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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Uti den underdåniga berättelse om Fångvården i Rik'et under år 18SS, som 

Styrelsen öfver Fängelser och Arbetsinrättningar i Riket nu går att afgifva, med

delas uti åtta särskilta Afdelningar redovisning för: 

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

ä:o Fängelsebyggnaderne; 

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 särskilta slag deraf. 

Redovisning lemnas uti denna afdelning dels för det antal fångar, som fun-

uits intagne uti Läns-, Krono- och Polishäkten, så väl under Srets lopp, som 

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

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

jemförelses anställande i afseende på antalets tillvext eller minskning under en 

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

utförlig fång-statistik ej blifvit uppgjord. 

Rörande allmänna Straff- och Arbetsfångar och Krono-Arbetskarlar meddelas, 

hvad särskildt 1855 beträffar, redovisning, sä väl för förändringarna 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 de gjort sig till straff förfallne. 

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

1835, 1840, 1845, 1850 och 1855 uti Stockholms Stads, jemte samtlige Läns-

och Kronofängelser, äfvensom Polishäktena i Götheborg och Norrköping varit för

varade, dels ock ä folkmängden vid slutet af dessa år. 
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*) Uppgiften på folkmängden vid slutet af 1855 är grundad på den previsoriska beräkningen uti samma års nativitets- och morlalitelstaheller, 
hvaruti likväl, i saknad af uppgift derå, ej kunnat inberäknas de uti Götheborg befintlige Utlänningar och Mosaiska trosbekännare, hvilkas 
antal 1850 utgjorde 472. 

**) Denna summa omfattar egentligen antalet vid årets slut, emedan antalet vid årets början ej är tillförlitligen kändt. 
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De uti förestående tabell upptagne personer hafva blifvit i häkte inmanade af de an-

*) Antalet vid början af år 1835 kan ej uppgifvas. 
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ledningar, sorti efterföljande tabell utvisar: 



8 

Af de särskilta slags fångar, samt barn, som under loppet af åren 1835, 1840, 

äfvensom uti Polishäktena i Götheborg och Norrköping, har total-summan, på sätt före-
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1845, 1850 och 1855 förvarats uti Stockholms Stads, samt Läns- och Kronohäktena, 

stående tabeller utvisa, utgjort: 

Uti efterföljande tabell meddelas uppgift ej allenast på tillökningen uti Rikets 

folkmängd ifrSn 1835 till och med 1855, utan äfven å tillväxt eller minskning 

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

år, som äfven under åren 1840, 1845 och 1850. 
2 
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Elär har Styrelsen till undvikande af missförstånd ansett sig böra uppropa 

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

af uppgifter från de mindre städerna, icke är i tillfälle 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- eiler 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 

4i!lbaka, än från och med 1845. livadan det ock till följd häraf först är från och 

med sistnämnde år, som Styrelsens beräkningar öfver arresteringarnas antal eger 

någon större tillförlitlighet. 
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Om afdrag göres, 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 arresteringarnas antal 

under hvardera af de sistföröutna 10 åren varit följande: 

Af förestående tabell inherntas, att arresteringarnas antal, som år 1846 med 

1,176 ölversteg det nästföregående årets antal, under derpåföljaude 3:ne åren 

fortfarande minskats så betydligt, att antalet arresteringar år 1849 varit 5.606 

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

följaude 3:ne åren åter fortfarande stigit, så att det år 1852 med 7,020, eller 

65,51 procent öfverstigit antalet 1849, men att arresteringarnas antal under de 

derefter följande 3:ne åren ånyo minskats, så att det år 1853 med 719, år 1854 

med 1,778, samt år 1855 med 3,472 understigit nästföregående årets antal, 

hvadan således arresteringarnas antal år 1855 varit 5,969, eller omkring 32 

procent mindre än under loppet af år 1852. 

Antalet af barn, som åtföljt föräldrarne till fängelserna har, på sätt tabellen 

utvisar, under de sista 2:ne åren varit betydligt mindre än under något af de 

föregåeude 8 åren. 
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Efter att nu i förestfiende tabeller hafva redogjort for arresteringarnas antal 

under hela årets lopp uti Rikets Låns-, Krono- och Polishäkten, meddelas uti 

nästefterföljande tabell uppgift å antalet af de särskilta slags fångar, äfvensom 

barn, hvilka p§ en gång, nemligen sista dagen af åren 1835, 1840, 1845, 1850 

och 1855, hållits i nämnde häkten förvarade: 

*) Uti bilagan lilt. A meddelas särskild uppgift ä antalet af de personer, shvilka under loppet,af år 185ä varit under transport uti 
Läns- och Kronohäkten intagne. 
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Mom. 2. Uppgift på antalet af Allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekännelse-

fångar och Krono-arbetskarlar vid slutet af åren 1835, 1840, 1845,1850 och 1855: 
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Dessa fängar hafva bestått af följande slag, nemligen: 
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Sedan Styrelsen, för att lätta öfversigten af tillväxten eller minskningen uti 

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

berättelsen för år 1831 framställt förhållandet i berörde afseende från och med 

1835 till och med 1851 uti 2:ne tabeller, af bvilka den ena upptagit för

ändringen i fångarnes antal vid slutet af de särskilde åren, men den andra der-

emot innehållit uppgift å olikheten i de nykomnes antal, dels ock uti berättel

serna för derpåföljande 3:ne år meddelat redogörelse för olikheten i nämnde af-

seende emellan hvardera af dessa och nästföregående år, så lemiiar Styrelsen nu 

uti efterföljande tabell en lika beskaffad jemförelse emellan åren 1854 och 1855. 

Af förestående tabell inhemtas, att ifrån slutet af 1854 till 1855 års slut 

lifstidsfångarncs antal minskats med 18 män och ökats med 9 qvinnor; — att 

antalet af straff-fångar på viss tid ökats med 159 män och 57 qvinnor; — att 

bekännelsefångarnes antal minskats med 2 män; — att de försvarslöses antal 

minskats med 128 män och 14 qvinnor; — att antalet af kapitulanter eller ut-

strukne soldater minskats med 4 0 ; — samt att de frivillige bland de försvars-

*) Uti denna samma finnas älven inbcrälnadc tie försvarslösa, som vid äreL; slut i Länsfängelscrna qvarsnto. 
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löse minskats med 29 män och bland kapitulanterne Ökats med 4. — Beträffande 

åter antalet af de under hvardera af dessa 2:ne åren nykomne, så inhemtas af 

samma tabell att, bland manspersonerne, de till straff-fängelse pä bestämd tid 

nykomne år 1855 med 152 öfversti^it, men att deremot de nykomne bland lifs-

tidsrångarne med 1 1 , bland bekännelsefångarne med 1, bland de försvarslöse med 

124, samt bland de utstrukne soldaterne med 45 understigit de nykomnes antal 

år 1854; — att bland qvinnorna de nykomnas antal år 1853 uti alla klasserna 

öfverstigit de nykomnas antal under nästföregående året, nemligen bland de till 

lifstidsarbete dömda med 1 ; — bland de tiil straff-fängelse på bestämd tid .dömda 

med 55, samt bland de försvarslösa med 48. — Antalet af nykomne frivillige 

har år 1855 bland de försvarslöse männen med 27 understigit, och bland de ut-

strukne soldaterne med 4 öfverstigit de nykomnes antal nästföregående året. — 

Tre. qvinnor hafva år 1855 tillkommit såsom frivilliga. 

För att visa i hvad mån antalet of dem, som uti hela Riket på en gång, 

nemligen sista dagen af åren 1835, 1840, 1845, 1850 och 1855, varit friheten 

beröfvade, i förhållande till folkmängden i Riket tillväxt eller minskats, lemnas uti 

efterföljande tabell uppgift å sammanlagda antalet vid hvardera årets slut af alla 

uti Läns-, Krono- och Polishäktena, samt i Straff- och Arbetsfängelserna för

varade personer, tillsammans med dem, som då voro vid Pionier- och Krono-

Arbets-Corpsen anställde: 

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

1835 års slut 5,025,439, — vid 1840 års slut 3,138,887, — vid 1845 års 

slut 3;316,537, -~ vid 1850 års slut 3,482,541, — samt vid 1855 års slut 

3,641,600, så visar sig häraf, ätt vid slutet af 1835 hvar 701:sta, — vid slutet 

af 1840 hvar 591:sta, — vid slutet af 1845 hvar 514:def — vid slutet af 1850 
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livar 625:te, — samt vid slutet af 1855 livar 623:dje menniska i Riket varit 

friheten beröfvad; — men om ålter antalet af de frivillige afdrages, så visar sig 

att antalet af dem, som mot siu vilja varit friheten förlustige, utgjort vid 1845 

års slut 6,563, vid 1850 års slut 5,277, samt vid 1855 års slut 5,478, och 

om dessa summor jemförus med folkmängden vid slutet af åren 1845, 1850 och 

1855, så skulle vid 1845 års slut hvar 521:sta, vid 1850 års slut hvar 660:de, 

samt vid 1855 års slut hvar 665:te person i landet mot sin vilja varit friheten 

beröfvad. 

Härvid har dock, enligt hvad Styrelsen ock uti föregående berättelserna an

märkt, ej kunnat tagas i beräkning det sannolikt ringa antal fångar, som sista 

dagen af året förvarats uti de mindre städernas häkten eller uti de mindre transporl-

längelserna. 

Mom. 3. Bland samtlige allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekännelse

fångar och Krono-arbetskarlar hafva, enligt hvad bilagan litt. B. / . utvisar, följande 

förändringar under loppet af år 1855 egt rum, nemligen: 

3 
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Sedan Eders Kongl. Maj:t, dels genom Kungörelse af den 13 Juli 1853 , an

gående vissa ändringar och tillägg uti Kongl. Stadgan angående försvarslöse och 

till allmänt arbete förfallne personer af den 29 Maj 1846, -i Nåder förordnat att 

försvarslöse mindre arbetsföre manspersoner, äfvensom qvinnor i vissa fall, skola 

under en tid af högst 6 månader förvaras i Läns- eller Kronofängelserna och 

der (ill arbete hållas, dels ock genom Kongl. Förordningen af den 4 Maj 1855 

i Nåder sladgat alt straffarbete, som för tjufnadsbrott ådömes, ej öfverstigande 

sex månader, skall i Läns- eller Kronohiikte rerkställas, samt till följd häraf ett 

icke obetydligt antal fångar kommer att under den dem ålagda arbetstid i Läns-

fängelserna förvaras., så har Styrelsen, på det att den statistiska redogörelse, som 

i nästa moment meddelas rörande straff- och arbetsfångarne, måtte blifva full

ständig, ansett den jemväl böra omfatta nyssnämnde i Läns- och Kronohäktena 

förvarade straff- och arbetsfångar, hvilka derför blifvit i samma redogörelse upp

tagne, ehuru derigenom förorsakats en ganska betydlig tillökning uti det redan 

förut särdeles vidtomfattande arbete, som uti Styrelsens berättelser finnes nedlagdt; 

— och dä Styrelsen jemväl trott det kunna vara af intresse alt erhålla kännedom, 

ej mindre om antalet af nyssnämnde slags fångar, som inom hvarje Läns- eller 

Kronohäkte hållits till dem ådömdt arbete, än ock om tiden för det ådömdn 

aibetet, så har Styrelsen, som uti bilagan litt. B. 1 summariskt redogjort för an

talet af tillkomne och afgångne så beskaffade fångar i hela Riket, tillsammans med 

öfriga straff- och arbetsfångar uti bit. litt. B. 2 och B. 3 meddelat uppgift, så väl 

på det antal straff- och arbetsfångar, som på grund af Högstberörde Nådiga För

fattningar inom hvarje Läns- och Kronohäkte till arbete hållits, som ock å den 

dem ådömda arbetstidens längd. 

Af bilagan litt. B, 2 inhenifas. att ingen för tjufnadshrott hållits till straff

arbete å Läns- och Kronofängelserna inom Gottlands och Norrbottens Län; — 

att hela antalet så beskaffade fångar å öfrige Läns- och Kronofängelser under 

loppet af 1855 utgjort 134 män och 4 8 qvinnor, eller tillsammans 182 personer; 

— att den ådömda arbetstiden utgjort två månader för 9 4 ; — tre månader för 3 6 ; 

— fyra månader för 1 4 ; — fem månader för 1 ; — och sex månader för 3 7 ; 
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— samt att af hela antalet funnits qvar vid årets slut 122 mån och 40 qvinnor, 

eller tillsammans 162 personer. 

Af bilagan litt. B. 3 inhemlas, att ingen för försvarslöshet hållits t i l l arbete 

vid Läns- och Kronohäktena inom Christianstad, Gottlands, Hallands, Jemtlands, 

Jönköpings, Malmöhus, Nerikes, Norrbottens, Skaraborgs, Södermanlands, Wester-

bottens, Wester-Norrlands och Wermlands Län; — att antalst af nykomne så 

beskaffade fångar å Rikets öfriga Läns- och Kronohäkten utgjort 1 1 män och 

49 qvinnor, eller tillsammans 6 0 ; — att arbetstidens längd blifvit bestämd t i l l 

tvä månader för 2 7 ; — t i l l tre månader för 1 9 ; — t i l l fyra månader för 1 1 

och t i l l sex månader för 3 ; — samt att' antalet af så beskaffade fångar, som vid 

årets slut funnos qvar, utgjorde endast 5 män och 3 qvinnor, eller 8 personer å 

Rikets samllige Läns- och Kronohäkten. 

Mom. 4. Rörande samtlige allmänna straff- och arbetsfångar, bekännelse

fångar, samt krono-arbetskarlar meddelas uppgifter ut i särskilta bilagor: 

l :o under Litt. C angående åldern; 

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

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

hvarje Län äro födde; 

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

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

och arbetsfångar, samt krono-arbetskarlar; 

4:o under Litt. l> angående de samhällsklasser, hvilka allmänna straff- och 

arbetsfångarne, samt krono-arbetskarlarne före deras häktande ti l lhört, samt huru 

många af dem äro gifte eller ogifte; 

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

allmänna straff- och arbetsfångarne, samt krono-arbetskarlarne vid Fästnings- och 

Pionierklasserna, blifvit t i l l allmänt arbete dömde, äfvensom proportionsförhållairdet 

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

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

de vid Krono-Arbets-Corpsens Soldatklass anställde karlar blifvit ditsände för ut -

tjenande af ingången kapitulation; 
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6:o under Lift. U angående proportionsförhållandet emellan folkmängden i 

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

dömde allmänna straff- och arbetsfångar, samt krono-arbetskarlar; 

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

terna begångna brott och förseelser. 

Af dessa uppgifter, hvilka innefatta redovisning särskildt för hela personalen 

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

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

vid årets slut qvarvarande, inhemtas, i afseende på de under loppet af år 4855 

nykomne, bland annat, följande förhållande, nemligen: 

4:o af tabellen litt. C: att de liestes ålder utgjort, för lifstidsfängarne af 

båda könen emellan 25 och 45 år; — för de på viss tid dömde straff-fångarne 

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

likaledes emeltan 20 och 35 år. 

