ofta uttalat sig i den begäran att 

jag snart måtte komma igen. 

Denna ensamhet i förening med den här rådande ordning och stillhet samt 

i synnerhet det ostörda bruket af Guds ord underlättar betydligt min verksamhet. 

Fräckhet och trötts synas påtagligen gifva vika för allvar och besinning sedan 

fången vistats bär några dagar.» 
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5:o af Predikanten vid Länsfängelset i Linköping: 

»Iakttagelserna under detta år leinno i likhet med de föregående ojäfaktiga 

vittnesbörd om cellsystemets goda verkningar. Men dessa verkningar skulle tro

ligen blifva ännu större och mera i ögonen fallande, derest genom en förändrad 

organisation presten blefve i tillfälle att odeladt egna sin tid och sina krafter åt 

de olyckliges andliga vård. Intilidess detta sker kan på detta kunskapens träd 

svårligen förväntas annat än sparsamt mognade frukter.» 

6:0 af Predikanten vid Länsfängelset i Carlskrona: 

»Som under föiflutnn året samma lyckliga förhållande inom cellfängelset visat 

sig, som under nästföregående, får jag i afseende på det moraliska tillståndet 

endast åberopa min sist afgifna årsberättelse. Afven delta året har varit rikt på 

hugnande exempel af fångars sinnesförändring, ånger och botfärdighet under vistan

det i Cellon — exempel som ännu mera stadfästa öfertygelsen om cellsystemets 

välgörande inflytande såsom ransäkningshäkte; men ty värr har man ock sett exem

pel på sådane hårda och kalla menniskor, som äfven inom cellen i det längsta 

motarbetat alla bättre intryck till sanning och uppriktighet. 

Såsom jag förut någon gång omnämnt har älven under förflutna. året hos 

några få fångar visat sig uå^on sinnesrubbning, hvilket roerändels synts härleda 

sig från det ha^ligii afbiutlel af förut unnigt begagnade spritdrycker, eller ock 

från ett svagt och melankoliskt lynne, som icke kunnat uthärda cellens dysterhet. 

Vid förändrade föt hållanden halva dessa symptomer upphört utan några vidare 

följder.» 

7:o af Predikanten \id Länsfängelset i Fahlun: 

»Cellfängelsets företiäden och verksan.ma inflytande på fångarne till snar be

kännelse och uppriktiga bällringsbeslut bekräfta sig fortfarande. Ehuru bland 

fångaröe under året fmmits 4 m e r o ch mindre sinnesrubbade, kan detta icke 

läggas ensamhetssystemet till |a«t, enar 2 al dem varit sä beskaffade innan de 

någonsin varit arresterade; och fastän de såsom passlöst kringstn kände Here gånger 

och äfven under månadstal både detta och föregående år setit i cell, har deras 

tillstånd icke försämrats. Den tredje, som efter en flerårig utsväfvaude lefnad 
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slutligen erhöll en sträng dom för bedräglig konkurs, och att döma af bans u t 

seende, troligen genom ytterlighet i dryckenskap ådragit sig fallandesot, i hvilken 

sjukdom han ock aQed 4:de dagen efter sin ankomst hit, var vid mina besök 

både andra och tredje dagen mycket oredig till sinnes, och skulle tvifvelsutan vid 

denna tid befunnits sådan på hvilket rum man än träffat honom efter nyssnämnde 

antecedentia. — Den fjerde, en yngling om 23 år, blef, efter vid pass 3 veckors 

vistelse i fängelset, svagsint och affördes till dårhuset, der han inom kort full

komligt återställdes. Utom hvad fångrullan och kyrkoboken innehålla, att han 

heroligen 2:ne gånger blifvit dömd för fylleri, slagsmål, gatufredsbrott m. m. be 

klaga sig hans här ännu lefvande föräldrar öfver denna sin sons alltifrån första 

ungdomsåren ofta förnyade utbrott i vildsinthet och våld både mot dem och andra, 

ehuru det icke blifvit lagligen åtaladt. 1 detta förhållande måste vid första nyktra 

besinning finnas för ängslan och förtviflad sinnesstämning tillräcklig grund, äfveu 

utom cell. Om man nu härtill lägger, att en ung arrestant, som efter nära 2:ne 

års vistelse härstädes och under denna tid med ingen bättre utsigt för sig än 

afrättsplatsen eller lifstidsfängelse i cell, likväl alltid varit vid redig sinnesförfatt

ning; att 2:ne andra, ännu qvarsittande sedan början af förra året och utan hopp 

att vinna någon ändring i sin belägenhet förr än efter minst V2 års förlopp, 

ändock åtnjuta fullkomlig sinnesstyrka, så tyckas alla anmärkningar mot cell

fängelse i detta hänseende böra förfalla.» 

8:o af Predikanten vid Länsfängelset i Wexiö: 

»Äfven detta år har lemnat många tillfredsställande bevis på ensamhetssyste

mets mäktiga och välgörande inflytande till förbättring af fångarnes moraliska till

stånd i allmänhet då de, lemnade åt sig sjelfva under profiling af sin förda vandel 

och under dess jemförande med föreskrifterne i Guds heliga ord, finna och inse 

djupet af sitt elände och nödvändigheten att återvända på sanningens, fridens och 

helgelsens väg. Under sådane förhållanden då deras tankar ej störas eller skingras 

af yttre menlig inverkan, begagna de flitigt de tillgängliga andaktsböckerna och 

afhöra med glädje och uppmärksamhet de förmaningar och varningar, upplysningar 

och råd,- som af läraren meddelas. Ofta har jag under årets lopp haft glädjande 

bevis härpå, ofta fått afhöra uppriktiga bekännelser om begångna brott och såsom 
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det synts, uppriktiga löften om ett förbättradt lefverne. Men det bor ej heller 

förtigas, att många funnits, som varit otillgängliga för ensamhetens inflytande, lik

giltiga för Guds ord, hårda och känslolösa så väl för allvarliga bestraffningar som 

ömma förmaningar, och så insnärjda i lögnens garn, att sanningens språk varit 

för dem fullkomligt främmande. Någon sanningsenlig bekännelse har då icke 

kunnat erhållas, ännu mindre någon ånger förväntas, eller ett förbättradt lefverne 

motses.» 

9:o af Predikanten vid Kronohäktet i Eskilstuna: 

»Att döma efter antalet af förbrytelser, för hvilka fångar härstädes undergått 

bestraffning, hafva fylleribrott varit de talrikaste, nemligen 3S, hvaraf de flesta 

blifvit begångna af smidesarbetare härifrån staden, de oberäknadt, för hvilka böter 

blifvit erlagda. Likväl har i detta afseende den stora nyttan visat sig af här

varande cellfängelse att endast en för förnyadt brott af dylik art härstädes under

gått bestraffning, emedan de fleste, så vidt tillgång funnits, af fruktan för cell

fängelset, hellre erlagt böter, än undergått straffet. 

Det förflutna årets erfarenhet har gifvit ytterligare bekräftelse åt hvad jag i 

min sednaste årsberättelse yttrade om gemensamhftsfängelsernas högst skadliga in

flytande på fångarnes moralitet. De fleste af sädana fångar, som förut varit i 

gemensamhetsfängelser häktade, äro i allmänhet svårare att bringa till bekännelse 

och visa en hög grad af fräckhet och förhärdelse, och på dessa har endast en 

längre tids vistande i ensamhetsfängelset kunnat verka någon sinnesförändring. 