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

nykomne personalen, de fleste äro födde i Stockholms Stad, och derefter i Öster-

göthtands, samt vidare uti Malmöhus, Calmar, Blekinge, Elfsborgs, Götheborgs, 

Skaraborgs, Stockholms, Jönköpings, Södermanlands, Upsala, Westmanlands, Chri

stianstad, Kronobergs, Nerikes, Wermlands, Hallands, Kopparbergs, Gefleborgs, 

Wester-Norrlands, Westerbottens, Göttlands, Norrbottens och Jemtlands Län; samt 

alt, i förhållande till folkmängden, de fleste äro födde i Stockholms Stad och der

efter i Blekinge, Upsala, Stockholms, Östergöthlands, Westmanlands, Södermanlands, 

Calmar, Götheborgs, Jönköpings, Malmöhus, Hallands, Kronobergs, Nerikes, Elfs

borgs, Christianstad, Gefleborgs, Gottlauds, Kopparbergs, Westerbottens, Werm

lands, Wester-Norrlands, Norrbottens och Jemtlands Län, äfvensom att olikheten 

i detta afseende emellan särskilde Län under år 4855, likasom under före

gående aren, varit ganska betydlig, så att t. ex. de inom Blekinge Län föddes 

antal, i förhållande till folkmängden, varit mer un 8 gånger större, än inom 

Jemtlands Län, mer än 5 gånger större, än inom Norrbottens Län, mer än 4 

gånger större, än inom Wester-Norrlands, Wermlands och Westerbottens Län, 

samt mer än 3 gånger större, än inom Kopparbergs Län o. sr v. 
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3:o af tabellen I i II. 1': all mer un en tredjedel före häklandel tillhört jord-

brukande klassen, mer än en fjerdedel handtverksklassen, samt omkring en sjette-

del rcilitärklassen; äfvensom att bland männerne något mer än en fjerdedel, och 

bland qvinnorna något mer än en femtedel före häktandet ingått äktenskap. 

4:o af tabellerna litt. G och I I : att, i förhållande till hela den under loppet 

af året nykomne personalen, största antalet blifvit dömdt till straff-fäogelse eller 

allmänt arbete af domstolar och auktoriteter inom Stockholms Stad och. dernäst 

inom Östergöthlands, Malmöhus, Götheborgs, Calmar, Blekinge, Elfsborgs, Skara

borgs, Christianstud, Stockholms, Gefleborgs, Jönköpings, Södermanlands, Nerikcs, 

Westmanlands, Kopparbergs, Kronobergs, Hallands, lipsala, Wermlands, Wester-

botteus, Wester-Norrlands, Gotllauds, Jemtlands och Norrbottens Län; samt att 

åter, i förhållande till folkmängden, de lleste blifvit dömde af auktoriteter i Stock

holms Stad, och dernäst i Blekinge, Östergöthland», Götheborgs, Stockholms, Malmö

hus, Gelleborgs, Calmar, Westmanlands, Södermanlands, Lipsala, Jönköpings, Hal

lands, Christiaustad, Skaraborgs, Nerikes, Elfsborgs, Gotllands, Kronobergs, Koppar

bergs, Westerbottens, Wester-Norrlands, Wermlands, Jemtlands och Norrbottens 

Län; äfvensom att, i förhållande till folkmängden, de inom Stockholms Stad döm

des antal varit 

5,99 gånger större än inom Blekinge Län, 

6,43 d;o d:o Östergöthlands Län, 

8,19 d:o d:o Götheborgs Län, 

8,82 d:o d:o Stockholms Län, 

9,73 d:o d:o Malmöhus Län, 

10.21 d:o d:o GeQeborgs Län, 

10,34 d:o d:o Calmar Län, 

11.22 d:o d:o Westmanlands Län, 

12,25 d:o d:o Södermanlands Län, 

13,37 d:o d:o Upsala Län, 

14,46 d:o d:o Jönköpings Län, 

44,78 d:o d:o Hallands Län, 

14,81 d:o d:o Christiaustad Län, 
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14,96 gånger större än inom Skaraborgs Län, 

15,07 d:o d:o Nerikes Län, 

16.55 d:o d:o Elfsborgs Län, 

17,2S d:o. d:o Gottlands Län, 

18,19 d:o d:o Kronobergs Län, 

19.56 d:o d:o Kopparbergs Län, 

20,24 d:o d:o Westerbottens Län, 

28,42 d:o d:o Wester-Norrlands Lan, 

46,31 d:o d:o Wermlands Län, 

58,81 d:o d:o Jemtlands Län, 

84,58 d:o d:o Norrbottens Län. 

Vidare inhemtas af bilagao litt. G: dels att ingen lifstidsfåuge ankommit 

från Jemtlands, Wermlands och Westerbottens Län, ingen sådan fånge af mankön 

från' Södermanlands Län, samt ingen sådan fånge af qviukön från Blekinge, Chri-

stianstad, Gefleborgs, Gottlands, Hallands, Jönköpings, Kopparbergs, Nerikes, Norr

bottens, Skaraborgs och Wester-Norrlands Län; — dels att ingen på viss tid 

dömd fånge af mankön ankommit från Norrbottens Län och ingen sådan fånge af 

qvinkön från Gottlands, Jemtlands och Westmanlands Län; — dels att ingen för 

försvarslöshet till allmänt arbete dömd hvarken man eller qvinna ankommit från 

Norrbottens Län, och ingen sådan qvinna från Gottlands, Hallands, Jemtlands, 

Södermanlands, Wermlands och Westerbottens Län; men att deremot ensamt från 

Stockholms Stad, såsom för försvarslöshet dömde till allmänt arbete, ankommit 

184 män och 89 qvinnor, utgörande de förre mer än en tredjedel, och de sednare 

mer än hälften af den från hela Riket ankomne personalen; — dels ock slutligen 

att bland dem, som från värfvade Regementerne utstrukits, för att vid Krono-

Arbets-Corpsens Soldatklass uttjena ingången kapitulation, de fleste ankommit 

från Svea och Götha Artilleri-Regementen; men att ingen ankommit hvarken från 

Wendes Artilleri eller från Kronprinsens Hussar- och Wermlands Fältjägare^ 

Regemeuten. 

5:o af tabellen litt. I : att af de under årets lopp nykomne till straff-fängelse 

för lifstid och för bestämd tid dömde fångar af mankön 6 procent blifvit dömde 
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för mord och dråp eller delaktighet deri, 3 procent för rån och röfveri, samt 

69 procent för tjufnadsbrott med eller utan inbrott, äfvensom att bland de man

liga straff-fångarne på viss tid 7 procent blifvit dömde för bruk af lifsfarligt 

vapen; — samt att bland straff-fångarne af qvinkön 1 är dömd för förstnämnde 

förbrytelse och 73 procent för tjufnadsbrott och 16 procent för barnamord, men 

ingen för öfrige ofvanuppräknade förbrytelser. 

Om jemförelse anställe3 med de under nästföregående år nykomna, så visar 

sig bland den manliga personalen år 1833 att de för mord och dråp dömde 

med 8, och de för bruk af lifsfarligt vapen med 18, understigit de nykomnes 

antal 1894, men alt deremot år 1835 de för rån och röfveri dömdes antal med 8, 

samt de för tjufnadsbrott dömde med 161 öfverstigit antalet år 1834. 

Hvad den qvinliga personalen åter beträffar, så voro bland de år 18S4 ny

komna 6 dömde för mord och dråp, samt 2 för rån och röfveri eller delaktighet 

deri, då deremot bland de år 1853 nykomna endast en varit dömd för först

nämnda och ingen för sistnämnda brott. Sammanlagda antalet af de för barna

mord och vållande till fosters död dömde har varit alldeles lika eller 46 under 

hvardera året; men deremot har antalet af de för tjufnadsbrott dömde nykomne, 

som år 1844 utgjorde endast 69, under år 1833 uppgått till 133, och således 

varit nära dubbelt så stort. Orsaken till denna betydliga tillväxt uti de för tjuf

nadsbrott dömdes antal står att finna uti Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning 

af den 4 Maj 1853, enligt hvilken, i olikhet med hvad förut var fallet, alla de, 

som för f:sta och 2:dra resan stöld dömas till ansvar, skola hållas till straffarbete. 

Att detta nya straffsätt skulle under första åren förorsaka en betydlig tillväxt uti 

straff-fångarnes gntal var lätt att förutse, men om detta nya straff kan verkställas 

på" sådant sätt, att det minskar återfallens antal, så torde man kunna hoppas att 

framdeles åter Tå se straff-fångarnes antal förminskadt. 

Mom. 5. Med ledning af bilagan litt. K. lemnas härefter en summarisk 

uppgift ej allenast å antalet af dem, som under loppet af år 18S5 dels funnits 

& allmänna Straff- och Arbetsfängelserua, samt i Länsfängelserna och vid Krono-

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

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

4 
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dessa under nämnde år afgått, än äfvcn å proportionen emellan antalet af ny

komne, afgångne och återkomne så beskaffade personer vid ifrågavarande Fång-

vårdsinrättnrngar. 
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Återfallen hafva, då dessas procentförhållande uträknas till antalet af nykomne 

och afgångne under loppet af 1855, varit betydligt mindre, än under nästföre

gående året. Totalsumman af återfallen bland båda könen, som under loppet af 

1854 utsjorde 43 procent, har deremot under loppet af 1855 utgjort endast 

34 procent af de under året frigifnes antal, hvilket förhållande bör anses så 

mycket mera fördelaktigt, som på sätt Styrelsen uti föregående årsberättelser i 

underdånighet anmärkt, härvid bör tagas i betraktande, att de återfallne icke ut

göras endast af dem, som samma år afgått, utan måhända till större delen af 

sådane, som, under föregående åren blifvit på fri fot ställde, hvarjemte vid betrak

tande af återfallens antal dessutom ej bör förbises att, under loppet af 1855, 

likasom förhållandet varit under föregående åren, ganska många af dem, som efter 

den bestämda arbetstidens slut från straff-fängelserna afgått, ej blifvit ställda på 

fri fot, utan qvarhållits i häkte med föreläggande att derifr/in förskaffa sig laga 

försvar, och, då sådant ej lyckats, blifvit såsom försvarslöse dömde till allmänt 

arbete. 

Hvad slutligen Krono-Arbets-Corpseu särskildt beträffar, så meddelar Styrelsen 

dels för år 1855, dels ock summariskt för hela tiden från och med 1843, då 

Corpsen organiserades, till och med 1855 års slut uti efterföljande tabell, uppgift 

å antalet så väl af dem, hvilka derifråu frigifvits eller afskedats, som äfven af 

•dem bland de afgångne, hvilka såsom dömde till Corpsen, eller Straff-arbetsfängelse, 

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

intill slutet af 1853 derifrån frigifvits, jemföres med hela antalet af dem, som till 

Krono-Arbets-Corpsen, samt Straff- och Arbetsfangelserna återkommit, så utgör 

de återkomnes antal af de frigifnes omkring 30 procent, hvaraf likväl endast 11 

procent (ör begångna brott ankommit till Straff- och Arbetsfangelserna, men åter

stoden, eller omkring 19 procent för bristande laga försvar återkommit till Arbets

fangelserna och Krono-Arbets-Corpsen. 

Jemföres åter antalet af de under loppet af 1855 återkomna med antalet 

af dem, som samma år frigifvits, så visar sig att de förre af de sednare utgöra 

endast omkring 17 procent, deraf 12 procent återkommit för försvarslöshet och 

5 procent för alt till straffarbete hållas. Förhållandet i detta afseende har således 

varit betydligt fördelaktigare, än under loppet af år 1854, då de återkomnes antal 

utgjorde omkring 37 procent af dem, hvilka samma år frigifvits. 

Under loppet af år 1855 har, likasom under de föregående åren, ett större 

antal f. d. Krono-Arbetskarlar såsom tilltalade för brott eller lösdrifveri varit in

tagne uti Läns-, Krono- eller Polishäktena, hvarest 55 f. d. Krono-Arbetskarlar 

vid årets slut af nämnde anledningar förvarats. 

De försvarslöse karlar, hvilka under loppet af 1855, antingen efter den be

stämda arbetstidens slut qvarsta'dnat såsom frivillige, eller i sådan egenskap åter-

kommit, hafva uppgått till ett antal af 301 , deraf 24 icke förut varit anställde 

vid Krono-Arbets-Corpsen, men på grund af 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, derstädes och å Lång

holmen varit anställde såsom frivillige, uppgår till 2,666, deraf vid 1855 års slut 

3 6 3 funnos qvar, och bland dem 24, anställde på grund af nyss åberopade Kongl. 

Bref. 
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II. AFDELNINGEN. 

Om förhållandet inom Fängelserna och Krono-Arbets-Corpsen, 

samt verkningarna af det derstädes använda 

behandlingssätt. 

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

Arbetsfängelser, samt Krono-Arbets-Corpsen, meddelas, i likhet med hvad uti de 

föregående berättelserna egt rum, nu äfven för år 18S5 tre summariska redo

görelser för rymningar och försök dertill, samt för förbrytelser och bestraffningar. 
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1:o. Vid Fästnings- samt allmänna 

a) 

b) 
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Straff- ock Arbetsfängeher för Mankön. 

Af tabellen litt. b. inhemtas, för hvilka förbrytelser ofvanstående bestraffningar blifvit af 

Domstol ädömde, samt af litt. c, för hvilka de extra judiciella bestraffningarna blifvit älagde. 

c) 

5 
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2:o. Vid allmänna Straff- och 
d) 

De exlra judicielia bestraffningarne hafva blifvit ålagde för de förseelser, som nedan

stående tabell utvisar: 

e) 
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Arbettfängeher for Qvinnor. 
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3:o. Vid Krono-

f) 

Förestående bestraffningar äro ådömde for de förbrytelser, som efterföljande tabell 

utvisar: 

g) 
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Arbels-Corpsen. 

Ofvanstående extra judiciella bestraffningar hafva blifvit ålagde för de uti nedan

stående tabell upptagne förseelser: 

h) 
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Hvarken inom Straff- och Arbetsfängelserna eller inom Krono-Arbets-Corpsen 

har något egentligt myteri under loppet af 1855 förefallit, men ett större rym-

ningsföretag har dock egt rum å Straff-fängelset i Warberg, hvarest IS lifstids-

fångar under arbetet utom borgen den 30 Juli rusat igenom betäckningskedjan 

och begifvit sig på flykten. Genom rastlös ansträngning af så väl Garnisons

manskapet, som fängelsets egen bevakning, och främmande personers biträde lycka

des det att samma dag inom förloppet af 3'/2 timma hafva ertappat och till 

fängelset återfört samtlige desse rymmare. Öfrige från Straff-fängelserna för man

kön afvikne 13 fångar hafva alla inom årets slut blifvit ertappade, och endast ä 

af dem under vistandet på fri fot veterligen föröfvat brott. 

Ehuru, på sätt förestående tabell litt. b. utvisar, blott 4 fångar vid ifråga

varande straff-fängelser under loppet af 1855 varit vid domstol för brott tilltalade, 

och dessas förseelser bestått endast uti tjufnadsbrott, hafva likväl mot slutet af 

året 2:ne grofva förbrytelser derstädes blifvit föröfvade, nemligen dels å Straff-

fängelset i Warberg, hvarest lifstidsfången Andreas Johansson den 19 December 

med knif försåtligen mördat lifstidsfången Carl Persson, dels ock å Straff-fängelset 

i Malmö, hvarest straff-fången Simon Carlsson påföljde dag blifvit dräpen af straff-

fången Magnus Andersson, som med en jernbetsman tilldelat Carlsson flere slag i 

hufvudet. 

Johansson, hvilken med förut fattadt uppsåt begått mordgerningcn, har der-

öfver ej visat någon ånger, hvaremot Andersson, sedan han begått våldet emot 

Carlsson, blifvit högst nedstämd under föregifvande att han ämnat slagen fit en 

annan fånge, men vid gerningens begående varit så förvirrad, att han ej vetat 

hvad han gjorde. 

Om dessa 2:ne brott icke tagas i beräkning, synes omdömet rörande fångar

nes uppförande inom ifrågavarande straff-fängelser ej böra utfalla ofördelaktigt, 

helst bestraffningarnes antal ej varit synnerligen stort inom andra af dessa straff-

fängelser, än dem i Malmö och å Långholmen, samt bestraffningarne å dessa sist

nämnde till största delen blifvit ålagde för brott mot anbefalld tystnad eller andra 

mindre förseelser. 

Bland de ifrågavarande fångarna har ett sjelfmord blifvit begånget, nemligen 
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å Ny-Elfsborgs fästning, der en lifstidsfånge, hvilken 1855 gjorl ett misslyckadt 

försök att genom hängning afhända sig lifvet, natten emellan den 20 och 21 

Augusti 1858 verkställt detta sitt uppsåt. 

Likasom fallet varit under flere af de nästföregående åren har icke heller 

under loppet af år 1855 inom allmänna Straff- och Arbetsfängelsema för qvinnor 

något brott föröfvats, som behöft vid domstol åtalas. 

Orsaken dertill att, på sätt tabellerna d. och e. utvisa, så många bestraff

ningar blivit ålagde vid Straff-fängelset å Norrmalm i Stockholm står att finna 

deruti, att de till straffarbete på viss tid dömde fångarne inom delta fängelse 

noggrannt tillhållas alt iakttaga sträng tystnad, hvadan ock större delen af be

straffningarna bestått endast uti minskad kost och ålagts för brott emot den anbe

fallda tystnaden eller andra mindre förseelser. 

Då bestraffningarnes antal inom Straff- och Arbetsfängelserna i Norrköping 

och Götheborg deremot varit särdeles ringa, då hvarken rymning eller försök der

till vid någotdera af sistnämnde fängelser egt rum; och då ifrån förstnämnde 

fängelse endast en afvikit, hvilken utan att under vistandet på fri fot hafva för-

öfvat brott inom årets slut blifvit ertappad och till fängelset återförd; så synes 

omdömet om fångarnes förhållande inom dessa fängelser kunna blifva ganska för

delaktigt. 

Inom Krono-Arbets-Corpsen hafva år 1855, likasom under nästföregående 

året 5 subordinationsbrotl blifvit begångne, nemligen 2 vid första, 1 vid femte 

och 2 vid nionde och tionde kompanierna. Alla dessa våld hafva föröfvats emot 

Underbefäl och ej varit af någon svårare beskattenhet, utan bestått endast i knuff-

uing eller slag med handen, hvaraf ingen skada följt. — En Krono-arbetskarl har 

af domstol blifvit ådömd bestraffning för vanvördnad mot förman och hafva 35 

Krono-arbetskarlar för sturskhet mot förmän eller bevakning blifvit extra judicia-

liter afsträffade. 

För opålitligt rörhållande hafva 9 man, dera I' en tillhörande Soldatklassen, 

med stöd af 32 § i Kongl. Reglementet för Krono-Arbets-Corpsen, blifvit ifrån 
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samma corps förflyttade till Arbetsfängelset ä Långholmen för att derstädes, uti 

särskilte rum förvarade, hållas till allmänt arbete under återstoden af den dem 

ådömda arbetstiden. 

Af 32 karlar, hvifka år 185S från Krono-Arbels-Corpsen rymt, hafva innan 

årets slut 23 åter ertappats, och af desse 13 utan att under vitsordet på fri fot 

hafva föröfvat brott. Från l:sta Kompaniet, eller Soldatklassen, har under loppet 

af det ifrågavarande året hvarken rymning eller försök dertill egt rum, hvilket så 

mycket hellre synes förtjena alt anmärkas, som detta kompani är förlagdt på fria 

fältet utan bevakning. Inom l l : te Kompaniet, som utgöres af den så kallade 

Pionierklassen, vid hvilken personalen under loppet af år 18SS uppgått samman-

lagdt till S3, hur ingen enda bestraffning behöft åläggas, hvilket synes berättiga 

till ett ganska fördelaktigt omdöme om detta manskaps förhällande. 

Kn karl har vid det i Carlskrona förlagda 3:te kompaniet genom hängning 

afhändt sig lifvet, och vid det å Rindö förlagda 10:de kompaniet har Krono

arbetskarlen Carl Tiberg, som för våld emot post blifvit af Krigsrätt dömd att 

straffas med 28 dagars fängelse vid vatten och bröd, samt i afvaktan på Krigs-

Hof-rättens utslag förvarades i Krono-arbetsbataljonens arrest å Rindö, den 17 

Juni 1853 rned ett från cellfönstrets beslag frånbrutet jernbleck afsågat sin venstra 

hand i sjelfva leden, så att den endast genom huden och några senor på öfra 

sidan qvarhangde vid armen, som till följd häraf måste amputeras. Tiberg har 

uppgifvit afsigten härmed hafva varit att afhända sig lifvet, men sannolikast synes 

dock vara, att lian endast åsyftat att göra sig till allmänt arbete oduglig, men ej 

att förkorta sitt lif, helst han, före våldets utförande, till förekommande nf för

blödning anlagt en bindel ofvanom handleden af buldan, som han afrifvit från. sin 

skjorta. 

I fråga om verkan af de olika bestraffningssätten har den åsigt af veder

börande tjenstemän allmänt uttalats, att inneslutning i cell fortfarande visat sig 

vara det säkraste och mest verksamma medel att bland persoualeu inom ifråga

varande fängelser och Krono-Arbets-Corpsen hålla ordningen vid makt; — och 

har Styrelsen såmedelst erhållit ytterligare stöd för den öfvertygelse, Styrelsen i 

detta afseende hyser. 
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Ehuru Styrelsen veterligen ingen större oordning egt rum inom nägot af de 

äldre Läns- och Kronohäktena, har dock af förut uppgiften orsak, eller fångarnes 

samvistelse, någon egentlig ordning eller disciplin derstädes ej kunnat införas eller 

upprätthållas, hvadan det ock är högeligen önskvärdt att desse äldre Länsfängelser 

med del snaraste måtte kunna utbytas mot nya, försedde med celler. 

Det förut befintliga antalet af nya Länscellfängelser har 185.»» blifvit ökadt 

med ett, nemligen det i Malmö, hvilket med början af samma år upplåtits till 

förvarande af Länets samtlige fångar, sä att de inom Fästningsfängelset i Lands

krona befintliga rum, hvaruti en del af länsfångarne förvarats, sedan desse för

flyttats till nya Länsfängelset i Malmö, kunnat användas till utvidgning af Fäst

ningsfängelset. 

Uti efterföljande tabell meddelas uppgift sä väl på tiden när samtlige vid 

1835 ärs slut i bruk varande nya Läns- och Krono-cellfangelser till fångars 

emottagande öppnats, som ock å det antal celler, bvarmed hvardera af dessa 

fängelser är försedt. 
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Inom 7 af dessa fängelser hafva tillsammans 22 bestraffningar egt rum, 

nemligen 4 å fängelset i Calmar, 1 i Carlshamn, 3 i Fahluu, 1 i Malmö, 7 i 

Mariestad, 2 ä Länsfängelset i Stockholm och 4 å det i Wenersborg, men ingen 

deremot uti öfrige ifrågavarande fängelser, hvadan således antagas kan, alt fångarne 

inom samtlige dessa fängelser i allmänhet på ett tillfredsställande sätt iakttagit de 

för ordningens upprätthållande meddelade föreskrifter. 

Rörande de fördelaktiga verkningarne af cellfängelserna åberopar Styrelsen i 

underdånighet, så väl hvad Styrelsen vid flere föregående tillfällen derom yttrat, 

som äfven de af dessa fängelsers .själasörjare uti sina årsberättelser derom med

delade yttranden, hvaraf åtskilliga utdrag uti nästa afdelning skola intagas. 

I överensstämmelse med Kongl. Brefvet den 15 November 1839, som be

myndigat Styrelsen att, då Eders Kongl. Maj:t af Nåd täckts förvandla ådömdt 

straff till fängelse i cell, låta verkställa detta cellstraff antingen uti straff-inrättning, 

eller uti något af de nya cellfängelserna, allteftersom sådant med afseende på ut

rymme och transportkostnad lämpligare å ena eller andra stället kunde ske, hafva 

S3 män och, 3 qvinnor under loppet af 1855 förvarats uti ifrågavarande cell

fängelser, der 23 af nämnde karlar vid årets slut voro qvar. — Dessutom för

varades då uti några af straff-fängelserna 7 män och 2 qvinnor rörande hvilka 

Eders Kongl. Maj:t i Nåder föreskrifvit, att de tills vidare, eller under viss tid, 

borde i cell förvaras, nemligen 2 män på Straff- och Arbetsfängelset å Lång

holmen, dömde till straffarbete på viss tid, samt 5 män på Straff-fängelset i 

Warberg och 2 qvinnor på Straff-fängelset i Norrköping, dömde till straffarbete 

för lifstiden. Dessutom funnos vid 185S års slut vid Straff- och Arbetsfängelset 

å Långholmen 4 fångar uti enskilde rum förvarade för att förmanas till bekännelse 

af brott; och hafva vederbörande läkare, jemlikt Kongl. Btefvet den 30 September 

1851, erhållit föreskrift att i afseende på alla dessa fångar efter korta mellan

tider anställa noggranna undersökningar, huruvida cellfängelset på fångarnes helsa 

och själsförmögenheter utöfvade menligt inflytande, samt att i sådant fall derom 

ofördröjligen hos Styrelsen göra anmälan. 

Under loppet af år 1853 har en fånge, hvilken Eders Kongl. Maj:t, med 

försköning från dödsstraff, hvarlill han för dråp gjort sig skyldig, tillåtit umgällu 
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sitt brott bland annat med 2 års fängelse i cell, och som den 2 Juli 1854 

börjat undergå cellstraffet uti Länsfängelset i Carlskrona, genom Nådigt Utslag 

den 14 Augusti 1855 blifvit förskonad från vidare fängelsestraff med alseende 

dera att vederbörande läkare intygat, att cellfängelset menligt inverkade på nämnde 

fånges helsa. Fyra fångar hafva under årets lopp inom Läns- och Kronofängel

serna begått sjelfmord, nemligen 1 å Länsfängelset i Gefle, 2 å Länsfängelset i 

Stockholm, samt en å Kronohäktet i Eskilstuna. Af desse fångar, hvilka blifvit 

under tilltal ställde, en för mord och tre för stöld, har den förstnämnde verkställt 

sjelfmord på det sätt att han, som uti fängelsets källaTe varit sysselsatt med vatten-

pumpning, nedkrupit uti den derstädes befintliga vattenreservoiren, hvilken var 

försedd med vatten till endast en half olns djuplek, och hållit hufvudet nedsänkt 

deruti tilldess döden följt. De öfriga 3:ne fångarne hafva alla afhändt sig lifvet 

medelst hängning å de för hängmattorna afsedda krokar, ehuru dessa äro place

rade på så kort afstånd ifrån golfvet, att hängningen ej kunnat verkställas annor

lunda än uti liggande ställning. Dessutom bar en för mord till döden dömd 

långe inom Länscellfängelset i Wenersborg gjort försök att afhända sig lifvet på 

det sätt att han, efter att hafva emot cellväggen slipat ena sidan af den uti cellen 

befintliga messingskammen dermed skurit sig pä fyra särskilda ställen, nemligen 

vid venstra tinningen och högra munvinkeln, samt tvärs öfver strupen och pulsen 

å venstra tummen; — och har en för stöld tilltalad fånge i Mariestads Läns

fängelse gjort försök till sjelfmord medelst hängning. 

Såsom till denna afdelning hänförlige har Styrelsen bland de Nådiga före

skrifter, hvaraf Styrelsen år 1855 erhållit del, trott sig böra här omnämna följande 

Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref, nemligen dels af den 24 November 1854, hvar-

igenom förklarats att den af Styrelsen uti 14 § af de under den 10 Maj 1852 

för de nya Länscellfängelserna utfärdade ordningsreglor meddelade föreskrift derom 

att penningar, som cellfånge innehar och söker undandölja skola vara förbrutne, 

icke är att hänföra till så beskaffade reglementariska stadganden, som det enligt 

provisoriska reglementet för de nya cellfängelserna den 24 November 1846, eller 

i öfrigt tillhör Styrelsen att meddela; — dels af den 31 Januari 1855 derom 

att manskap af Krono-Arbets-Corpsen må uppå Chefens för statens jernvägs-
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byggnader skeende anmälan användas vid detta byggnadsarbete mot de vilkor, som 

Styrelsen, med hänsigt bland annat § behofvet af ökad bevakning eller andra här

vid erforderliga förhöjda kostnader, finner lämpligt bestämma; — samt dels af 

den 7 Mars 1855, hvarigenom Eders Kongl. Maj:t i överensstämmelse med bvad 

af Styrelsen ar vordet i underdånighet föreslagit, Nådigst förklarat, att verkställighet 

of fängelsestraff, som genom laga kraftvunnet beslut är häktad person ådömdt, 

skall, i händelse annan bestraffning jemväl är honom ålagd, anses taga sin början 

den dag sistnämnde bestraffning blifvit atstånden, men, i annat fall, den dag be

slutet kommit vederbörande exsecutor för verkställighet tillhanda, äfvensom att, 

när, i afseende på person, som å fri fot vistas, fråga uppstår om verkställighet af 

ådömdt fängelsestraff, arbetstiden bör beräknas från den dag, han för undergående 

af fängelsestraffet i häkte blifvit inmanad; dock att, derest i ofvanupptagna fall, 

den dömde genom rymning eller eljest sjelf vållar hinder i hans afsändande till 

straff-fängelset eller att straffets verkställighet afbrytes, den tid, hvarunder ett 

sådant hinder eller afbrott eger rum, ej må å strafftiden afräknas. 
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III. AFDELNINGEN. 

Religionsvården inom Läns- och Kronohäktena, Krono-Arbets-

Corpsen, samt Fästnings-, Straff- och Arbetsfängelserna. 

I likhet med hvad uti de föregående årsberättelserna egt rom, meddelar Sty

relsen nu Sfven i denna lyra i tabellarisk form upprättade redogörelser för kun

skaper i Christendom, Nattvardsgång, samt allmänna Gudstjenstens förrättande m. m. 
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Så väl inom Läns- och Kronohäktena, som ock vid Krono-Arbets-Corpsen, 

samt inom Straff- och Arbetsfängelserna har visserligen största delen af personalen 

egt god eller försvarlig insigt i Christendomen, dock har äfven under loppet af 

år 1855 derstädes funnits ett ej ringa antal, som saknat all kunskap i religionen. 

Desse hafva, så vidt ske kunnat, erhållit, undervisning inom fångvårdsanstalterua 

och bar Styrelsen rörande dem, som haft stadigt hemvist inom någon församling 

der undervisning således bort dem meddelas, i enlighet med föreskriften uti Kongl. 

Cirkulär-Brefvet den 30 December 1835 aflåtit skrifvelser till vederbörande Dom

kapitel, som likväl, efter att hafva infordrat vederbörande Pastorers förklaringar, 

ansett det vara upplyst att ingen försummelse kunnat läggas dem till last. Under 

loppet af J855 hafva 44, efter erhållen undervisning och beredelse inom fångvårds-

anstalterna, derstädes för första gången blifvit af den heliga Nattvarden delaktige. 

Uti innanläsning hafva 155 erhållit undervisning, hvars meddelande dock inom 

cellfängelserna är med stor svårighet förenad och derföre endast i ringa mån kan 

ega rum i anseende dertill att Predikanterne icke äro så aflönade att de kunna 

odeladt egna sin tid åt fängelsets tjenst, samt det inom ett cellfängelse ej kan, 

såsom inom gemensamhetsfängelserna, gå an att låta de uti innanläsning okunnige 

fångarne deruti undervisas af annan fånge. 

Jemte det hvarje nykommen fånge kort efter ankomsten blifvit förhörd i 

Christendomen bafva ganska ofta så väl inom Krono-Arbets-Corpsen, som inom 

gemensamhetsfängelserna dels allmänna och dels enskiltä förhör blifvit håljne. Inom 

cellfängelserna hafva Predikanterne dagligen med flere eller färre bland fångarne 

hållit enskiltä religionssamtal. 