Deremot hafva flere af de öfrige fångarne, och i synnerhet då fängelsetiden 

icke varit alltför kort, med glädje omfattat tillfället att höra och läsa Guds ord, 

och många hafva under uppriktig ånger öfver sina brott och med allvarliga före

satser om bättring, utgått synbart förbättrade.» 

10:o af Predikanten vid Länsfängelset i Christianstad: 

»En tidrymd af öfver sju år har nu förflutit sedan detta cellfängelse i sina 

celler emottog länsfångarne. Undertecknad, som under denna tid bestridt religions-

vården vid fängelset och uppmärksamt följt det nya fängelsesystemets moraliska 
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inflytande på de fSngiie, tror mig på grund af den erfarenhot jag härom varit i 

tillfälle att förvärfva, med allt skäl kunna uttala den öfvertygelse: att cellsystemets 

användande på r ansöknings fång arm i alla hänseenden varit fördelaktigt. Några 

ogynnsamma verkningar deraf pä de fångnes fysiska eller psykiska iif hafva icke för

märkts. Flertalet af fångar hafva under vistelsen i cellen visat sig ångerfulle och 

bekymrade öJVer sitt själatillstånd. De hafva med begärlighet omfattat tillfället 

att läsa och höra Guds ord, hafva beklagat den likgiltighet, hvarmed de under 

det fria tillståndet betraktat frvad som till salighetssaken hörer, och endast en 

ringa del kan anses hafva förblifvit döf för de förmaningar och föreställningar, 

»om blifvit dem meddelade.» 

l l : o af Predikanten vid Länsfängelset i Wenersborg: 

»Det är nu tredje året sedan cellfängelset har började begagnas, och det 

torde derföre vara på sin plats, att äfven nu lemna någon redogörelse för resul-

taterne af cell-inrättningen härstädes. Mången torde väl hafva gjort sig vida större 

förhoppningar af cellsystemet än de, som här, och jag förmodar på andra ställen 

i riket, realiserats. Ty många utgå ur fängelset utan redlig ånger och bättring, 

och flere återkomma äfven anklagade för, och skyldiga till nya brott. Så har 

äfven under 18S3 varit förhållandet härstädes, men dock icke i större mån, än 

änder de föregående åren. I årsberättelsen lör 1852 tog jag mig friheten fram

lägga hvad jag ansåg vara närmaste orsakemc härtill, och tror mig numera icke 

böra omsäga detsamma. Emedleitid är det alllid en stor vinst att fängelset icke 

mer är en plantskola lör brotten, att mången förbrytare der föres till besinning, 

bekännelse, ånger, och att älven de förhärdade måste gripa till Guds ord, om 

ock endast för att fordrifva den långa och sysslolösa ensamheten. Redan detta 

ar en vinst, som i menniskovänneus ögon uppväger de drvga uppoffringar, med 

hvilka cellsystemet införes och användes. Mycket större vinst, p\i är öfvertygad 

derom, skulle ernås om man ännu något mer förökade uppoffringen genom att 

vid hvarje fängelse anställa Cathecheter, så att undervisningen kunde med kraft 

bedrifvas.» 

Sistbemälde Predikant har såsom en hufvudsaklig brist uti det nya fängelse

systemet i deu af honom nu åberopade berättelsen för år 1852 fästat uppmärk-
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samheten pfi det jemväl af andre predikanter såsom för fångarnes moraliska för

bättring särdeles skadligt anmärkta förhållande, att icke fångarne i allmänhet kunna 

undergå ransakning och blifva slutligen dömde inom Länsfängelset, utan för sådant 

ändamål skola transporteras t i l l Häradslängelserna, der, likasom under transporten, 

de sammanträffa med andra ofta grölre och mera förhärdade förbrytare, t i l l följd 

hvaraf den föregående ensamhetens helsosamma inverkan ej sällan gått helt och 

hållet förlorad, och mången fånge, som uiulei synbar anser för predikanten gjort 

sin bekännelse och lofvat att vidhålla den inför Domstolen, återkommit i en helt 

annan sinnesstämning efter att hafva fräckt förne.kat silt brott . 

Predikanterne vid Stockholms stads RaiisakningsfänKeKe samt Länscellfängelset 

i Mariestad hafva uti förevarande ämne ej haft något att tillägga hvad de derom 

yttrat ut i sine berättelser lör år 1832, hvaruti sistbemälde Predikant jemväl fästat 

uppmärksamheten dera att cellsystemet »i sina verkningar förlamas och ofta t i l l -

intetgöres så länge de kända och erkända bristerna i nuvarande fångforsling och 

brottmålslagskipning fortfara.» 

Bland de under det ifrågavarande året fattade beslut, som röra religions

vården inom fängelserna, har Styrelsen trott sig böra här omnämna Eder Kongl. 

Maj:ts Nådiga Bref, dels af den 9 September 1855 , hv;irigenom i Nåder lörord-

nadts, att, i överensstämmelse med hvad som är stadgadt rörande tillsättning af 

predikanter vid straff-fängelserna i allmänhet, sä väl förenade predikautstjenster 

vid Fästningsfängelset i Carlskrona och % id del derstädes förlagda femte Krono-

Arbets-Kompaniet, som äfven lÄngpredikautstjenstonie i Christiaustad och Lands

krona må af Styrelsen tillsättas efter det vederbörande Konsi-"toriu.n äfven sökan-

dernes competence sig yt trat; — dels af den 20 i simma manad, hvarigenom 

Eder Kongl. Maj:t, sedan Domkapitlet i Linköping underdånigt hemställt att Sty

relsen, som under den 23 Februari 1852 lörbjudit att säng finge ega rum vid 

Gudstjensterna uti Lansfängelsit i Linköping, måtte föiständigas att återkalla 

nämnde förbud och ställa sig Kyrkoordningen till efterrättelse, i Nåder förklarat 

Sig ej finna skäl att t i l l Domkapitlets olvanberörde framställning lemna bifall, 

sedan Styrelsen i underdånighet upplyst att redan från cellfängelsernas första be

gagnande i riket kyrkosång derstädes blifvit lörbjuden af det skal, att Styrelsen 

8 
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befarat att densammas tillstädjande skalle bereda fångarne tillfällen att med hwf -

andra sig meddela; — samt dels af den 28 November 1853 , hvtrigeBom Eder 

Kongl. Maj:t i Nåder bifallit att den särskilda predikantsbefattningen vid Krono-

häktet i Warberg vid slutet af samma år finge indragas och de presterliga göro-

målen vid detta häkte förenas med predikantsbefattningen vid straff-fängelset der-

städes, samt att blifvande innehafvare af sistnämnde befattning skalle ega att fram

deles jemväl åtnjata det för förstnämnde befattning anslagne arfvode 100 R:dr 

Banko; dock med rättighet för dårarande predikanten vid- Warbergs kronohäkte. 

Prosten Glaseli, att sä länge han vid kyrkoherdebefattningen i Träslöfs pastorat 

förblifver, fortfarande af sagde arfvode uppbära det belopp Trettiotre R:dr 16 sk. 

Banko årligen, som tillförene varit för fångpredikanten vid Warbergs kronohifcte 

upptaget å Hallands läns stat och uti det för Glaseli utfärdade Konstitutorial 

blifvit honom tillförsäkrad!. 
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IV. AFDELNINGEN. 

Om helsovården inom Fängelserna och Krono-Arbets-Corpsen. 