Ordning, stillhet och uppmärksamhet hafva i allmänhet iakttagits, så väl vid 

dessa förhör, som äfven vid de allmänna Gudstjensterna, hvilka förrättats rid de 

äldre Läns- och Kronohäktena hvarannan, hvar tredje eller hvar fjerde helgedag, 

men vid Krono-Arbets-Corpsen, samt vid Straff- och Arbetsfängelserna äfvensom 

vid Cellfängelserna i allmänhet hvarje helgedag då hinder derför ej mött. 

Antalet af Krono-arbetskarlor och fångar, hvilka af Fångpredikanterne blifvit 

jordfästade, har år 1855 utgjort endast 231, och således verit betydligt mindre, 

än år 1854, då det uppgick till 400. 
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Antalet af dem,- som varit under beredelse för dödsstraffs undergående, 5r 

18S4 uppgående till 76, har deremot år 1855 utgjort endast 56, af hvilka sist

nämnde 12, eller 50 procent mer än nästföregående året blifvit afrättade. 

Sedan Mamsellerna Fredrika Bremer och Mathilda Foij, samt Fröken Maria 

Cederschiöld m. fl., jemte underdånig anmälan att, till följd af Eders Kong!. Maj:ts 

i Nådig skrifvelse den 24 November 1846 till vissa bland Eders Kongl. Maj:ts 

Befallningshafvande' ställde uppmaning att utse, eller af menigheterna låta utse 

några män och för qviunofångarne äfven fruntimmer, som af kristlig kärlek åtogo 

sig. att å de i cellfängelser förvarade fångarne hafva tillsyn, ett fruntimmerssällskap 

bildat sig inom hufvudstaden i ändamål att vid besök i dervarande fängelser och 

korrektionshus söka genom undervisning, tröst och uppmuntran för häktade qvinnor 

göra fångenskapens tid till en förbättringens tid och bereda dem a!t vid frigifvan-

det blifva gagneliga medlemmar i samhället, anhållit att varande och blifvande 

ledamöter af det sålunda bildade Sällskapet måtte undfå tillåtelse att besöka de i 

hufvudstaden inrättade fängelser för qvinnor, för att komma i tillfälle verka för 

de der intagna fångars förbättring, samt Eders Kongl. Maj:t, som med Nådigst 

välbehag inhemtat de aktningsvärda bemödanden, hvilka nämnde sällskaps leda

möter voro beredde vidtaga för fallne medmenniskors förbättring och väl, i anled

ning af den gjorda ansökningen genom Nådigt Bref den 24 November 18S4 för

klarat, att det, i- överensstämmelse med 14 § i provisoriska reglementet för de 

nya Länsfängelserna må ankomma -på de embetsmyndigheler under hvilkas inseende 

fängelserna i Stockholm äro ställde, nemligen Styreisen för Straff-fängelset å Norr

malm, Öfverståthållare-Embetet för Stockholms stads fängelse och Eders Kongl. 

Maj:ts Befallningshafvande i Stockholms Län för Länets Cellfängelse att ej mindre 

efter profiling af förekommande omständigheter och i den mån sådant kunde förenas 

med ordningen inom fängelset, meddela ledamöter af ifrågavarande sällskap, hvilka 

i berörde hänseende sig anmälde, nödigt tillstånd till inträde i häktet, med rättig

het att besöka dervarande qvinnofångar, än ock bestämma de tider, då sådane 

besök emottogos och meddela de föreskrifter, som kunde finnas i öfrigt erforder-

lige; — så hafva ofvanbemälda 3:ne sökande jemte Fröken Betty Ehrenborg hos 

Styrelsen skriftligen anhållit, dels om tillstånd att i Straff- och Arbetsfangelset å 
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Norrmalm få hålla Söndagsskola i afsigt att hnndleda de fåugna till en närmare 

bekantskap med den Heliga Skrift, samt" bibringa dem öfning i andliga sånger och 

hvad i öfrigt till tröst och upprättelse länder, dels ock att för den ifrågavarande 

skolans hållande måtte upplåtas 3:ne salar, samt skolan få taga sin början den 

21 Januari 1853 och vara i verksamhet emellan kl. half 2 och half 4 e. m. 

Efter det fängelsets Direktör och Predikant blifvit i ämnet hörde, och, i 

betraktande dels deraf att Eders Kongl. Maj:t, på sätt ofvan nämndt är, uppmanat 

till utseende af sådane personer, som af kristlig kärlek ville åtaga sig att hafva 

tillsyn å de i cellfängelserna förvarade fångar, dels ock deraf att straff- och arbets-

fängelsets Predikant, som derjemte hade under sin själavård både de uti Stock

holms Länscellfängelse och i Stockholms slads Kronohäkte för qvinnor förvarade 

fångar, äfven med den bästa vilja och största ansträngning omöjligen kunde åt de 

Here hundra fångar, hvilka inom straff- och arbetsfängelset förvarades, egna all 

den omsorg, hvaraf de för erhållande af nödig undervisning af den Heliga Skrift 

voro i behof, samt då här till vidare komme, att den mer än vanligt höga bild

nings ståndpunkt, hvarpå Sökänderna sig befunno, syntes böra utgöra en säker 

borgen att de ej. såsom fängelsets Predikant antagit, skulle, hvarken af den ena 

eller andra känslan låta hänföra sig att verka uti en motsatt anda till den, hvaraf 

den på ed och samvete handlande Själasörjaren borde lifvas, har Styrelsen den 16 

i nyssnämnde månad, under ett tacksamt erkännande af den sällsport vackra sjelf-

uppoffrande människokärlek, hvaraf Sökänderna visat sig vara iifvade för fallne 

likars upprättelse och val, lemnat bifall till Sökändernas anhållan, så att de uti 

den ifrågavarande Söndagsskolan skulle, efter sig företeende omständigheter å en 

eller Here salar iå meddela undervisning intilldess Styrelsen annorlunda förordnade, 

dock med åliggande för Sökänderna att vid utöfningen af denna sin verksamhet, 

ställa sig till noggrann efterrättelse de föreskrifter, som i afseende dera af Sty

relsen, eller fängelsets Direktör meddelades, hvarvid Styrelsen tillika uttryckt den 

förväntan att bemälde Direktör och fängelsets Predikant skulle med beredvillighet 

och välvilja tillhandagå Sökänderna med de upplysningar och råd, som kunde be

finnas erforderliga, på det att deras verksamhet säkrast skulle lända till den stora 

fångpersonalens sanna väl och verkningarna af det nu här i hufvudstadén bildade 
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ifrågavarande sällskapet såmedelst blifva lika välgörande, som de, hvilka änder 

flero år åstadkommits af ett likartadt sällskap i Ghristianstad, hvarest Predikanten vid 

Länscellfängelset uti en från trycket utgifven berättelse om sällskapets verksamhet 

lillkännagifvit, att han, i afseende pä cellfångarnes religiösa undervisning, andliga 

upplysning och moraliska förbättring, erhållit ett verksamt biträde af sällskapets 

besökande ledamöter, hvadan ock Predikanten offentligen uttryckt sin hjertliga 

tacksägelse för det otröttade nit och det oförminskade intresse, hvarmed de om

fattat sitt frivilliga och mödosamma kall att verka för fallna likars upplysning och 

förbättring. 

Till Styrelsen har det i hufvudstaden bildade förutnämnda Fruntimmers

sällskapet inkommit med skriftlig redogörelse för sin verksamhet under loppet af 

år 1853, och som det utgör första aret af Sällskapets tillvaro, har Styrelsen trott 

sig böra uti bil. litt. K. A. intaga samma redogörelsr, hvarjemte Styrelsen ansett 

sig böra med tacksamhet vitsorda, att sällskapet på ett förtjenstfullt sätt gagnat 

fångvärden och samhället, derigenom att sällskapet förskaffat tjenst, eller beredt 

en tillflyktsort åt flere bland fångpersonalen vid deras afgång från fängelset, helst 

det största hindret för den förbättrade fången att efter frigifningen från fängelset 

fortgå på redlighetens väg utan tvifvel består uti den motvilja och det misstroende 

hvarmed han motlages i det fria samhället, der sällan någon är benägen att lemna 

honom tjenst eller skydd. — Antalet af dem, hvilka genom det ifrågavarande säll

skapets välvilliga bemödanden under loppet af år 1853 vid afgången från fängelset 

erhållit ett hem uppgår till 27, af hvilka visserligen en del sedermera till fängelset 

återkommit, men.flera dels erhållit ordeutliga tjenster, dels ock fortfarande vistas 

å de här i hufvudstaden bildade förbättringsanstalterna Bethesta och Magdalena-

hemmet. 

Hvad frågan om fångarnes moraliska förbättring i allmänhet beträffar, hafva 

flera Fångpredikanter, likasom uti berättelserna för föregående åren åberopat deras 

förut afgifna yttranden, så väl om omöjtigheten i allmänhet att inom de gamla 

gemensarohetsfängelserna åstadkomma sådan förbättring, som äfven om de nya cell

fängelsernas fördelaktiga verkan i berörde afseende, hvarvid dock upprepals den 

vid flere föregående tillfällen gjorde och äfven af Styrelsen framställda anmärkning 
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att en sådan förbättring i högst väsendtlig mån motverkas så länge fångarnc skola 

från cellfängelserna transporteras till Häradsrätterna för att derstädes undergå 

ransakning. 

På sätt uti föregående årsberättelserna egt rum har Styrelsen ansett sig utur 

några bland Fångpredikanternes berättelser böra här intaga särskilta utdrag rörande 

detta vigtiga ämne, i afseende hvarå sålunda yttras: 

l:o af Predikanten vid Straff-fängelset i Landskrona: 

»Iakttagelserna under den tid af nära nio år, som jag na bestridt religions-

vården vid denna fångvårdsanstalt, lemna ojäfakliga vittnesbörd om gemensamhets-

fängelsernas skadliga inflytande på fångarnes moralitet i allmänhet. Lyckas det 

att bringa en eller annan till ånger öfver sina brott och en till följd deraf verkad 

sinnesförändring, så förblifva dock många, kanhända de flesta hårda och känslolösa, 

vare sig för allvarliga bestraffningar eller de ömmaste förmaningar. -<— Deremot 

hafva cellfängelsets verkningar, sä väl under detta, som föregående åren, fortfarande 

visat sig goda, när vistandet i cellen likväl icke varit alltför kort. Har fången 

nemtigen tillbragt en tid af ett år och derulöfver i sin cell, så är ock det van

liga, att han utgår derifrån synbart förbättrad.» 

2:o af Predikanten vid Gemensamhets-länsfängelset i Halmstad: 

»Vanligen — åtminstone har det här oftast varit händelsen — har man 

inom fängelserna åtskilliga gamla, derstädes hemmastadda och grånade veteraner, 

hvilka, likt vampyrer, derstädes suga sig fast, samt utöfva ett slogs allsmäktigt 

chefsskap öfver sin omgifning och för hvilkas bedröfligt mognade erfarenhet och 

stadgade ondska underlägsnare sinnen villigt böja sig. De utgöra fängelsernas 

kräftsår, hvilka gripa hastigt och våldsamt omkring sig, och vanligen trottsa hvarje, 

äfven den erfarnaste läkarevård. De bära ,äfven det ojäfaktigaste vittnesbörd om 

olämpligheten af närvarande gemensamhetsfängelser och de bidraga icke minst att 

böja värdet af det under byggnad varande nya cellfängelset.» 

3:o af Predikanten vid Kronocellfängelset i Eskilstuna: 

»En stor del af dessa olyckliga synas hafva genom en ändamålsenligare be

handling vid början af deras brottsliga bana kunnat räddas åt sig sjelfva och sam

hället, — men då ofta nog den första, jemförelsevis med de följande, obetydliga 
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lagöverträdelsen fört dem i gemensamhetsfäugelset, der de, efter deu erfarenhet 

jag under hvarje år haft genom samtal med gröfre brottslingar, fått insupa af 

förhärdade bofvar de förderfligaste grundsatser, som man skulle hafva väntat att 

de nästan förqväft den möjligen ännu återstående gnistan af aktning för gudomliga 

och menskliga lagar — så är det i sanning förvånande att se ensamhetsfängelsets 

välgörande inflytande på en och annan af dessa olyckliga, som jag stundom hört 

yttra: hade jag kommit hit förr, så hade det icke kommit tå långt med mig.» 

4:o af Predikanten vid Länscellfängelset i Wexiö: 

»Cellsystemets välgörande inflytande på fångarnes moraliska förbättring har 

äfven under detta år blifvit ytterligare bekräftadt. Mången, som under sin förra 

syndiga lefnad knappt öppnat Bibeln, eller någon annan religiös bok, har under 

ensamheten i cellen med brinnande if ver- ransakat skrifterna, under hvilkas läsande 

och betraktande många fromma föresatser blifvit fattade och mänga heliga löften 

gifna, hvilket jag under samtal haft glädjen erfara. Mången, som förut aldrig med 

allvar tänkt pä sin Frälsare och sin själs väl, hhr under ensamheten och Guds 

ords läsande, vaknat upp ur sina förvillelser på syndens och brottets väg, varse-

blifvit sitt förskräckliga själstillstånd, och med djup ånger tagit sin tillflykt till 

Gud och i Jesu Ghristo sökt frälsning och nåd. Mången, som tillbragt hela sitt 

lif i oftid, har i cellen funnit friden, frid med Gud och sitt samvete. — Cell

fängelsernas mest synbara fördelar äro, att de fleste fångarne efter kort tid sann

färdigt bekänna sina brott, ehuru beklaglige» äfven sådane finnas, på hvilka ingen

ting verkar, och hvilka, oaktadt alla bevekande föreställningar och uppmaningar till 

uppriktig bekännelse, halsstarrigt förneka sin brottslighet» 

5:o af Predikanten vid Lanscellfängelset i Carlskrona: 

»Man vill gerna i närvarande tid se stora framsteg i allt. Också af cell

fängelsernas inrättningar väntar man de hastigaste följder och anser de fängelserna 

såsom universalmedel för det onda. Utan att vilja gifva stöd åt denna förväntan 

eller säga, att cellsystemet är någon specifik kur för brottslingens förderf, kan 

jag likväl vitsorda den i mänga afseenden fördelaktiga inverkan, som ensamhets-

fängelse utöfvar på fångens moraliska tillstånd och de lyckligare resultater i mo

raliskt hänseende det lemnar i förhållande till gemensamhetsfangelse. Då gemen-
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samhetsfängelse har det emot sig, att förderfvet derinom liitt kan sprida sig hos 

de tillsamman varande fångar genom utbyte al meddelande af fångars brott och 

genom onda lärdomar, som af äldre och större brottslingar inympas pä de an

kommande, de yngre och till brott-qvalificationen mindre fångar, har ensamhets

fängelset det goda med sig, att, medelst utestängandet af kommunikationen fångar 

emellan, ondskan och brottets läror icke der spridas och tillvexa. Detta ensam

hetstillstånd har jemte den fördelen, att något meddelande emellan fången och 

andra fångar ej tiiiåtes, äfven den, att han, skild från andra, måste mer syssel

sätta tanken med sig sjelf. Han kommer då till fortsatt besinning af sin belägen

het, hvarefter vanligtvis följer någon förändring hos honom I sin ensamhet eger 

han det bästa tillfälle, att betrakta Guds ord, till hvilket han i den heliga Skrift 

och religiösa böcker, som finnas i cellen, blir anvisad; och prestens uppmaning 

till honom, att i överensstämmelse med Herrans ord pröfva och ransaka sig sjelf, 

kan komma honom till väckelse i samvetet och till besinning af sin syndiga vandel. 

Då händer ock att, efter någon än kortare, än längre tids vistelse i cell en synbar 

förändring inträder i den brottsliges tillstånd. Härmed följer begäret hos fången, 

att få meddela sig åt någon, åt själasörjaren, och lemna bekännelse af brottet. 