Rörande denna del af fångvården får Styrelsen underdånigst ii beropa den 

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

ledning af inkomne rapporter, afgifvit, lydande sålunda: 

»Likasom året 1853, särdeles dess sednaste hälft, lör hela Riket var ut

märkt genom en större sjuklighet och en ökad dödlighet, var älven detta fallet 

för fängelserna, hvilka nästan alltid dela hälsotillståndet i den ort, de äro belägna. 

Ehnru detta visserligen till största delen gäller de orter och de fängelser, der 

Choleraepidemien utbröt, så hade dock de flesta andra, som skonades af den 

egentliga epidemien, starka känningar »f dess beslägtade följeslagare. Frossor och 

Diarrheer. Summan af under året på rikets fängelser vårdade sjuke uppgick så

lunda till 6,546 med 422 döde, hvilket med 8 9 0 vårdade och 129 döda öfver-

skjuta föregående | r . Medeltalet fångnr har äfven på större delen al rikets 

fängelser varit ökBdt från föregående år, hvilket likaledes måste tagas i betrak

tande. Såsom epidemiska hafva, såsom förut nämndt är, Cholera asiatica på ett 

större antal fängelser förekommit, samt för ölrigt Frossor och Diarrheer. visser

ligen mindre dödande, men som särdeles bidraga till läng"!sebelblkningens för

svagande och ökade fysifka usethet. 
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Såsom föregående år lemnar tab. Litt. L. en lätt öfversigt öfver de särskildta 

sjukdomarnes freqvens, inbördes förhållande och den mortalitet de förorsakat. För 

att närmare påpeka några speciellare förhållanden torde få tilläggas: att 

Febrarne hafva dels utgjorts af Neivfebrar (Typhus), hvilka t. ex. efter Chole-

rans upphörande under Oktober och November, herrskade på Långholmen, dels af 

gastriska och rheumatiska. De halva under året uppgått till 598 , eller 149 mer 

än föregående år, af hvilka 24 allidit. 

Fros.«febrarne halva med mer än dubbla antalet öfverstigit föregående årens, 

ehuru utan att synbart hafva på morlalitelen inverkat. De hafva nemligen upp

gått till 701 , då de åren 1 8 5 1 — 2 endast utgjorde 342 och 508 . I afseende 

på deras typ och ofta förekommande recidiv liknade de föregående årens. 

Ulslagjebrarne hafva utgjorts al Koppor, af hvilka 12 fall förekommit på 

fästningsfängelset i Christianstad, utaf de sammanlagda 20, som rapporterna upp

taga. Intet dödsfall. 

Bröstinflammationerna, som under de löregåeride åren ständigt ökats, och 

under 1852 förorsakat en bctwilig mängd dödsfall, nedgingo åter under år 1855 . 

både i afseende på freqvens och intensitet. Då de vårdade under 1852 utgjorde 

584 och de döde 76, uppgin.;o de förra 1 8 5 3 endast till 311 och de döde 

till 39 . Pä Långholmen, der 50 under föregående är aflidit, dogo 1853 endast 

4 personer al denna sjukdom. Detta årets milda vinter har, jemte Dera andra 

förhållanden, li\aiibland den betvdligt minskade Skörbjuggskonstitutionen, sannolikt 

bidragit till denna sjukdoms minskande. 

Cholera asiatica, hvilken under Here föregående år rasat såväl i nordliga 

Tyskland, som i de östra grannstaterna och livats utbrytande inom riket länge 

varit fruktadt, visade sig under medlet af 3:dje qvartalet i Skäne, samt kött der-

efter i flerfaldiga städer och orter, hvarefter den inom kort spred sig till de 

fängelser, som i de angripna orterna voro belägna. Liksom uti hela landet för 

öfrigt förebådades dess ankomst af svara Diarrheer, Choleriuer och Rödsotartade 

sjukdomar, hvilka under hela våren, men särdeles sommaren, voro allmänt gängse. 

Det första Cholerafallet inom något fängelse inträffade på Straff- och Arbets-

fängelset å Norrmalm den 12 Augusti, redan innan epidemien iaom. Stockholm 
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veterligen utbrutit, ehuru sedermera upplyst blifvit, att en sjöman redan förut 

aflidit på Södermalm. Den på Norrmalm insjuknade, Anna Hellström. S3 år gammal, 

hade pä månader hvarken varit utom fängelset eller på sednare dagar i beröring 

med någon nykommen fånge. Sjukdomssymptomerna tillhörde den rena epide

miska Choleran, men h af des genom den genast tillkomna behandlingen. Efter en 

långsam couvalesceus insjuknade denna qviima ånyo under den sedan utbrutna 

epidemiens höjd, den 8 September och afled den 9 s. in. 

Efter detta sjukdomsfall förekom icke inom fängelset något nytt fall förr, än 

den 29 Augusti, då epidemien redan 14 dagar varit i staden utbruten Nämnde 

dag insjuknade 2 qviimor. hvilka båda afledo. och härefter utbredde sig farsoten 

inom fängelset med stor st vika. ehuru småningom tilltagande i utbredning under 

början och medlet af September, då större delen af fängelsets personal voro sjuka, 

dels af Cholera, dels af Choleraförebud och ett Diarrhe. som trotsade all behand

ling. Omkring medlet af månaden behandlades sålunda 116 personer lör Cholera 

och Choleraförebud, hvilka rättare bordt kallas lindrigare Cholera, ty endast symp-

tomemas lindrigare grad och frånvaro af Cvanos utgjorde skillnaden. Nästan alla 

fångar, likasom sköterskor och bevaknint: ledo då af Diarrhe. Mot den 20 Sep

tember började de insjuknades antal altaga, den 22 insjuknade ännu 2, hvarefter 

epidemien totalt upphörde, utan att något enda fall al verklig Cholera sedan före

kom, ehuru 2:ne lindrig.ne lörebud den 26 visade sig och Diarrheer oafbrutet, 

ehuru i lindrigare i:rad lortloro. Ehuru lai solen sedermera öfver en månad fort

for i hufvjudstaden lorekom icke sedermera inom Norrmalms fängelse ett enda fall. 

Convolescensen hos dem. MIIII från Choleran återställdes. v;ir särdeles långsam, ty 

kralterna återkommo endast småningom och qval i epigastrium, ett af sjukdomens 

mest framstående symptomer. lör öfrigt endemiskt inom fängelset, samt svaghet i 

ryggen besvärade dem iauue. Af 72 af verklig Choleia angripna personer alledo 

3 1 , af hvilka 27 utaf sjellva Chol eran och 4 al Choleratvphus. 

Redan i sista tredjedelen al Augusti hade Choleran utbrutit inom Straff-

fängelset och Krom-Arbets-Kompanicrna i Curlskruna, samt den 2 9 Aucusti i 

Cellfängelset dersammaslädes. Pä förstnämnda fängelse afledo 13 al'.34 insjuknade, 

af Arbets-Kompanierna 24 af 5 5 och på Cellfängelset 4 al 13 . 
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Bland Arbets-Kompanierna på Rindön utbröt Gholeran den 2 1 Augusti och 

tilltog hastigt till början af September, så att den redan i första veckan af denna 

månad hade uppnått sin högsta höjd och upphörde åter efter omkring 4 veckors 

härjande. Af 54 i utbildad Cholera insjuknade, afledo derstädes 32 . 

Vid Straff- och Arbetsfangelset å Långholmen utbröt epidemien lindrigt, äfven-

ledes i slutet på Augusti, men intet dödsfall inträffade före September, då sjok

domen tilltog i intensitet, hvarefter den fortfor under hela månaden och upphörde 

första dagarna af Oktober. 1 afseende på sjelfva antalet, anställde sjukdomen bär 

den största härjningen, ty af 101 insjuknade fångar, afledo 51. 