Såsom det har visat sig har ordels kraft härvid icke varit förgäfves. Den syssel

sättning med christliga ämnen, som fången hafvit tillfälle företaga och de allvar

liga uppmaningar, som dels enskildt och dels i Söndagliga predikningar och text-

förklaringar med tillämpning på fången gifvits honom, har på mången åstadkommit 

den nytta, som dermed åsyftats. Sedan brottet blifvit upptäckt och bekännelsen 

deraf äfven inför verldslig Rätt blifvit erkänd, sedan domen blifvit fälld och denna 

varit sådan, alt den (ordne ransakningsfången behållits qvar i cellfängelset, har 

under den följande strafftiden hos fången visat sig belåtenhet dermed, att han ej 

längre fördröjt sin bekännelse och mången har medgifvit, att, om han följt de 

honom meddelade råd, alt strax upptäcka brottet, han förskaffat sig mindre oro 

och förkortat många bittra stunder af lidande och qval. Men ehuru på inånga 

fångar cellsystemets tillämpning haft den verkan., alt de kommit till sann ånger 

öfver begångna brott, att de ock velat fly synden och fora en annan lefnad, än 

den ford na i synder och öfverträdelser, så gifves tyvärr äfven exempel på sfi väl 
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dem, som iterera brotten, som afven dem, hvilka en längre tid varit i fängelset 

och på hvilka fängelsetiden och en långvarig frihets förlust icke inverkat något 

till sinnets förändring och lefvernets förbättring. 

Hvad jag anser skalle kunna inverka till ransakningsfångarnes bekännelse 

och deras moraliska förbättring vore, om fångarne, i stället för att forslas till 

landet, der ransakning å Tingställena hålles med dem, kunde undergå ransakning 

å cellfängelset. Derigenom förhindrades kommunikationen med utom fängelset 

varande menniskor, äfvensom och isynnerhet kommunikation fångar emellan. Det 

har visat sig, att fånge, som i cellen för Predikanten erkänt sitt brott och lofvat 

bekänna inför Domstolen, sedan han blifvit afford till undergående af ransakning 

öfvertalats af någon annan fånge, som varit med på resan till Tingstaden, att ej 

upptäcka brottet. Under resan har han lätteligen kunnat inhemta ond lärdom 

och exempel af någon tillfälligtvis medresande fånge, som måhända varit mer 

hemmastadd i hvarjehanda onda bedrifter, och af denne blifvit uppmanad att vid 

Domstolen förneka brottet.» 

6:0 af Predikanten vid Länscellfängelset i Malmö: 

»Den 2 Januari öppnades det nya Länscellfängelset till begagnande och 

emottog 48 fångar från det gamla gemensamhetshäktet, hvilket varit i så hög 

grad bristfälligt, att Predikanten i de årligen afgifna berättelserna om det mora

liska tillståndet nödgats beklaga, huru sällan någon fånges förbättring i det gamla 

häktet kunnat ega rum, då till och med den fånge, som bedröfvad och ångerfull 

ditkommil, snart genom umgänget med äldre, i fängelserna hemmastadda, brotts

lingar blifvit likaså obotfärdig som de, och stundom äfven med trötts och fräckhet 

nekat till det brott, om hvilket han ännu icke varit öfverbevist. Ett annat och 

glädjande förhållande har redan det första årets erfarenhet i det nya och väl

ordnade cellfängelset visat. Enligt sakens natur har verkan af cellfängelset varit 

olika efter fängarnes olika lynne, framskridande på brottets bana elier brottens 

beskaffenhet. Hos sådana fångar, som första gången inmanats i häkte, har den 

bedröfvade sinnesstämning, som vanligen redan vid deras inträde i fängelset varit 

hos dem förhanden, kunnat genom den stillhet, tystnad och afskildhet, hvaruti de 

befunnit sig, i förening med religionens väckelser samt dem meddelad undervisning 

8 
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och förmaning, öfvergå till verklig ånger, som haft till följd en snar bekännelse, 

omfattandet af Evaugelii nådelöften, samt uppriktiga bättringsuppsåt. Med tack

samhet hafva de emottagit lärarens besök och visat uppmärksamhet och läraktig

het vid undervisningen. Hos de fångar deremot, som förut ofta varit intagna i 

fängelse, har den obotfärdighet som tydligen visat sig hos dem redan vid första 

samtalet, varit svårare att rubba, men äfven de hafva, med ett par undantag, 

genom en längre tids vistande i cell, genom ständiga religionssamtal och genom 

sysselsättning med Guds ord och de andaktsböcker som hållits dem tillhanda, 

omsider blifvit bragte derhän, att de känt behof af religionens tröst och äfven 

nödvändigbeten af att bekänna sitt brott för att komma till samvetsfrid. Då det 

skulle blifva alltför vidlyftigt, att anföra det icke ringa antalet exempel på sådan 

sinnesförändring hos fångar, som under det förflutna året varit här intagne, torde 

det vara tillräckligt omnämna, att cellfängelsesystemet redan under den korta tid 

detsamma hufvudsakligen på ransakningsfångar här i länet tillämpats, i allmänhet 

haft ett mycket fördelaktigt inflytande på de häktades sinnesbeskaffenhet, i de 

flesta fall förkortat ransakningarne och lemnat det hopp, att den ånger mången 

fånge här fattat, den tro och förtröstan på Försoningsnåden, hvartill han i fängel

set tagit sin tillflykt, och de bättringsuppsåt, i hvilka han här blifvit styrkt, icke 

skola blifva ulan frukt både för honom sjelf och för samhället, sedan han återfått 

sin frihet. 

Då Kongl. Brefvet den 30 December 1835 föreskrifver att i den årliga 

berättelsen af Fångpredikanten äfven bör upptagas: »Hvad som kan vara att 

andraga till fångarnes moraliska förbättring», så får jag vördsammast anföra, att i 

afseende på den ordning, som råder i fängelset, och fångarncs behandling synes mig 

intet återstå att önska. Men så gynnsamma dessa förhållanden inom fängelset äro 

för befrämjande af fångarnes moraliska förbättring, så skadligt för densamma är 

fångarnes gemensamma transporterande till och från häradshäklena och deras 

vistelse tidtals derstädes under pågående ransakning. Det skulle blifva alltför 

omständligt att anföra alla de särskilta fall, då så väl fängelsets Direktör som 

Predikant erfarit högst menliga inverkningar på fångarne under sådane deras ut

farter. Utan tvifvel är denna olägenhet anmäld äfven från andra cellfängelser.» 
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7:o af Predikanten vid Länscellfängelset i Mariestad: 

»Alltsedan cellfängelse här uppfördes, eller år 1848, och derefter lämpade 

fångvårdsanstalter vidtogo, har jag sökt, för hvarje år, i mine berättelser, fram

lägga talande vittnesbörd om det gagneliga inflytande detta utöfvat i afseende på 

fångarms moraliska tillstånd. Det har nämligen, genom fångarnes ständiga af-

skiljande från hvarandra i fängelset, och genom den stillhet, som hvarje enrum 

medfört, blifvit möjligt för Själasörjaren, att få ingå i närmare samtal med brotts

lingen; likasom denne, derefter ostörd, kunnat begrunda så väl de varningar och 

förmaningar, hvilka dymedelst hafva blifvit honom bibragte, som dem, hvilka han 

haft ständigt tillfälle att inhemta ur det för honom tillgängliga Guds ord, samt 

ur andakts- och böneböcker. Härigenom hafva visserligen ock de Qeste ransak-

ningsfångar snart kommit till bekännelse af begångna brott, och ånger öfver dem; 

men några hafva äfven visat sig längre tid likgiltiga för både undervisningen och 

ensamheten. 

Minskningen i antal ransakningsfångar, hvilken, som det vill synas, för hvarje 

af de sednare åren här fortgått, måste otvifvelaktigt tillskrifvas cellsystemets gag

nande inflytelse och torde grunda en för samhället och dess vårdare hugnande 

förhoppning om de menskliga förvillelsernas, vare sig ock blott småningom skeende, 

dock verkligen fortgående, aftagande; isynnerhet då cellsystemet, jemfördt med det 

fordna gemensamhetsfängelset och den ofta barbariska behandlingen deri, visat sitt 

ganska stora och afgjorda företräde, bland annat, deruti, att det minskat och äfven 

alldeles afvärjt återfall, då mången ur cellfängelset befriad fånge derifrån burit med 

sig minnet af både tuktan och tröst, som varit honom gagnande för hela hans 

återstående lefnad.» 

8:0 af Predikanten vid Länscellfäiigelset i Christianstad: 

»Undertecknad, som från Länscellfän^elsets början, eller i mer än nio år, 

bestridt själavården inom detsamrrn, har under denna tidrymd haft tillfälle att i 

mine föregående årsberättelser mer eller mindre vidlyftigt yttra mig om cellsyste

mets moraliska inflytande på de fångne. Likasom under de föregående åren har 

detta inflytande i allmänhet kunnat anses fördelaktigt, ehuru detsamma visat sig 

vara skiljaktigt, dels med afseende på de olika subjekterna, dels med afseende på 
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den längre eller kortare fängelsetiden. Det torde emellertid nu mera vara ett 

allmänt erkändt faktum, att cellsystemets användande på ransakningsfångar är sär

deles välgörande i moraliskt hänseende, på samma gång som det visat sig i fysiskt 

hänseende ej medföra de befarade vådorna. Dessa cellfängelsets välgörande verk

ningar hafva älven varit synbara under det år, som tilländalupit, ty under det

samma har mången cellfånge kommit till eftertanke och besinning, mången fått 

erfara »den sorg, som är efter Guds sinne och som kommer åstad bättring till 

salighet.» Mången fånge, som under det fria tillståndet föga aktat på ordet och 

dess förmaningar, har i cellen med begärlighet omfattat tillfället att läsa och höra 

delsamma, och det är åtminstone någon anledning att hoppas, att detta välsignade 

Ord icke alltid fallit bland tornen eller på hälleberget. 

Flertalet af länsfångarne hafva funnits benägna att bekänna det brott, hvar-

före de varit tilltalade, och alla fångarne hafva, så vidt det kommit till min 

kunskap, uppfört sig stilla och undergifvet. 

Olägenheten af cellfångarnes transporterande till och sammanvaro uti härads

häktena har ofta och med rätta blifvit anmärkt som hinderlig för fångarnes mo

raliska förbättring, äfvensom det svårligen torde kunna nekas, att detta förhållande 

i ej oväsendtlig mån försvårar och förlänger brotlmålsprocesserna.» 
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IV. AFDELNINGEN. 

Om helsovården inom Fängelserna och Krono-Arbets-Corpsen. 

Rörande denna del af fångvården får Styrelsen underdånigst åberopa den 

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

ledning af inkomna rapporter, afgifvit, lydande sålunda: 

»Sedan jag uti 18S4 års redogörelse för sjukvården på Rikets fängelser i 

korthet sökt redogöra för sjukdomslynnets vexlingar inom fängelserna under de 

föregående 5 åren, och dessas förhållande till nämnde år, har jag nu, för att 

samla en ny fond för sådana jemförelser, att lemna en öfversigt öfver sjukdomar

nes freqvens och intensitet under år 1855. Detta år har, så väl inom fängel

serna, som utom desamma, i afseende på sjukdomsförhållanderna ingen märkvärdig

het genom några häftiga och dödande sjukdomar, som under detsamma förekommit, 

utan utmärker sig mera genom en allmän sjuklighet, beroende på den förherrskande 

Frossepidemi, som grasserat i alla landsändar, både till en ovanlig utsträckning 

och i en, på länge, okänd intensitet. Utan alt i någon anmärkningsvärd grad 

öka mortaliteten, har den likväl inom Rikets fängelser i en betydlig deremot ökat 

antalet sjuka, liksom underhållsdagarne och kostnaden för de sjukas behandling. 

Chohran har endast enstaka och med minskad dödlighet förekommit, liksom de 

under föregående år talrika Diarrheerna nedgått i antal, ehuru ej i intensitet. 

Med ett ord, hela summan vårdade sjuke har under 1855 nedgått till 5,707 med 

253 döde, hvilket uti sjuke understiger år 1834 med 341, uti döde med 42. 
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Tvänne nya Cellfängelser, i Carlshamn och Kongsbacka, som under loppet af 

föregående år blifvit öppnade, hafva uti årets redogörelse tillkommit, likväl utan 

att i märkbar mån öka hvarken sjukantalet eller mortalileten. Ett annat, som i 

Malmö under 1855 öppnats, kommer att i 1856 års rapport upptagas. 

Såsom vanligt, har jag med tillhjelp af en tabell titt. L. sökt åskådliggöra 

de särskilta sjukdomarnes freqvens, inbördes förhållande och inverkan på dödlig

heten, hvarigenom sålunda följande förhållanden upplysas, nemligen: att 

Febrar förekommit uti 406 fall, med 15 döde, eller mindre både i afseende 

på antal och mortalitet, än föregående år. De hafva ofta uppträdt såsom Typhus

febrar, med symplomer af inflammation i hjernans hinnor, hvilket isynnerhet varit 

fallet i Christianstad straff-fängelse. 

Frossfebrarne, hvilka såsom 1854 års redogörelse upplyser sedan 1853 varit 

i oupphörligt stigande, hafva under året uppgått till det betydande antalet af 

1,587, eller 602 mer, än föregående år, med 4 döde. Till följe af denna sjuk

doms stora fallenhet att recidivera, eller återkomma hos förut angripna personer, 

inses lätt att icke så stort antal personer, som uppgifne sjukdomsfall, varit deraf 

angripne, liksom den ringa dödligheten visar den för tillfället föga äfventyrlig. 

Redan vunnen erfarenhet och kommande års rapporter skola dock ådagalägga det 

menliga inflytande, som repeterade frossor ega på deraf angripne fångars fram

tida helsa och arbetskraft. I störd digestion, vattensot och chroniska bröstsjuk

domar spåras ofta inverkan af föregående långvariga frossor. 

Utslagsfebrarne hafva förekommit i 14 fall, och endast i få utgjorts af koppor, 

i de öfvervägande fallen deremot af messling, hvilken i Malmö i ett vållat döden. 

Bröstinflammationer hafva förekommit i 261 fall, med 40 döde, sålunda uti 

minskadt antal, men ökad intensitet, i förhållande till föregående år. Det torde 

förtjena anmärkas, att de uppträdt med ovanlig intensitet på de fängelser, der 

febrarne under året varit milda, såsom på Christianstad och Stockholms Straff

fängelser, samt inom Kronoarbetskompanierna vid Cailsborg, på hvilka ställen de 

antagit rötaktig (typhös) och hastigt dödande karakter. Undantag härifrån gör 

fängelset vid Långholmen, der bröstinflatnmationerna varit temligen allmänna, men 

hvarken de eller febrarne elakartade. 
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Under/ifsinflammationer hafva förekommit 17 gånger med 6 dödsfall, af hvilka 

4 inträffat inom Straff-fängelset i Malmö. 

Cholera har inträffat i 6 3 fall, med 22 döde, af bvilka 2 3 fall med 4 döde 

vid Långholmen, 27 med 16 döde å Straff-fängelset Kronan vid Götheborg, 4 

med 2 vid Norrmalms Qvinnofängelse, och 1 fall uti Cellfängelset i Kongsbacka. 

Med undantag för fästet Kronan, har denna sjukdom sålunda uppträdt temligen 

mildt, och af de vid derstädes aflidne voro 8 mer eller mindre sjukliga och 

svaga personer. Härvid bör dock anmärkas, att både sjukdoms- och dödsfall före

kommit blaud 2:dra, 3:dje och 4:de Arbetskompaniernas personal vid Borghamn, 

hvilka icke äro i redogörelsen upptagne, emedan denna station endast har till

fällig läkarvård och till följe deraf tillförlitliga rapporter saknas. Vid Carlsborg, 

liksom vid Borghamn, hafva ensamt under året förekommit några fall af 

Rödsot, såsom tabellen närmare utvisar. 