Vid l:sta Krono-Arbets-Kompaniet förekom Choleran i slutet af September, 

då 5 personer insjuknade, men alla ånyo tillfrisknade. Intet nytt fall inträffade 

derefter förr än de sista 3 dagarne af Oktober, då ånyo 3 man insjuknade och 

sedan ytterligare under början af November ett större antal, tillsammans 18, af 

hvilka 9 afledo. 

Inom Stockholms Läns cellfängelse angrepos i början af September månad 

11 personer af Cholera, af hvilka 3 afledo. Epidemien upphörde derefter, oak tad t 

flera personer samtidigt ledo af Oiarrheer. 

I Elfsborgs Läns cellfängelse insjuknade under sista dagarne af September 

ocb början af Oktober tillsammans 15 personer, af hvilka 7 afledo. Diarrheer 

och Rödsot herrskade samtidigt. 

I Götheborg utbröt Choleran före medlet af Augusti månad, officiellt den 18 , 

men inom Arbetsfangelset derstädes först den 25 September, hvarefter under 

månaden 5 insjuknade och 1 ytterligare i början på Oktober. Alla angripna 

afledo, hvarefter epidemien upphörde. 

Inom Ny-Elfsborgs Straff-fängelse utbröt Choleran i slutet af September 

och fortfor under Oktober månad, hvarefter den upphörde, ehuru flera af con-

valescenterna icke under iret huuno från sjukrummen utskrifvas. Af 26 insjuk-

nade, afledo 14. Diarrheer hade hela sommaren varit den rådande sjukdonaformeq-

I Carlstads Cellfängelse insjuknade en fånge i Cholera den 13 Oktober, sedan 

epidemien den 6 i staden utbrutit. Denne fånge hade varit häktad sedan den 2 

Juli samma år, utan att hafva egt någon beröring med andra än den friska vakt-
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betjeningen. Sedan dess insjuknade tillsaromaos 4 personer i utbildad Cholera, 

af hvilka 2 afledo. Hela fängelsets befolkning led emedlertid under denna tid 

mer eller mindre af diarrheer och magplågor. 

Vid en allmän öfversigt af Choleraepidemiens härjande inom fängelserna be-

finnes sSlunda, att mortaliteteo i medeltal utgjort emellan 45—SO procent af de 

insjuknade, ett resultat, som i det närmaste öfverensstämmer med dem, som Lä

kare varit i tillfälle att samla bland andra samhällsklasser och nästan i alla hinder. 

Hufvudsaken blir sålunda alltid, att j;enom, efter lokaler och personal lämpade, 

sundhetsåtgärder söka så ställa, att det minsta möjliga antal personer får insjukna 

i utbildad Cholera, emedan denna prophylastiska behandling är och blir den möj

ligaste och verksammaste. 

Diarrheerno, som under 1852 genom sitt ökade antal, liksom tycktes an

tyda närmandet af en likartad epidemi, hvilken med Choleran under 1 8 5 3 upp

trädde, fortsatte att under detta år än ytterligare, särdeles på sommaren, utbreda 

sig, så att, då de 1852 utgjorde 714 med 3 6 döda, uppgingo de under 1853 

till 972 , af ti vilka 40 aflidit; härvid måste dock anmärkas, att en stor del af 

dessa diarrheer utgjorts af verkligt Choleradiarrhe och prodromer till Choleran, 

såsom det i synnerhet varit fallet vid Stockholms qvinnofängelse, samt Krono-

Arbets-Corpserna i Carlskrona och Rindön. Såsom förut nämndt är, förklaras 

härigenom den betydliga mortalitet, som träffat de i cholera insjuknade. På flera 

ställen, der choleraepidemien icke utbrutit, förekommo deremol choleriner och 

blodiga diarrheer. 

Vmttusot har förekommit i 94 fall, af hvilka endast 19 aflidit, ett visserligen 

för året godt resultat, som troligen dock uppväges af följande årens sämre. 

Lungsot ock chroniska Bröstsjukdomar hafva i afseende på antalet, liksom 

under föregående året, varit i stigande, men i afseende på dödligheten likaledes 

åter i fallande. Vårdade voro 1852, 285 med 72 döda, 1 8 5 3 åter 342 med 

endast 60 döda. Vid Straff- och Arbelsfangelset å Långholmen framträder denna 

minskning särdeles i ögonen fallande, och torde kunna anses såsom ett tecken 

pi ett derstädes börjande bättre helsolillstånd. 

Skörbjugg, som under 1 8 5 2 tycktes i afseende pi exteusitet betydligt till-
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taga, särdeles vid Straff- och Arbetsfängelserna a Långholmen och Carlsten, der 

de under sednaste qvinqveoniet uppträdt endemiskt, har under sislförflutna ér 

ånvo betydande aftagit, företrädesvis å olvannämnde ställen. Under 1B52 uppgick 

antalet vårdade t i l l 483 , med 6 döda, under sistlidne ar en<!ast t i l l 89, utan 

någon död. Huruvida de vidtagna lörändringarne i ulspisningen, samt möjligheten 

af potatisens återupptagande i densamma och öfrige vidtaene hygieniska åtgöran

den härtill bidragit, torde följande år först kunna upplys». Läkaren vid Carlsten 

har dock redan under året velat finna det förbättrade hplsotillständ<'t värn af dessa 

förändringar beroende, särdeles som Skörbjuggen i arets första månader ovanligt 

t idigt började uppträda, men sedermera småningom upphörde och Ivcktes halva för

lorat sin kraft. 

ögonsjukdomar bafva, såsom alltid varit fallet, företräden is förekommit vid 

Krono-Arhets-Kompanierna och under året i något ökadt antal. Formerna de

samma som i föregående redogörelsen blifvit uppgifna. 

Venerisk sjukdom har under året lörekonimit i 60 fall. näMan alltid under 

secundära och tertiära former. 

Sinnes$jukdomar, med deruuder upptagne »jelfmord, hafva, liU-snw under de 

5:ne sednaste åren, fortfarit att minskas och under året endast uppnatt t i l l 2 1 , 

af hvilka 1 allidit. Anmärkningsvärd! ar, att unier detta år icke ett enda sjelf-

mord förekommit, da 1852 dir.'tedde 9. Al de 2 \id Malmö straff-fängelse 

förekomne fall af sinnessjukdom, utgjordes bada al Melancholia, hvilken hos den 

ene, Berg, snart återgick ti l l helsa, hvaremut den andra, Larsson, småningom för

föll uti en apathisk sinnesstämning, närmande sig idiotism. De 5 vid Carlsten 

förekommande personerna, som lidit af sinnesrubbning, hafva, enligt läkarens upp

gift, redan sedan längre t id , varit grubblande och till och med före ankomsten 

ti l l fängelset, stundom lidit af lindrigare vansinne, hvaruti de tid efter annan åter

falla. Under Juni och Juli månader hafva deremot 2 långai, Perm och Nvström, 

utan uppgifven sinnessjukdom, medelst halsens afskarande, sökt af händ» sig lifvet, 

men båda derifrån blifvit hindrade och genom behandling återställde. De vid 

Straff-fängelset i War ber g halva båda träffat samma person, som, likasom flera före

gående år, tid efter annan insjuknat och inom kort blifvit så återställd, att han 



65 

kunnat frän sjukhuset utskrifvas. Sista gången var han dock ovanligt våldsam 

och fordrade längre tid för sitt återställande. Vid Stockholms Straff- och Arbets-

fängelser för qvinnor har en sinnessjuk, Winqvist, blifvit såsom våldsam och omöj

lig att inom fängelset vårda, till Danviks hospital remitterad; nämnde Winqvist 

har under mångfaldiga år lidit af periodisk galenskap och flera gånger varit ä 

Danviken vårdad. Den i föregåen3e årsrapporten omförmälda Amanda Carlsson 

vistas ännu, såsom för allmänna säkerheten vådlig, å Norrmalms fängelse; hon 

har under året flera gånger varit behandlad för yrsel och våldsam hufvudviirk, 

utan att dessa symptomer hunnit utveckla sig till hennes vanliga sinnesförvirring. 

De vid Norrköpings qvinnofängelse förekommande fallen hafva alla varit af 

lindrig beskaffenhet och lätt öfvergående. Samma förhållande med den i Götheborg. 

Vid Carlstads cellfängelse befinnes en fånge upptagen såsom sinnessjuk, »hvilken 

blott vissa dagar led af vissa fixa och dystra föreställningar, men för öfrigt för

höll sig fullkomligt stilla.» Detta tillstånd tycktes alldeles oberoende af fångens 

vistande i cell. 

I Ge/le cellfängelse har en qvinna någon tid lidit af Melancholia, hvarifrån 

hon dock snart återställdes. Samma förhållande med den i Linköping. 

De i Wexiö förekommande fallen hafva utgjorts af l:o en försvarslös qvinna, 

misstänkt för stöld, som vid ankomsten till fängelset var grubblande, men seder

mera inföll i fullkomlig galenskap; 2:o en mansperson, anklagad för våldsamt 

uppförande mot sin fader, hvilken under hela sin lefnad varit fånig och af dom

stolen insatt för att undersökas i afseende på sin sinnesbeskaffenhet. Sedan han 

i början af sitt vistande i fängelset varit grubblande, men stilla, blef han små

ningom mer och mer oregerlig och våldsam. Båda dessa personer överflyttades 

från fängelset till hospital. Läkaren i nämnde cellfängelse anmärker i öfrigt att 

han icke varseblifvit. något menligt inflytande på fångarnes sinnesstämning genom 

deras vistande i cell. 

I Wenersborgs cellfängelse har 1 fall af sinnesrubbning förekommit, nemligen 

en fånge lidande af fånighet sedan ungdomen. En annan okänd yngling intogs 

på rangelset uti full galenskap (Mania), men öfverflyttades genast till dårhus. 

Uti Calmar cellfängelse hafva 2:ne fall af vansinne förekommit, det ena slu-

9 
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tande med döden, hvarvid dock både vausinnet och döden berodde på en före

gående, pä hjernan inverkande sjukdom. Den förste var en Blekingsk sjöman, 

Blomqvist, som häktades i Mönsterås för att föras till hemorten, men som före 

afförandet med en yxa tillfogade sig ett 4 tums långt, djupt sår i halsen och 

som efter stark blodförlust, oförbunden infördes till fängelset. Han inföll snart i 

ett våldsamt raseri och kunde endast geuom insättandet i mörk cell hindras att 

uppslita förbandet eller mottaga någon föda. Härigenom blef han småningom 

lugnare, kunde behandlas och läkas, samt aftordes derelter till sin hemort. I af-

seende på Blomqvists löregående lif, har läkaren endast erhållit upplvsning om, 

att han före sitt häktande i Mönsterås varit besynnerlig till sinnes, ehuru ej 

egentligen sinnesrubbad. Vrede öfver sitt häktande, bränvinsmissbruk, och den 

lidna blodförlusten kunna dock lätt under denna förutvarande sinnesstämning för

klara uppkomsten af galenskapen. 

Den döde var drängen Lars Larsson, som den 1 Februari intogs i fängelset, 

den 18 sjuknade i Lunginflammation, livareftcr han under convalcsccnscn angreps 

af stilla galenskap, med symptomer af delirium tremens (ex potu remisso) och 

ut^jutning i hjernan. Inom kort inställde sig rpileptiska anfall och patienten 

dog den 29 samma månad. Vid obduetionen befanns betydlig ulgjutning emellan 

hjernans och ryggmärgens hinnor. Såsom ofvan är anmärkt, var fysisk sjukdom ej 

vansinnet här hufvudsaken. 

Sedan jag nu i korthet redogjort för de särskildta sjukdomarnes, och i syn

nerhet Choleraepidemiens, uppträdande under år 1855 , återstår föga att tillägga 

i afseende på de enskildta fängelserna, emedan redan af denna redogörelse synes 

hvarest sjuklighet och dödlighet varit förherrskande. Något torde jag dock få 

tillägga om några få fängelser, hvilka i föregående årens redogörelser varit illa 

noterade, särdeles som ett bättre förhållande på flera synes Iiafva inträdt. Bland 

dessa torde först böra anföras: 

StralF- och Arbetsfängclset å Långholmen hvarest en betydlig sjukiighet egt 

rum under många föregående år. Under de första fem månaderna af år 18»5 

var sjukligheten och dödligheten högst ringa, först i Juni afledo, som vanligt flera 

af chroniska Bröstsjukdomar, ehuru antalet af de i dessa sjukdomar, under året 
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aflidne, betydligt understeg det annars vanliga. Skörbjuggen, som under före

gående åren varit våldsam och i tilltagande, minskades betydligt, och ehuru Cho-

leran sedan under September månad orsakade en stor dödlighet, understeg likval 

sjukligheten för aret det för är 1852 med 1 7 1 . 

Vid Carlstens fästningsfängelse har sjukligheten under året med 8-i under

stigit det föregående årets, Ii vilket berott nå den förut uppgifna minskningen af 

den härstädes hittills endemiska Skörbjuggen. Diarrheer och gastriska sjukdomar 

voro under vår och sommar herrskande, men cholera utbröt aldrig. 

Vid Straff- och Arbetsfångelset på Xorrmalm har sjukantalet med 69 öfver-

stigit det för 18o2, hvilket dock mvcket understiger deras, som insjuknade i 

cholera och choleraprodromer. Liksom de 5:ne föregående åren har i öfrigt d<m 

stående och hufvudsakliga sjukdomsformen utgjorts af Diarrheer, för hvilkas min

skande alla ändamålsenliga åtgärder fortfarande vidtagits både af Kongl. Styrelsen 

och fängelsets speciella administration. De chroniska bröstsjukdomarne hafva der-

emot under året förekommit i minskadt antal. 

Giithcborijs (jvirmofängelsc har HMJÖ, liksom det föregående året, den högsta 

mortalitetsprocenten eller 2i,<>, hvilket för året beror dels af f.holeran, dels af 

de rödsotartade Diarrheer, som föregingo och efterföljde densamma. 

Ibland Krono-Arbels-Kompanierna hafva de i Carlskrona och på Rindön 

särdeles varit anmärkningsvärda för en betydande sjuklighet och mortalitet, livilken 

sednare på första stället varit mer än fvrdubbel, på sednare mera än dubbel mot 

föregående år. Orsaken till detta sämre resultat ligger på båda ställen uti den under 

aret utbrutna Choleran och dess följdsjukdomar och kan sålunda anses öfvergåeude. 

l a Cellfängelserna har hälsotillståndet i allmiinliet varit godt och dödligheten 

ringa eller ingen, med undantag af dem, der Choleran herrskat, ehuru denna 

epidemi äfven der framfarit mildare, än vanligt. Liksom föregående året har 

Mariestads cellfängelse utmärkt sig för ett betydligare antal sjuka, men då af 502 

vårdade, endast 1 aftidit, tyckes sjukdomsfallen i allmänhet varit milda. livad 

som bhfvit anmärkt om Mariestads cellfängelse torde äfven kunna lämpas på det i 

Calmar, ehuru sjukdomsformerna der tyckas haft svårare karakter, nemligen gastriska 

febrar och envisa frossor. En af de döde afled till följe af intagen arsenik. 
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V. AFDELNINGEN. 