Diarrheerna, som under 18S4 uppgingo till 1,052, med 4 3 döda, hafva 

under 18SS endast utgjort 710, men med 40 döda. Dessa summor utvisa, att 

sjukdomen under året varit i aftagande, men att de langar, som deraf en längre 

tid varit angripna, icke destomindre dukat under för denna, inom fängelserna mer 

än annorstädes, farliga åkomma. Straff- och Arbetsfängelserna vid Långholmen 

och Norrmalm, samt Kronoarbetskompanierna å Rindön, hafva haft det största 

antalet sjuka, och Qvinnofängeiset i Götheborg, såsom vanligt, i denna sjukdom, 

deo högsta mortalitetsprocenten. 

VaCisot har förekommit i 101 fall, af hvilka 36 aflidit. Såsom vanligt en 

högst betydlig dödsprocent, hvartill jag redan i föregående rapporter sökt upp-

gifva orsaken. 

Lungsot och chroniska Bröstsjukdomar hafva förekommit uti 282 fall med 

61 döde, sålunda 25 mindre vårdade, men lika mortalitet, som under föregående 

året. Som bekant är betyder i dessa sjukdomar dödsprocenten af antalet vårdade 

föga, ty, liksom med Vattsot, så inträffar det, särdeles inom fängelserna, äfven 

med de chroniska bröstsjukdomarne, att rubriken: utgången frisk, endast betyder: 

relativt frisk, eller rättare, för tillfället förbättrad, så att de deraf angripna, som 

ej aflida det ena året, snart återkomma och dö af samma sjukdom ett annat. 



64 

Vid denna sjukdom gäller det framförallt, att genom lämpliga hygieniska åtgöran

den söka hindra sjukdomens uppkomst och utveckling, ty sedan den förefinnes 

låter den svårligen inom evtt fängelse bota sig. Som jag redan i föregående redo

görelser anmärkt, är det dock märkvärdigt, huru få, som uti denna sjukdom, allida 

i cellfängelserna, i år endast 2 af 76 vårdade, hvilket visserligen dels kan för

klaras af fångarnes tätare omflyttning, men till en del tydligen beror derpå, att 

stillheten, den jemoa temperaturen, eller frihet från ansträngningar och utsättande 

för oblid väderlek, har en märkbar förmåga att göra dessa sjukdomar stationära. 

Årets ofvanuppgifna frapperande förhållande i afseende på cellfängelserna kan dock 

derjemte bero på någon oegentlighet i diagnosen, emedan ensamt från Galmar 

cellfängelse upptages 59 fall af vårdade chroniska bröstsjukdomar, utan ett enda 

dödsfall. Stockholms fängelser hafva i överensstämmelse med vanliga förhållandet 

hufvudsakligen bidragit till dödsnummern, i det af 53 vårdade 22 aflidit vid 

Långholmen, samt af 19 vårdade 7 vid Norrmalm. 

Skörbjugg, som under de 2:ne föregående åren varit i ständigt aftagande, 

har under år 1855 ånyo något ökat sig. Den har förekommit i 102 fall, af 

hvilka 3 aflidit. De flesta fallen, eller 67 med 3 dödsfall, hafva förekommit vid 

fästningsfängelset i Malmö, der den under sednare hälften af året haft en temligen-

betydlig utbredning. För öfrigt hafva 8 fall förekommit vid Långholmen, 5 i 

Landskrona, och slutligen, liksom de föregående åren, ett eller annat fall på de 

flesta af cellfängelserna. Denna sjukdom uppdyker vanligen såsom ett memento i 

afseende på fängelsets sundhetsåtgärder, och uteblifver sedan de blifvit strängare 

vidmakthållna. 

ögonsjukdomar hafva förekommit tillfälligt, ungefär i samma antal som före

gående år, och utan någon slags elakartad karakter, mest till följe af yttre orsaker. 

Venerisk sjukdom har förekommit i 69 fall, 8 mera än föregående år, af 

hvilka de flesta inom strafF-fängelserna varit invetererade, hvaremot de å cell

fängelserna ofta varit primära. 

Sinnesrubbning och sjelfmord hafva förekommit i 25 fall, af hvilka 3 dödsfall. 

Af dessa inträffade 2 vid arbetskompanierna på Rindön hos personer, som ledo 

af organisk sjukdom i hjernan och till följd deraf afledo. Det 3:dje dödsfallet 
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inträffade inom Gefleborgs Länscellfängelse till följe af sjelfmord. Detta utfördes 

den 2 6 September af Bergsmannen Per Olsson i Hoo, Thorsåkers församling. 

som, ehuru en förmögen man, blifvit dömd för stöld till 2 månaders straffarbete. 

Sysselsatt med vedsågning i en källare fanns han om en stund stående på hufvu-

det i en vattencistern. Han hade förut haft god helsa, icke visat symptomer af 

sinnesrubbning och vid obduktionen upptäcktes ingenting sjukligt. Af cellstraffet 

märktes han icke förut liafva lidit ovanligt. Ett sjelfmordsförsök har derjemle 

förekommit i Wenersborgs cellfängelse, der en poströfvare och mördare med en 

emot cellväggen slipad kam tillfogade sig flera djupa sår i halsen, hvilka dock 

sedermera läktes. 

I afseende pä de öfriga af sinnesrubbning lidande inhemtas af insände sjuk-

rppporter följande: att ett fall förekommit vid straff-fängelset i Malmö af en lem-

ligen ovanlig beskaffenhet, ehuru redan en gång 1851 hos samma person och på 

enahanda sätt. N:o 484. Strid, 30 år gammal, är stark, och robust, samt en 

driftig arbetare, men har derjemte en onaturlig appetit och kan förtära ända till 

8—10 bröd på dagen, om han kan förskaffa sig dem. Så länge arbetena pågingo 

och han kunde förtjena medel för att öka sitt kosthåll befann han sig väl, men 

då han måste lefva på den vanliga utspisningen kände han sig ständigt hungrig 

och så matt, alt han påstod sig vilja falla i vanmakt; derefter följde ängslan och 

en obestämd fruktan för sitt lif, som utbröt i jemmerrop och förtvillan. Efter 

ett tillräckligt mål upphörde dessa symptomer, men återkommo om icke kosten 

fortfarande förstärktes. 

Det i Landskrona utgjordes endast af ett fall af Melancholia, utaf lindrigare 

beskaffenhet, hvilket likaledes var förhållandet med den på fästet Kronan, vid 

Götheborg, vårdade. Den i Warberg utgjordes af periodiskt återkommande, men 

snart öfvergående sinnesrubbning (Dementia), och han afgick från fängelset till 

utseendet frisk. De 2 vid Norrmalm upptagne fallen halva utgjorts af samma 

person, F. Rosalie Engelholm, hvilken flera gånger förut varit för sinnessjukdom 

å Danviks hospital vårdad, samt nu måste ånyo dit försäudas, sedan hon först en 

gång blifvit å fängelsets sjukhus för någon tid återställd. Hennes sinnessjukdom 

9 
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utgjordes af en med slapphet omvexjande exaltation, hvilken understundom öfver-

gick i våldsamhet och raseri. 

Likasom förlidet ar hafva de vid Norrköpings qvitinofaiigelse förekommande 

fall mera utgjorts af högt stegrade hysteriska sjukdomsfenomener, än egentlig 

sinnesrubbning, och hafva snart blifvit botade. 

Bland Kronoarbetskompanierna har ett fall förekommit vid Carlsborg af enkel 

Idiotism, sannolikt såsom följd af Onanie; 2 i Carlskrona, af hvilka det ena var 

lindrigt, men det andra, hos Pionieren Jonasson, utgjordes af obotlig fånighet 

(Idiotismus), för hvilken han anmäldes som oduglig till allmänt arbete och hem

skickades. Yid Rindön 2 fall, som slutade med död, hvilka förut äro omnämnda-

Af denna sjukdom hafva 10 fall, af hvilka ett redan anfördt sjelfmord, före

kommit inom cellfängelserna. Af dessa förekommo 4, hvaribland detta sjelfmord, 

i Gefle. De öfriga utgjordes: af en 22-årig yngling, häktad för fadermord, och 

redan vid ankomsten till fängelset vansinnig och våldsam. Remitterades till pröf-

kurs genomgående på lazarettet, men måste, efter 6 degar, för våldsamhet, ånyo 

i cellfängelset återtagas, och qvarsatt der vid årets slut. De andra 2 ledo endast 

af snart upphörd Melancholia, utan att läkarens rapport upplyser, om vistandet i 

cell på dessa sjuka utöfvat något menligt inflytande. Det i Linköping förekom

mande fall berodde pä missbruk af spirituösa, som vållat en allmän förslappning, 

hvilken stegrades under bristen på det vanliga retmedlet. 1 Wexiö cellfängelse 

satt redan från årets början en gumma, som lör mord var dömd till döden, och 

som ständigt var »underlig till lynnet, men för öfrigt tyst och stilla», tills hon 

på en gång i Augusti förlorade all .s.innesredighet och blef våldsam och oregerlig. 

Då hon ej inom fängelset kunde förbättras, remitterades hon till hospitalet, der 

hon var qvar \id årets slut. Om denna stegring af en förutvarande sinnes

rubbning kan anses beroende af vistandet i cell, leuinar dervarande läkare derhän, 

men anför derjemte att detsamma icke i öfrigt visat något menligt inflytande på 

fångarne. De 2 fallen i Calmar utgjordes af: Lars Fredrik Rosengren, tattare, 

dömd för dråp, och som efter en långvarig fängelsetid angreps af en »stilla 

galenskap» och sinnesförvirring, som efter 14 dagar förbättrades, utan att han 

behöfde förflyttas från sin cell, hvarefter han, utan olägenhet eller återfall, genom-
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grek sitt ådömda 28 dagars vatten- och brödstraff och kunde till lifstidsfängelse 

å Carlskrona afsändas. Den andra var pigan Christina Larsdotter, 27 är gammal, 

som några dagar efter ankomsten till fängelset visade-sinnesrubbning och ytterlig 

svaghet, möjligen beroende af en nyss genomgången behandling på Kurhuset, hvar-

före hon från fängelset förflyttades till lazareltet, der hon cjvarblef i nära 2 må

nader. Återkom svag, men temligen redig, hvilket dock endast varade få dagar, 

då sinnessjukdomen åter började utbryta. Enligt domstolens beslut försatt på fri 

fot och mottagen af sina föräldrar på Öland, har hon sedan dess visserligen visat 

sig bättre, men ej fullkomligt återställd. I Kongsbacka cellfängelse förekom ett 

fall af Melancholia hos häktade, ogifta qvinnan Lina Christiansdotter, hvilken endast 

tycktes bero på modlöshet, uppkommen under ett längre vistaude i cell, och som 

icke upphörde förr än hon blifvit försatt på fri fot, då hon snart tillfrisknade. 

Oro denna qvinna upplyses, att hon var särdeles okunnig, icke kunde förrätta 

något af de arbeten, som kunde förskaffas henne, samt sålunda icke sysselsättas. 

Detta öfverensstämmer i allo med min vunna, och förut i dessa redogörelser an

förda, erfarenhet, att cellfängelset inverkar långt starkare, och stundom menligt, 

på personer, i samma mån deras tankekraft är outvecklad, särdeles om de ej få, 

eller ej kunna, med arbete sysselsättas, Ii varemot det lättare fördrages i samma 

mån, som fången har någon slags bildning eller får och kan arbeta. 

Redogörelsen för de särskilta sjukdomarne utvisar visserligen i allmänhet 

de fängelser, inom hvilka de varit förherrskande; dock torde några anmärkningar 

om några vissa af dessa fängelser likväl böra leninas, isynnerhet för att antyda 

sig företeende skiljaktigheter från föregående år. 

Vid fängelset å Långholmen fortfar helsotiilståndet alt i allmänhet småningom 

förbättras, 45 mindre vårdade och 11 mindre döde än 1854, så att dödsprocenten 

sålunda nedgått under de sista 3 åren från 13, 11 , 9, ett visserligen icke be

tydligt, men jemnt fallande. Att choleran under året derslädes varit särdeles mild 

och endast skördat få offer, torde dock få tagas i betraktande, men likväl äfven, 

att både lokaler och utredning blifvit för de sjuka förbättrade, liksom i någon 

mån utspisningen lör de friska, i hvilka fall likväl ännu åtskilligt torde erfordras. 
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Antalet af bröstsjuka har förhållit sig ungefär, som föregående år; det öfvervägande 

antalet sjuka bar utgjorts af frossor. 

Vid straff-fängelset i Malmö hafva frossorna likaledes varit särdeles talrika, 

men den enda anmärkningsvärda sjukdomen har varit skörbjugg, som der under 

en del af aret uppträdde temligen häftigt. 

Inom fästningsfängelset i Warberg har sjuklighelen under året varit nägot 

ökad, särdeles dödligheten, hvilket tyckes härröra af en viss choltraartad konstitu

tion, som uppträdde på hösten. Diarrheerna uppträdde envist ocJi i flera Å»\\ 

dödande. På en natt, emellan den sista Oktober och den 1 November, insjuknade 

på en gång 350 man i diarrhe, hvilka först under loppet af 3 — 4 dar småningom 

tillfrisknade, och utan att man i maten, kokkärlens förtenning, dricksvattnet eller 

något annat kunde upptäcka någon orsak. Dessa sjuka äro ej bland vårdade i 

rapporterna upptagna. 

Vid qvinnofängelset å Norrmalm tyckes äfven helsoförhållandet vilja förbättra 

sig. Ökadt medeltal fångar, men 7 9 mindre vårdade och 18 mindre dödsfall äii 

under år 1854. Dödligheten nästan till % beroende på acuta och chroniska 

bröstsjukdomar, samt dessa sednares följdsjukdom, vattsol. Under hösten upp

trädande typhösa lunginflammationer bortryckte 6 af 21 vårdade, och var jemte 

de envisa och recidiverande frossfebrarne de under året anmärkningsvärda sjuk

domarne. 

Qvinnofängelset i Gölheborg fortfar att inom alla Rikels fängelser förete det 

sämsta resultatet i afseende på helso- och sjukvården, då utaf 72 vårdade 19 

aflidit och mortalitetsprocenten uppgått till nära 3 4 procent. Diarrheer och 

vattsot hafva, såsom flera år förut, hufvudsakligen förorsakat denna dödlighet. 

Här torde få anmärkas att min redogörelse för 2:a, 3:e och 4:e arbets

kompanierna endast omfattar det manskap, som finnes förlagdt vid Carlsborg, 

emedan läkarens rapport under detta år endast upptager dessa. Här förekommer 

icke mer än 407 vårdade och 12 döde, hvilket sålunda blifver det synliga resul

tatet. Det verkliga deremot skulle förete ett betydligt antal sjuke bland det rid 

Borghamn förlagde manskap, hvaraf 10 aflidit, hufvudsakligen af cholera, diarrhe 

och febrar, men hvarom fullständiga upplysningar, i brist på ständigt närvarande 
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läkare, icke kunnat erhållas. Till ett annat år har likväl fullständigare rapporter 

och en bättre ordnad sjukvård blifvit föranstaltade. 

Inom cejlfängelserna har helsotillståndet efter vanligheten varit godt, och 

ehuru 2:ne fängelser i redogörelsen tillkommit, har antalet vårdade nedgått med 

mer än 200 och de dödes med 2. Liksom flera föregående år hafva Mariestads 

och Calroar cellfängelser utmärkt sig för en ovanligt hög sjuknummer, ehuru med 

högst ringa mortalitet. 

Utom de ofran uppgifna lindrigare formerna af melancholia, som möjligen 

kunna anses härröra af fångarnes vistande i cell, uppgifva de flesta läkare vid 

rikets cellfängelser, att de af dessa slags fängelser i allmänhet erfarit nytta, både 

i afseende på fångarnes fysiska och psychiska befinnande, och endast undantagsvis 

nägon olägenhet. 

Stockholm December 18S6. 
Vincent Lundberg.» 
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V. AFDELNINGEN. 