Om Fängelsebyggnaderna. 

I afseende pä detta ämne får Styrelsen underdånigst åberopa den af Chefen 

för Styrelsens Byggnadskontor derom afgifne berättelse, af följande lydelse: 

a) Nya Länsfängelserna. 

Förutom erforderliga underhållsarbeten i de färdigbyggda cellfängelserna hafva 

efternämnde nya cellfängelscbyggnader blifvit fortsatta, nemligen: 

I Calmar 

har det är 1832 till inflyttning färdiga fängelset blifvit utvändigt afrappadt, samt 

återstående målnings- och planeringsarbeten fullbordade. 

I M a l m ö 

har fängelset med tillhörande förvaltningsflygel blifvit uppfördt under tak- samt 

omslutuingsmuren på östra och norra sidorna uppdragen till fulla höjden. 

I Luleå 

har det derstädes föregående år grundlagda cellfängelse blifvit uppfördt och täckt. 

Byggnadskostnaderna för dessa fängelser har uppgått till de belopp nedan

stående tabell utvisar. 
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b) Stads- och Häradshäkten. 

I C a r l s h a m n och K u n g s b a c k a 

hafva de år 1832 uppmurade cellfängelserna blifvit inredde och det förstnämnda 

fullt färdigt aflevereradt; men å det sistnämnda har, i anseende till bristande 

noggrannhet vid murningen, åtskilligt som vid besigtningen ej kunnat godkännas, 

måst på entreprenörens bekostnad omgöras, och den utvändiga afrappningen i följd 

deraf uppskjutas; dock har härigenom intet hinder för fångarnes inflyttning uppstått. 

c) De äldre Länsfängelserna. 

De för dessa fängelser erforderliga underhållsarbeten å tak, eldstäder, dörrar, 

fönster och plank m. in., hafva, i enlighet med nådigst fastställde byggnadsförslag, 

blifvit verkställde. 

d) Fästnings-, Straff- och Arbetsfängelserna. 

Jemte det de för dessa fängelsers bestånd erforderliga underhållsarbeten, en

ligt nådigst fastställde stater blifvit verkställde, hafva följande större byggnads

arbeten blifvit utförde: 

I W a r b c r g. 

Södra längan eller den s. k. Eskilssalen påbyggd med en våning för att 

derigenom bereda utrymme för ett med 100 man ökadt antal lifstidsfångar, samt 

vinden öfver förenämnde påbyggnad inredd till kyrka, och den tillförene begagnade 

kyrksalen inredd till arbetssal för det ökade fångantalet. Äfven har den till Fång

vårds-Styrelsen öfverlemnade gamla Lasaretlsbyggnaden blifvit iståndsatt och inredd 

till boställen för fängelsets Prest och Bevakningsbefalhafvare, samt sjukrum för 

garnisonen och boningsrum för fångknektar. 
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VI. AFDELNINGEN. 

Om Fångars och Krono-Arbetskarlars underhåll, beklädnad 

och sängkläder. 

Under åberopande af den redogörelse, som i underdåniga berättelsen om 

Fångvården för år 1852 blifvit lemnad, rörande så väl grunderna för fångars för-

plägning, beklädnad och sängkläder som anskaffningssättet för dessa förnödenheter, 

i livilka grunder någre förändringar icke skett under det år, som nu utgör före

mål för redovisning, får Styrelsen hur i underdånighet meddela uppgift å den 

kostnad, hvarlill ofvannämnde utgiftstitlar stigit allenast vid Straff- och Arbels-

fäugelserne samt Krono-Arbets-Corpsen; helst sådan uppgift, beträffande Länsfän-

gelserne och kronohäktena icke kan åstadkommas fullt noggrann, af de skäl, som 

i berörde underdåniga berättelse äfven anförts, nemligen att räkenskoperne öfver 

fångvårdsutgifterne i Länen i allmänhet endast upptaga sådane utgifter, som un

der arets lopp från vederbörande Landtränterier blifvit bestridde, men icke dem 

som, ehuru tillhörande samma år, först det påföljande året blifvit liqviderade. 
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Vid uppgörande af förestående sammandrag år i afseende pä kostnaden för 

lifsmedel, beklädnad och sängkläder, allt inberäknadt, som under årets lopp blifvit 

för hvarje inrättning upphandladt, utan afdrag af den eller de behållningar, som 

vid redovisnings-årets slut på ett eller annat ställe kunnat befinnas. 

) De för sjelte Krono-Arbels-Kompanieis forplagning. beklädnad och särsklader har upptagna kostnader ave 
beräknade endast för 5 mänader, emedan Kompaniet icke förr an i Augusti manad 1853 organiserads. 



72 

För att upplysa huru tillämpningen vid de nya Länsfängeiserna af Eders 

Kongl. Maj:ts för dem i Nåder fastställda utspisningsstat utfallit, bifogas i under

dånighet nedanstående sammandrag öfver Fångportionskostnademe vid de clfva så 

beskaffade fängelser, som under året varit begagnade, upprättadt enligt från Eders 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande insände uppgifter. 
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VII. AFDELNINGEN. 

Om Fångars och Krono-Arbetskarlars sysselsättning samt verkan 

deraf till minskning i statens utgifter för deras underhåll. 

Som för fängorne i Läns- och KronofäDgelserna någon bestämd sysselsättning 

ej kunnat ordnas, måste denna afdelning af Styrelsens underdåniga berättelse in

skränkas till en redogörelse för Krono-Arbets-Corpsens samt Straff- och Arbets

fångars arbeten och deraf uppkomne medels-tillgångar. I sådant afseende får Sty

relsen, enär annan ändring af hvad under nästföregående år varit anordnadt rö

rande dessa tvångsarbeten, under år 1853 icke ägt rum, än att, till följd af nådig 

föreskrift i Eders Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 5 Augusti sistnämnde Är, 

ett Krono-Arbets-Kompani om en nummerstyrkn, som i medeltal under året ut

gjort 132 man, blifvit uppsatt på Enholmen utanför Slile å Gottland, för att 

der sysselsättas med befästningsarbeten under Eders Kongl. Maj:ts Ingeniör-Corps' 

ledning, nu, till undvikande af vidlyftighet, i underdånighet åberopa den i 18S2 

firs berättelse afgifne redogörelse för beskaffenheten af Straff- och Arbetsfångarnes 

äfvensom för Krono-Arbets-Corpsens sysselsättningar, och således omedelbart öfvergä 

till framställning af de resultat, som uti ifrågavarande hänseende vid hvarje fängelse 

eller arbetsställe under år 1853 vannits 
10 
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Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen. 

Förhållandet mellan antalet af utspisade portioner och utgjorde dagsverken 

har varit följande: 

till hvilket ofördelaktiga resultat de verkande orsakerna ännu ej äro så kända 

och utredda, att de kunna i denna underdåniga berättelse framläggas, helst de 

äro föremål för en i anmärkninsjsväg väckt och hos Styrelsen ännu pågående 

undersökning. 

Om denna inkomst jemföres med antalet af samtlige med påräknad inkomst 

utgjorde dagsverken och derför bestridde utgifter, så företer sig följande resultat: 

Blifver åler sistnämnde inkomst fördelad på hela fångpersonalen, så har den

samma lör h varje utspisad portion, ii vilken kostat staten 7 sk. 6 rst. lem na t er

sättning med icke fullt ett hälft runstycke. 
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Straff- och Arbetsfängelset i Malmö. 

Emellan antalet af utspisade portioner och derlör utgjorde dagsverken liar 

förhållandet varit följande: 

Om dessa brutto- och nettobehållningar joi,,!oras med smntligo mod påräknad 

inkomst utgjorde dagsverken, så visar sin följande iörhii!'uule: 

Om således behållna inkomsten fördelas pä lida fångpersonalen, så har samma 

inkomst för hvarje utspisad portion, som kostat staten G sk. G ut. , lemnat er

sättning med 3 sk. 5 rst. 

Straff- och Arbetsfängelset ä Norrmalm. 

Antalet af utspisade portioner har vid detta fängelse förhåliit sig till antalet 

af utgjorde dagsverken på satt följande tabell utvisar: 
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Om denna inkomst jemföres med de under loppet af aret med päräknad in

komst utgjorde dagsverken, så visar sig följande förhållande: 

Fördelas åter denna behållning pä hela långpersonalen, så lernnar nämnde 

inkomst för hvarje utspisad portion, som kostat staten 6 sk., ersättning med 

4 sk. 3 rst. 

Straff- och Arbetsfängelsct i Norrköping. 

Emellan antalet af utspisade portioner och utgjorde dagsverken har för

bållandet varit följande: 



77 

Då denna inkomst fördelas på de med påräknad förtjenst utgjorde dagsverken, 

så uppstår följande förhållande: 

Då åter den behållna inkomsten fördelas på hela antalet af utspisade por

tioner, så lemnar den för hvarje sådan, som kostat staten 6 sk. 1 rst., en er

sättning af 1 sk. 9 rst. 

Straff- och Arbetsfängelset i Götheborg. 

Förhållandet emellan antalet af utspisade portioner och utgjorde dagsverken, 

har hårstädes varit följande: 

Fördelas denna inkomst på de med påräknad förtjenst utgjorde dagsverken 

uppstår följande förhållande: 
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Om åter den behållne inkomsten fördelas på hela antalet af utspisade por

tioner, så lemnar den för hvarje sådan, som kostat staten 6 sk. 11 rst., ersätt

ning med 2 sk. 6 rst. 

På det att resultaterna af den redogörelse, Styrelsen nu uuderdånigst afgifvit, 

rörande förbållandet mellan antalet af utspisade portioner, utgjorde dagsverken 

och derför redovisad inkomst, må biifva lättare åskådlige till anställande af jem-

förelse mellan de särskilde arbetsfängelseni.i, har Styrelsen ansett sig böra fram

ställa dessa resultater i följande tabellariska sammandrag: 

Fästningsfängelserna och Krono-Arbets-Corpsen. 

Enligt till Styrelsen inkomne dagsverks- och arbetsrapporter har antalet af 

dagsverken, som af Fästning-fångar och Krono-Arbetskarlar blifvit vid nedan-

nämnde arbeten verkställde utan ersättning till fångvården, under år 1853 utgjort: 
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för hvilka, derest ersättning erhållits, beräknad till samma belopp, som af Eders 

Kongl. Maj:ts Flotta betalas för Krono-Arbetskarlarnes i Carlskrona arbeten, eller 

endast 12 sk. banko för hvarje, eo inkomst skulle hafva kommit fångvården till 

godo, stor 86,487 R:dr 3 sk. banko. 

och om dertill lägges: 

Stämpelafgift för sådant arbete, som fångar i brist på annan 

sysselsättning tillåtits för egen räkning verkställa . . . . 

inkomsten för 1,189 dagsverken, utgjorde vid hamnbyggnaden i 

Landskrona . . . 

Tor utgjorde dagsverken till privata personer 

samt för ringa debitering för dagsverken vid klädesfabriken år 1852 

så utgör sammanräknade inkomsten . 

Inkomsten af dagsverken, som, till följd af ingånget, i föregående årens be

rättelser omförmäldt kontrakt, användts för bedrifvande af en klädesfabrik i Lands

krona, har under år 1853 stigit till 4,406: 28 . — 
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men afräknas derifrån den uti fängelsets redogörelse för samma år förekommande 

utgift 22 : 39. — 

utgörande provision för försäljning af fångarbeten, 
så utgör inkomsten rätteligen 

Vid Warbergs straff-fängelse har, enligt hufvudboken, arbetsinkomsten stigit 

brutto till . 28,314: 4. 2. 

men då härifrån afdragas utgifter för ved och ljus m. m. . . 22,934: 3 1 . 5. 

så utgör behållningen af fångarnes arbeten 5,379: 20. 9. 

Inkomsterna af Krono-Arbets-Corpsens mot ersättning utförda arbeten hafva 

under året utgjort vid l:a Kompaniet för 7,679 1/2 dagsverken å 16 sk., och för 

52,61272 dagsverken å 12 sk., ett sanamanräknadt belopp af 10,712 R:dr 46 sk.; 

vid 2:a, 3:e och 4:e Kompanierna 57 R:dr 6 sk. 8 r:st. för åt privata personer 

utgjorde 2 3 4 % dagsverken samt vid. 5:e Kompaniet 10,105 R:dr för 40 ,420 

dagsverken å 12 sk. för h varje. 
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VIII. AFDELNINGEN. 

Om inkomster och utgifter vid Fängelserna och Krono-

Arbets-Corpsen. 

Öfver inkomsterne och utgifterne vid hvarje särskild Fångvårdsinrättning 

under år 1855 hor Styrelsen enligt räkenskaperna upprättat och får uti bilagorne 

Litt. M. och N. cfverlemna sammandrag, med hänvisande hvartill Styrelsen ansett 

sig böra, medelst tabellariska uppställningar i det följande, ådagalägga i hvad män 

de till fångvårdskostnadernes bestridande anslagna allmänna medel jemte de genom 

fångarnes och krono-arbetskarlarnes arbeten eller af tillfälliga orsaker fångvården 

tillflutna inkomster varit tillräckliga till bestridande af kostnaderna för fångarne 

och Krono-Arbets-Corpsen under berörde är. 

1:o. Arbets- och Fästningsfängelserna samt Krono-Arbets-Corpsen. 

Nästföljaude tabell utvisar de belopp, hvarmed utgifterna öfver- eller under

stigit anslaget af statsmedel med tillägg af arbetsvinsten och tillfälliga inkomster 

vid ofvanstående fångvfirdsinrätlningar. 