Om Fängelsebyggnaderna. 

I afseende på detta ämne lår Styrelsen underdnnigst åberopa den af Chefen 

för Styrelsens Byggnadskontor afgifna, så lydande: 

»Relation öfver arbeten, som blifvit utförde så väl vid de nya Länsfängelserna, 

som vid Straff- och Arbetsfängelserna i Riket under loppet af år 1855: 

a) Nya Länsfängelserna. 

Förutom erforderliga underhållsarbeten i de färdigbyggda, hafva efternämnde 

nya cellfängelsebygguader blifvit dels fullbordade, dels fortsatte och dels påbörjade, 

nemligen: 

I Malmö 

har det vid årets början iflyttade och invändigt färdiga fängelset blifvit utvändigt 

afrappadt och affurgadt, samt planeringsarbeten jemte stängselmurar och plank 

fullbordade, så att detta byggnadsarbete nu är färdigt och afsynadt. Som det af 

nedanstående tablå synes, har en betydlig besparing å byggnadsanslaget erhållits, 

hvilket förhållande får tillskrifvas, dels den goda tillgången på skicklige arbetare 

bland fångarne från straff-fängelset, och dels den af Arbetschefen Herr Majoren 

och Riddaren Flintberg ådagalagda omtanka och nit vid arbetets utförande. 

I Luleå 

har fängelset blifvit afrappadt utvändigt, samt förvallningsllygeln brädlordrad, livarför 

detta byggnadsarbete kan anses som färdigt; endast några smärre yttre arbeten å 

plank m. m. återstå, med hvilka beviljats anstånd i anseende dertill att fängelset 

ej före nästkommande Juni skulle begagnas. 
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I W e s t e r a s 

har fängelset, hvartill grund och stenfot året förut blifvit Ugde, uppmurats under 

tak och blifvit täckt mod jeroplålar, så .itt byggnadens invändiga afrappning och 

inredning nästkommande 5r kommer att utföras. Uthusbyggnaderna af tegel äro 

uppmurade och försedde med tegeltak. 

i Gö theborg 

hafva grund och stenfot till fängelsebyggnade» blifvit fullbordade, och derpå l:a 

väningens tegelmurar uppförde och provisioned öfvertäckte. Uthus och ransaknings-

flyglarne bro uppmurade under tak och täckta med jernplåtar. Entreprenörerne, 

som enligt kontrakt förbundit sig att inom detta år hafva fängelsebyggnaden upp

förd under tak, hafva såsom skäl för sin uraktlåtenhet anfört en i orten uppstådd 

allmän brist på arbetsfolk, hvårföre de ock anhållit om ett års förlängningstid för 

arbetets fullbordande. 

I Halmstad 

har i följd af bottnens befunna otillförlitlighet, densamma medelst bädd af sand 

blifvit förstärkt, och grunden för fäogelsebyggnaden derpå murad. 

I Wa r b e r g 

har fängelsets grund och stenfot jemte tegelväggar blifvit uppmurade, och bygg

naden provisionelt öfvcrtäckt. 

Byggnadskostnaden för dessa fängelser har utgått till de belopp nedanstående 

tabell visar: 
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b) De äldre Länsfängelserna. 

De för dessa fängelser erforderliga underhållsarbeten å tak, eldstäder, golf, 

dörrar, fönster och plank m. m. bafva, i enlighet med Nådigst fastställde byggnads-

förslag, blifvit verkställde. 

c) Fästnings-, Straff- och Arbetsfängelserna. 

Jemte det de för dessa fängelsers bestånd erforderliga underhällsarbeten, enligt 

Nådigst fastställde stater, Wtfvit verkställde, har större byggnadsarbete blifvit ut förd t: 

i L a n d s k r o n a , 

der Norra Stockhuslängan blifvit påbyggd med en våning och inredd till 4 arbets-

salar; hvarjemte 9 nedra våningen 5:ne rum blifvit inredde till sjukrum; 

i N o r r k ö p i n g , 

der fängelsets lokaler blifvit försedde med gaslysning; 

på N o r r m a l m , 

der fängelsets lokaler äfvenledes blifvit försedde med gaslysning. 

Stockholm den 51 December 1855. 
Th. Ankarsvärd.» 
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VI. AFDELNINGEN. 

Om Fångars och Krono-Arbetskarlars underhåll, beklädnad 

och sängkläder. 

Åberopande den redogörelse, som i underdåniga berättelserna om fångvården 

för åren 1832 och 1854 blifvit afgifven, röraude så väl grunderna för fångars 

förplägning, beklädnad och sängkläder, som anskaffningssättet för dessa förnöden

heter, i hvilka grunder förändringar icke egt rum under det år, som nu utgör 

föremål för redovisning, får Styrelsen här i underdånighet lemna uppgift å den 

kostnad, hvartill ifrågavarande utgiftstitlar för år och för dag vid Straff- och 

Arbetsfäugelserna samt Kronoarbetscorpsen för en person stigit, med uteslutande 

af Läns- och Kronohäktena, derföre att sådan uppgift beträffande dessa ej kan 

åstadkommas fullt noggrann, af den orsak att räkenskaperna från Länen i allmänhet 

upptaga endast de utgifter, som under årets lopp blifvit bestridde, men icke dem, 

som, ehuru tillhörande samma år, först det påföljande året blifvit liqviderade. 

10 
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Uti de ofvan upptagna utgiftsposterna för förplägning äro ej allenast kost

naderna för sjelfva födoämnena, utan ock utgifterna för deras kokning, samt för 

anskaffning och underhåll af kokkärl, ved och lysning i kök, samt för handräck

ningsarbete vid mattillredningen, iuberäknade. 

För att upplysa huru tillämpningen vid de nya Länsfängelserna af Eders 

Kongl. Maj:ts för der förvarade fångar i Nåder fastställda utspisningsstat utfallit, 

bifogas i underdånighet nedanstående sammandrag öfver fångportionskostriaderna 

vid de tolf så beskaffade fängelser, som under året varit begagnade, upprättadt 

efter från Eders Kongl. Maj:ts Belallningshafvande till Styrelsen inkomna aumälan-

den i följd af deras om mathållningen afslutade kontrakter och anordningar. 

Till jemnförande af kostnaderna på ofvanstående utgiftstitlar under sistför-

flutna fem år vid de särskilta Straff- och Arbetsfängelserna, samt Kronoarbets-

corpsen, har Styrelsen trott det vara lämpligt att i underdånighet framställa föl

jande tvänne tabellariska uträkningar, nemligen: 
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a) på förplägningen för dag: 

och b) på en persons beklädnad och sängkläder för år: 
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VII. AFDELNINGEN. 

Om Fångars och Krono-arbetskarlars sysselsättning, samt verkan 

deraf till minskning i statens utgifter för deras underhåll. 

Som de i Läns- och Kronofängelserna under ifrågavarande år förvarade 

arbetsfångars sysselsättning icke egt rum till den omfattning eller under sådant 

anordnande, att närmare uppgift derom kan anses erforderlig, blifver denna afdel-

ning af berättelsen inskränkt till redogörelsen för Straff- och Arbetsfångars, samt 

Krono-arbets-corpsens, arbeten och deraf härflutna medel. 

Vid Straff- och Arbetsfängelserna å Långholmen, i Malmö, Warberg och 

Landskrona, samt å Norrmalm här i staden, i Norrköping och Götheborg, hafva 

fångarne sysselsatts hufvudsakligen med förfärdigande af beklädnåds- och sängklädes

persedlar och dertill erforderlige materialier af ylle-, lin- och hampväfnader, jemte 

tråd, samt för öfrigt med stenhuggnings-, väfnads-, sömnads- med flere arbeten 

för offentliga myndigheters, korporationers och enskilde personers räkning. Vid 

de andra, på fästningar eller i garnisonsorter befintliga, straff-fängelserna hafva 

fångarne. i den mån arbetstillfällen gifvits, varit använda till arbete för försvars

verket. Krono-arbets-corpsen har under uret arbetat på samma ställen och på 

enahanda vilkor mot eller utan ersättning, som under det förutgångna, nemligen: 

soldatklassen eller första kompa.niel vid Strömsholms nya kanal, fästningsklassens 

andra, tredje och fjerde kompanier på Carlsborgs fästning, det femte kompaniet i 

Carlskrona på Eders Kongl. Maj:ts flottas varf, det sjette vid befästningsarbetena 

på Enholmen vid Slite å Gottland, samt nionde och tionde kompanierna vid dylika 
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arbeten på Waxholms fästning och dess omgifningar, och pionierklassen eller elfte 

kompaniet på Kungsholms fästning. 

Styrelsen får här nedan i underdånighet framlägga en i tabellarisk form upp

gjord redovisning för dagsverkena vid alla ofvan särskildt uppräknade fångvårds-

inrättninjiar: 



79 

I afseende å förestående tabells kolumn för hindrade dagsverken genom bristande 

arbetstillfälle och derigenom att arbete icke blifvit ådömdt, gäller samma upplys

ning, som Styrelsen i sin underdåniga berättelse för år 1834 Iemnat, att nemligen 

åtskillige bland de fångar, som inbegripas i antalet af uti kolumnen upptagne 

dagsverken, likväl egt tillfällen till sysselsättning med mindre handarbeten för egen 

räkning; men, då allmänt arbete för dem icke stått att erhålla och det allmänna 

således ej heller af deras verksamhet haft någon inkomst, hafva de synts böra, pa 

sätt som skett, bland de sysslolöse upptagas. 

Af samtlige dagsverken, enligt samma tabell uppgående till en million sex

hundra åttatiosjutusen sextiotvå, stiga de hindrade till 30,S8 och de utgjorde till 

69,42 procent. Af dessa sistnämnda belöpa på försvarsverket 30,06 procent, på 

fiingvårdsinrättningarne 14 procent och på arbeten, hvaraf inkomst vunnits, 55,94 

procent. 

Uti nästföljande tabell får Styrelsen i underdånighet framställa ej allenast de 

i staten för år 1855 förslagsvis beräknade utgifter och inkomster i och för arbetens 

bedrifvande med fångar och kronoarbetskarlar, utan äfven de belopp, hvartill dessa 

utgifter och inkomster verkligen stigit, äfvensom den dividend, som nettoinkomsten, 

lördelad både på hvarje med »påräknad inkomst» utgjordt dagsverke och på samt

lige utspisade portioner, gifvit. 
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Häraf inhemtas, att verkliga utgifterne för arbetens bedrifvande vid några 

inrättningar icke obetydligt öfverstigit de summor, som i stat förslagsvis varit 

beräknade, men detta förhållande, uppkommet derigenom att arbetena, mer än 

förutsedt varit, måst bedrifvas för fångvårdens egen räkning och på dess förlag, i 

följd hvaraf betydligare qvantiteter råämnen till förarbetning blifvit anskaffade med 

den omtanka, som med god hushållning till det allmännas båtnad bort och kunnat 

iakttagas, verkar dock icke till stegring i fångvårdskostnaderna för året, derföre 

att utgifter för arbetena, hvarunder begripas, jemte kostnaden för upphandlade 

rudimaterier och arbetsredskap, aflöning åt arbetsföreståndare och förestånderskor, 

der sådana äro anställda, samt flitpenningar eller premier åt de arbetande fångarne, 

med mera, blifvit först betäckta af arbetsinkomsterna. Emellan netto-inkomsternes 

förslagsvis beräknade och verkliga belopp är skiljaktigheten mindre och finner 

jemväl sin förklaring uti förestående allmänna anmärkning röraode de förhållanden, 

som egt rum, hvartill torde böra läggas, att råämnena för beklädnadseffekter under 

året betydligen stigit i pris, men att de i stat för förfärdigade, till fångvårdens 

behof använda beklädnadseffekter bestämda priser icke blifvit förhöjde; såsom följd 

hvaraf arbetsinkomsten visar sig hafva mest minskats i Malmö, der förarbetning 

af sådana effekter bedrifves i den största skala, hvaremot i de fängelser, der till

fällen yppats att betinga bestämd betalning för fångarnes dagsverken, inkomsterna 

af arbetet antingen bibehållit sig vid ungefär lika belopp, som förut, eller märk-

ligen stigit, såsom i Norrköping. Till arhetsvinstens lägre förhållande vid Straff

fängelserna i Malmö och Warberg har dessutom i betydlig mån bidragit, att ett 

stort antal af de inom dessa fängelser förvarade fångars arbete tagits i anspråk 

vid under året pågående byggnad af de till uppförande i Nåder anbefallda cell

fängelser i nämnde städer, för hvilka fångdagsverken någon ersättning ej kommit 

straff-fängelserna till godo af det extra medelanslag, på hvars bekostnad bygg

naderna blifvit uppförde. Orsaken till samma inkomsts lägre siffra vid l:sta och 

n:te Krono-arbetskompaniema synes åter vara att finna i nummerstyrkans minskning. 

För jemförelse af nettobehållningarnes belopp vid Straff- och Arbetsfängel-

serna och vid Krono-arbets-corpsens mot ersättning arbetande kompanier under 
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sednaste fem åren, förelägges underdånigst följande tabell, hvaraf äfven medeltalet 

af sådane inkomster for nämnde tidrymd kan ses: 
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VIII. AFDELNINGEN. 

Om inkomster och utgifter vid Fängelserna och Krono-

Arbets-Corpsen. 

Uti de, genom Eders Kongl. Maj:ts skrifvelse till Styrelsen af deu 13 De

cember 1854, i Nåder fastställda stater för fångvården i riket år 1855, hafva 

inkomsterna blifvit beräknade sålunda: 

I den härvid bilagda tabellen litt. M. äro fångvårdens verkliga inkomster 

nyssnämnde år upptagne under särskilde titlar och utgjorde, med beräkning endast 

af nettobehållningarne på arbetenas afkastning, 

livadan de verkliga inkomsterna understigit de beräknade med 

ett belopp af . . 203: 16. 10. 

Uti ofvanberörde stater hafva utgifterne åter, efter afdrag af de för arbetens 

bedrifvande kalkylerade belopp, förslagsvis beräknats till en summa af 959,189 
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R:dr 29 sk. 9 r:st., men af det under litt. N. bifogade sammandrag öfver verk

liga utgifterna, enligt Styrelsens hufvudbok för år 1853, hafva dessa, med ute

slutande af kostnaderna för arbetens bedrifvande, icke uppgått till mer än 921,410 

R:dr 9 sk. 7 r:st. eller 57,779 R:dr 20 sk. 2 r:st. lägre belopp, än det i stat 

beräknade. Dä likväl härifrån bör afdragas ofvan visade brist i de beräknade 

inkomsterna eller 205 R:dr 16 sk. 10 r:st., så återstår en besparing på de af 

Eders Kongl. Maj:t till fångvårdskostnadernes bestridande i Nåder anvisade medel 

af 57,576 R:dr 5 sk. 4 r:st., hvarutaf den del, som belöper på anslaget å andra 

hufvudtiteln, eller 57.506 R:dr 4 1 sk. 5 r:st. blifvit Eders Kongl. Maj:ts och 

Rikets Statskontor i hufvudboken tillgodoförd och skall blifva Statsverket ersatt 

så snart Styrelsen, genom förberedda kontanta tillgångar, kommer i tillfälle dertill, 

samt återstoden 69 R:dr 10 sk. 1 r:st., belöpande på det å sjunde hufvudtiteln 

anvisade anslag, blifvit till framtida behof reserveradt; börande Styrelsen härvid i 

underdånighet upplysa, alt orsakerna till den uppkomna behållningen på sistnämnde 

anslag, hvilket under de föregående åren befunnits otillräckligt, ligga deruti att 

dels några ersättningar år 1855 tillgodokommit anslaget och dels åtskilliga be

räknade reparationskostnader icke under årets lopp utgått. 