11 
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*) Delta för 6:e Krono-Arbets-Kompaniet upptagna statsanslaj, 10.916: 3 2 , inbegripes icke uti den, genom Kongl. Brefvet den 7 December 
1858 anvisade summan, 774,000 R:dr Banko, man blef gcnoro sarskildl Kådigt Bref af den 19 Augusti 18S3 och fastställd slat för Kompaniet 
af samma dag bestarodt. 
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Vid jemnförelses anställande emellan de i staten påräknade och de verkligen 

uppkomna beloppen af arbetsvinsten vid Straff-, Arbets- och Fästningsfängelserna 

samt Krono-Arbets-Corpsen, visar sig följande förhållande: 

Utaf härefter följande tabell inhemtas åter till hvad belopp kostnaden för 

en fånges och krono-arbetskarls underhäll vid ofvannämnde fångvärdsinrättningar 

öfver- eller understigit det efter Nådigst fastställde stater för hvarje inrättning 

belöpande fängunderhäll: 
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Uti föreslående uträkning äro likväl kostnaderna for arbetens bedrifvande, 

nemligen premier åt de arbetande, provisioner åt arbetsfnreståndarc och de tillsyn 

egande m. m. icke inbegripna, derföre att dessa kostnader betäckas af arbets-

vinsten och således icke böra tilläggas utgiftssumman, då man vill jemföra livad 

denna verkligen utgjort med det i stal beräknade beloppet, helst i samma kalkyl 

ej ingår den genom behållna nrbelsvinslen tillkomna och förut visade minskning 

i kostnaden för fångarncs underhåll. 
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2:o. Läns- och Kronokäkten. 

Under äberopande af förut omförmäldte sammandrag Lilt. N., får Styrelsen 

hår i underdånighet framställa tablå, utvisande statsanslagen till utgifternes be

stridande vid dessa häkten eller för fångvården i Stockholms stad och i länen 

samt samma utgifters verkliga belopp för år 1853, byggnadskostnadenia deri 

jemväl inberäknade: 

Om från bristen afräknas det uppkomna öfverskottet 14.577:43.10. 

sä visar sig att utöfver anslaget utgått 2,387: 42.10. 
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3:o. Utgifter, hvilka icke tillhöra visst fängelse eller visst län. 

Generella förvaltningskostnader. 

Under ofvanstäende titel upptagas aflöning och arfvoden till Styrelsens egne 

embets- och tjenslemäo samt betjente, jemte embetsverkets förviilluingskostnader, 

äfvensom fångvärdskostnader af den allmänna beskaffenhet att de lämpligen ansetts 

böra i ett generell förslagsanslag sammanföras, såsom ersättning till Serafimer-

Ordens-Gillet för vårdande af vansinnige fångar jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga 

Bref den 12 September 1848, trycknings- och lilhografieringskostnad för blan

ketter till fångförteckningar, rullor och kyrkoböcker samt inköp af religions-

böcker för fängelserna med mera dylikt; och fär Styrelsen efter enahanda grunder, 

sona i denna afdelning tillförene iakttagits, medelst följande uppställning åskådlig

göra i hvad mån statsanslaget befunnits tillräckligt eller ej under det Sr, som 

nu utgör föremål för redovisning: 

Summan af utgifterna har således utgjort: 
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Till bestridande af dessa utgifter har Styrelsen haft till sitt förfogande nedan 

uppräknade medel: 

Statsanslag, inberäknadt det till Länsfängelsebyggnadernes 

underhäll, 774,000: — — 

Ersättning af Stockholms stads Militär-

Kompani för befrielse från korrektio-

nisters bevakande 3 1 3 : 16. — 

Intressemedel . 150: — — 

Anmärkningsmedel 1,117: 16. 2. 

Diverse inkomster 8,068: 26 . 3. 

Arbetens bedrifvande 246 ,232: — 4. 1 0 2 9 901- 10. 9. 

Vid hvilken inkomstsummas jemförelse med ofvanstående ut

giftssumma en brist alltså befinnes, stor 34 ,821 : 5. 5. 

Att de i 1853 ärs stat till utgifter för fångars vård och underhåll anvisade 

medel sålunda blifvit otillräcklige, har hufvudsakiigen härledt sig deraf, dels att 

ett nytt kompani af Krono-arbetsinansknp blifvit å Gollland uppsatt, för hvilket 

en kostnad af 13,716 R:dr 1 sk. 6 r:st. utgått, dels att priserna å lifsförnöden-

heter i allmänhet varit högre än i de speciella utgiflsstnterne beräknats, dels att 

fängtransporterne varit öfver vanligheten ökade, och dels alt cholerasjukdomen 

medfört mer än vanligt dryga utgifter för sjukvården. 

Vidare har Styrelsen skolat i underdånighet upplysa att genom under loppet 

af år 1855 utfärdade 22 särskilda resolutioner i anmärkningsmål blifvit till be

talning fastställdt ett sammanräknadt belopp af 918 R:dr 4 sk., hvaraf belöper på: 

Arbets- och Straff-fängelsernas samt Krono-Arbets-Corpsens räkenskaper 454: 13. 6. 

och på Länens fångvårdsliqvidcr 463 : 34. 10. 

tillsammans R:dr 918 : — 4. 

Slutligen får Styrelsen i underdånighet tillkännagifva, att dess Ordförande, 

General-Direktören m. m. Emil von Troil under Sr 1 8 5 3 både förrättat de i 

gällande Reglemente anbefallde mönstringar af Krono-Arfcets-Corpsen, såsom i 
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särskiliit afgifven underdånig berättelse är vordet anmäldt, och, i enlighet med 

den för Styrelsen utfärdade nSdiga instruktion, verkställt inspektion af samtlige 

Straff- och Arbetsfängelserna äfvensom af Läns- och Kronohäktena, med undantag 

af de i Westernorrlands, Westerbottens, Norrbottens och Jemtlands län befintliga 

samt Kronohäktet i Nora. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

S to rmäg t ig s t e , Al le rnädigs te Konung! 

Eder s Kongl. Maj:ts 

underdånigsle, tropligtigste 

tjenare och undcrsåter 

R. TH. CEDERSCHIÖLD. C. M. KRUSKOPF. 

Stockholm den 13 Februari 1855. 
E. A. F. Lindencrona. 



Litt. A. 
Summariskt Sammandrag öfver Fångantalet vid Rikets samtliga Läns- Krono- och Polishäkten under loppet af år 1853. 





Litt. B. Summariskt Sammandrag öfver Fång-antalet vid Rikets samtliga Fästnings- Straff- och Arbets-Fängelser, samt vid Krono-Arbets-Corpsen, under loppet af år 1853. 

(*) Endast de, som under dessa rubriker afgått ett föregående år, upptagas här såsom återkomne, men ej de, som under samma år både afgått och återkommit. (**) Alla de, som anlända på grund af nytt Utslag, upptagas såsom nykomne, äfven om de samma år frigifvits. ***) Under dessa rubriker upplagas endast de såsom afgångna, hvilka ej inom åren slut återkommit. 



Litt. C. 
Uppgift för år 1853 å Allmänna Straff- och Arbetsfångarnes, Bekännelsefångarnes samt Krono-Arbetskarlarnes ålder. 



Litt. D. 

Uppgift för år 1853 å allmänna Straff- och Arbetsfångarnes, Bekännelsefångarnes samt Krono-Arbetskarlarnes födelseorter. 





Litt. E. 

Uppgift för år 1853 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 1853 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 1853, 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 1853 på förhållandet mellan folkmängden i 

Stockholms Stad och hvarje Län, samt antalet af de utaf 

Auktoriteterna derstädes dömde allmänna Straff- och Arbets

fångar, Bekännelsefångar samt Krono-arbetskarlar. 





Litt. I. 

Uppgift för år 1853 på de brott och förseelser, för hvilka allmänna Straff- och Arbetsfångarne, Bekännelsefångarne 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 1853, 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 1853. 



Litt. M. 
Sammandrag öfver Fångvårdens inkomster, enligt Fångvårds-Styrelsens Hufvudbok för år 1853. 



Litt. N. 
Sammandrag öfver Fångvårds-Utgifterne, enligt Fångvårds-Styrelsens Hufvudbok för år 1853. 
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