Då ifrån ofvannämnde utgiftssumma 921,410: 9. 7. 

afdragas fångvårdens inkomster, oberäknadt statsanslagen, ut

görande 74,810: 44. 1 1 . 

så befinnas statens direkta kostnader för fångvården år 1855 

hafva uppgått till 846,599: 12. 8. 

hvilken summa med ett belopp af 72,599 R:dr 12 sk. 8 r:st. ölverskjuter de af 

Rikets Ständer för ändamålet anvisade medel, nemligen förslagsanslaget: 770,000 

R:dr på Riksstatens andra hufvudtitel och bestämda anslaget: 4,000 R:dr, allt 

bankomynt, på den sjunde. 

Efter denna allmänna öfversigt af fångvårdens inkomster och utgifter under 

förevarande redogörelse-år, får Styrelsen, medelst följande jemförelse-tabell, i under

dånighet lägga i dagen icke blott de beräknade och de verkliga beloppen via 

hvarje fångvårdsinrättning, utan ock huru mycket belöper på hvarje fånge och 

krono-arbetskarl: 
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Såsom förklaring öfver det kostnadsbelopp af 1,170 R:dr 19 sk. 11 r:st , 

hvarmed den i staten för Styrelsen upptagna summan 29,666 R:dr 16 sk. blifvit 

öfverskriden, har Styrelsen trott sig böra i underdånighet anföra, att Eders Kongl. 

Maj:t genom Nådigt beslut af den 3 Februari 1855 täckts medgifva utbetalning 

af 383 R:dr i6 sk. gratifikationer åt extra ordinarie tjenstemän, som bestridt 

ordinarie tjenster under innehafvarnes af sjukdom eller annat laga förfall föranledda 

tjenslledighet, äfvensom att några i staten förslagsvis beräknade förvaltnings

kostnader stigit högre än som varit förutsedt. I öfrigt torde Styrelsen, till und

vikande af större vidlyftighet, få underdånigst hänvisa till hvad i förut afgifna be

rättelser finnes anfördt rörande förhållanden, som inverkat på de större eller mindre 

underhållskostnadernas totalbelopp för fångar inom olika fängelser och för krono

arbetskarlar på åtskilda arbetsstationer eller fästningsorter, hvilket anförda, såsom 

förklaringsgrund för de under ifrågavarande redovisningsår förekommande resultater 

af förvaltningen, jemväl eger tillämplighet. 

Statens utgifter för fångars vård och underhåll de sednast förflutna tio åren, 

kostnaderna för cellfängelsebyggnader icke derunder inbegripne, emedan särskilde 

extra stats-anslag dertill varit anvisade, hafva utgjort: 

hvaraf medeltalet för år utgör 788,527 R:dr 29 sk. 2 r:st. 

Enligt Styrelsens hufvudbok stego fångvårdens tillgångar vid 1855 års slut 

till 433 ,881 R:dr 3 4 sk. 11 r:st, för hvilka Styrelsen får i underdånighet af-

gifva specificerad redovisning: 
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Behållning i Rikets Ständers Bank 

Kassabehållningar hos vederbörande Redogörare och i Landt-

ränterierna 

Oredovisade förskotter, till största delen meddelade från 

Landtränterierna 

Mot ränta utlånta: 

Fångars och krono-arbetskarlars egna medel och arbets

förtjänst 

Besparingskassamedel 

Hebbeska testanientsmedlen 

Westerbottens Läns arbets- och korrektions-

inrättnings medel 

Foidringar hos auktoriteter och enskilde personer, bestående 

till större deien i numera betalte ersättningar för dags

verken och verkställde arbeten vid fåiigvårdsiurättningarna 

Proviant-artiklar, beklädnads-materialier, inventarier na. m. 

till värde af 

Anmärkte medel 

Proprie balanser: 

Aflidne Redogörarens vid Straff- och Arbetsfängclset å Lång

holmen, A. Söderströms 

beroende på afskrifning. 

Förre Redogörarens \id nyssnämnde fän

gelse, P. J. Weidels 

beroende på indrifning. 

Aflidne Redogörarens vid Straff-och Arbets-

fängelset å Norrmalm, A. Wallbergs . 

beroende på afskrifning. 

Aflidne Redogörarens vid Straff-fängelset 

å Carlstens fästning, L. W. Nymans . 

beroende på indrifning. 

Samt förre Redogörarens vid Straff-fängel

set i Carlskrona, C. A. Anderssons 

beroende på indrifning. 
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Fångvårdens skulder utgjorde vid 1853 års slut 314,255 R:dr 31 sk. S r:st, 

hvaraf till Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Statskontor 203 ,243 R:dr 38 sk. 9 r:st., 

till langar och krono-arbetskarlar 54,548 R.dr 4 3 sk. 6 r.st., till besparings-

kassorna vid fängelserna och kronoarbetskontpanierua 9,986 R:dr 3 3 sk. 9 r:st., 

samt återstoden i allmänhet utgörande sädane skulder, som först efter årtjts utgång 

kunnat liqvideros till åtskillige embetsverk, fångvårdeus räkenskapsförare, leveran

törer med ilere. 

Efter profiling af Styrelsens Revisionskontors gjorda anmärkningar vid fång

vårdsräkenskaperna har genom trettiofyra särskilda resolutioner ett sammanräknadt 

belopp af 1,175 R:dr 17 sk. 3 r:st. blifvit af Styrelsen till betalning fastställdt. 

Slutligen får Styrelsen underdånigst anmäla, att undertecknad Cederschiöld, 

jemlikt Eders Kongl. Maj:ts den 16 Maj 1855 meddelade Nådiga förordnande, 

under samma år förrättat de i Reglementet för Krono-arbets-corpsen anbefallda 

mönstringar af denna corps, hvarom särskild berättelse blifvit i underdånighet af-

gifven, äfvensom inspekterat samtliga Straff- och Arbetsfängelserna, samt Läns-

och Kronohäktena, med undantag af dem i Norrbottens, Westerbottens, Wester-

Norrlands, Jemtlands och Gefleborgs Län. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

S t o r m ä g t i g s t e , A l l e r n å d i g s t e . K o n u n g ! 

E d e r s K o n g l . Maj: ts 

underdånigste. tropligtigste 
tjenare och undersåter 

W. STRÅLE. 

R. TH. CEDERSCHIÖLD. C. M. KRUSKOPF. 

Stockholm den 3 0 December 1856. 
O. O Afzelius. 
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Litt. K . A. 

Till Styrelsen öfver Fängelser och Arbetsinrättningar i Riket 

Hedrade med vår Konungs äfvensora med Fångstyrelsens förtroende att, på 

grund af vår ödmjuka anhållan hos Kongl. Majestät, i Juni månad 1854, och 

dera lemnade Nådiga Resolution af den 24 November samma år, få besöka huvud

stadens fängelser samt åt der befintliga qvinliga fångar meddela den undervisning 

och tröst, hvartill vi kännt oss, som christna qvinnor, kallade, synes det oss, efter 

ett års verksamhet i denna kallelse, vara en skyldighet både emot Styrelsen öfver 

fängelserna och emot oss sjelfva, att inför denna framlägga en kort redogörelse 

öfver arten och sättet af vår verksamhet, och af de erfarenheter vi derunder gjort. 

Vi göra det emedlertid icke, såsom bevis på hvad vi uträttat, ty det är ännu 

alltför ringa, utan fastmer för att antyda den ståndpunkt, som vi anse oss intaga 

i förhållande till fängelset och fångarne, samt för att hänvisa på det goda, som 

sällskapet för fångars förbättring skulle kunna utöfva, isynnerhet om det under

stöddes af ett större antal medlemman 

Att anföra flera enskilta fall, som mött oss under denna tid, vore visserligen 

de mest talande bevis häröfver, men skulle medföra en vidlyftighet, hvarmed vi 

icke vilja upptaga Styrelsens tid, utan inskränka oss heldre till att endast anföra 

grunddragen af vår verksamhet härutinnan. 

Man finner allmänt hos fångarna i våra fängelser en fix tro, ett stående tale

sätt, som upprepas från den ena till den andra, och det är att: »sedan de en gång 

kommit inom dessa murarne, äro de föraktade och förkastade af alla roeeniskor.» 

Att betaga dem denna tro, att öfverbevisa dem om att det finnes menniskor, 

som önska antaga sig dem i välvilja, och att den fånge, som vid utträdandet ur 
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fängelset vill begynna ett bättre lif, äfven kan det, och har dertill att påräkna 

hjelp och välsignelse af Gud och al' de menniskor, som Han väckt till deltagande 

för dem, det bör, enligt vår förmening, vara elt hufvudföremål för sällskapet för 

fångars förbättring. Detta mål, klart ultal.idt i vårt sällskaps stadgar, har varit 

vårt ögnamärke ifrån första stunden af vårt inträde inom fängelsemurarne. 

En öfvertygelse och ett uttryck, som man af de fångna qvinnorna hör likaså 

ofta, som det nyss anförda, är att: »de kunde bli menniskor åter, om man ville 

räcka dem en hjelpsam hand.» 

Sällskapet för fångars förbättring bör vara denna uträckta hand, och förhjelpa 

fången att efter sitt utståndna straff kunna återgå till samhället, ej mer som en 

skadlig eller farlig utan som en gagnelig medlem. Sällskapet för fångars förbättring 

bör vara förmedlingslänken emellan fängelset och samhället. 

Sällskapet kan härvid äfven stödja sig på en hög författares förträffliga ytt

rande, i boken »om Straff och Straff-anstalter». S. 1 4 0 — 4 1 : »Vidkommande 

den vigtiga omsorgen att bereda den frigifnes återupptagande i samhället, så bör 

en till oförsonlighet urartad sedekänsla ej tillbakavisa hans ånger eller qväfva hans 

goda uppsåt, men utvägar till ärlig sysselsättning förekomma hans återfall. Se der 

ett vidsträckt fält för den kommunala och enskilta verksamheten. Både barm-

hertighet och klokhet uppmana härtill, ty det är det ädlaste och säkraste sättet 

att förekomma nya rättskränkningar.» 

Under bemödandet att utföra värt angifna värf ha vi: 

l:o. Vid Söndagsstunderna, på Norra Korrektionshuset, (hvilka, enligt er

hållen tillåtelse, blifvit samtidigt hållna derstädes å treinie salar,) vinnlagt oss om 

a) att göra fångarna närmare bekanta med den H. Skrift genom att låta dem 

sjelfva läsa högt — hvar fånge lurvis en vers — åtskilliga böcker deraf, hvarmed 

de varit föga eller intet bekanta, såsom Davids psalmer, Apostlagerningarne m. 11. 

b) Att väcka deras sjelfmedvetande genom ledande frågor i Christendomens grund

sanningar, hvaruuder vi sökt lägga på fångarnas hjertan vissa för dem synnerligen 

vigtiga läror, såsom den om bönens makt att förändra hjertat och nedkalla väl

signelse, Guds allestädes-uärvärande nåd i Christo, o. s. v. Vi fråga dem äfven 

hvad de minnas och hvad de lärt af förmiddagens predikan, öfver hvilken de van-
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ligen yttra mycken belåtenhet. (Det intresse som fångarna visat under denna 

slags katekesering, samt många deras svar, bevisa nogsamt huru vigtig den är för 

att väcka mera redighet i begrepp samt insigt af bokstafvens anda), c) Att in-

öfva fångarna i andliga sånger, utom de egentliga psalmerna. Dessa sånger, för

fattade eller öfversatta af fröken Belly Ehrenborg och försedda med vackra melo

dier, göra fångarna ett synnerligt nöje, läras af dem med lätthet utantill och 

sjungas af många utmärkt väl. Undervisning genom samtal afvexlar med sångerna 

under Söndagsskolans stunder. 

Öfriga delen af dessa har upptagits af korta föredrag, antingen af rent reli

giöst innehåll eller om tilldragelser ur det verkliga lifvet, tjenande att stärka 

tron på Guds nådefulla försyn, omvändelsens möjlighet och välsignelse. Söndags

stunderna ha begynts och slutats med bön. 

I Söndagsskolans undervisning ha, vanligtvis, på hvar sal, omkring 20 å 30 , 

ibland flera, qvinnor tagit del. En större mängd är vanligen tillstädes i salen, 

men endast som åhörande. Flera af de fångar, hvilkas strafftid nalkats sitt slut 

och som, utom fängelset, icke egde huld eller skydd, ha vändt sig till oss med 

innerliga böner om att kunna få rum på ett af räddningshemmen i hufvudstaden, 

och ofta ha flera af de andra fångarna samt ordningsqvinnan på salen förenat sig 

om att bedja för en medfånge, under varmt beröm för dess hjerta, uppförande, 

samt innerligt deltagande i dess öde. Vi ha vinnlagt oss att, för sålunda om

fattade fångar, och synnerligen då de derjemte förordats af Direktören vid inrätt

ningen, söka utverka plats å ett af räddningshemmen, Magdalena-hemmet (på Norr) 

eller Bethesda (på Söder) eller ock i landsorten. 

Vi kunna ej annat än vitsorda fångarnas förhållande till oss i allmänhet, och 

det förtroende med hvilket en stor del af dem mött oss, den uppmärksamhet som 

de skänkt oss, den hjertlighet med hvilkeu de tackat oss, bedja oss att »åter

komma», att »icke glömma dem.» Ofta ha de upprepat denna försäkran: »sedan 

fruntimmertia komma hit har det blifvit bättre, ljusare för oss.» Ofta under bönen 

eller under sångerna ha vi sett dem gråta stilla, såsom af en sorg efter Guds 

sinne, som har framför sig en förhoppning. Till flera af dem stå vi i ett för

hållande, som helt säkert skall sträcka sig icke blott öfver fängelsets tid, men 

äfven öfver jordelifvets. 
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2:o. Under besöken i hufvudstadens Cellfängelser, som vanligen skett en 

gång hvar vecka (utom under den tid af sommaren dä vi varit bortresta på 

landet) ha vi, allt efter fångarnas sinnesstämning läsit för dem eller låtit dem 

sjelfva läsa passande stycken nr den Heliga Skrift, eller ur Pastor Fjellstedts bok 

»för Fångarne», eller bedit med dem, förmanat dem till ärlig bekännelse inför 

domstolen, och hänvisat dem på Guds nåd och närhet äfven i fängelset, samt till 

umgänge med Honom i bönen. Mycket ofta ha vi funnit oss här komma just i 

rätta stunden, för att uppmuntra en nedslagen, trösta en förtviflad, styrka i goda 

föresatser en vacklande, eller hjelpa en behöfvande. Åtskilliga fångar, som här 

setat, som det heter »för försvaret» ha vi på deras böner förhjelpt till plats å 

räddningshemmen, eller tröstat med utsigt att kunna upptagas i ett af dem då 

deras strafflid var öfverstånden; några ha vi äfven förhjelpt att återvända till sina 

anhöriga i landsorten. 

Vi utbedja oss här att få fästa Fångstyrelsens synnerliga uppmärksamhet vid 

denna del af vår verksamhet, hvilken icke sammanfaller med själasörjarens, utan, 

som utgör vårt sällskaps serskilta värf, såsom medlande länk emellan fängelset och 

samhället. Vi ha redan anfört en del deraf och bedja få tillägga följande: Mången 

qvinna, som hastigt inmanas i häkte, lemnar efter sig i hemmet små barn (stundom 

dibarn) och förlorar om dessa, under fängelsetiden, vanligtvis all kunskap. Barnen 

intagas på Stora Barnhuset, afsändas sednare till landsorten, och den olyckliga 

modren vet intet derom, och får, i fängelset, der hon stundom förblir en längre 

tid, ofta ej veta om hennes barn äro Iefvande eller döda. Det händer stundom 

att en till förtviflan gränsande längtan att veta något om deras barn bemäktigar 

sig dessa mödrar. Det har varit oss angeläget att vid alla tillfällen, då vi blifvit 

bedda derom, förskaffa de sörjande mödrarne underrättelser om deras barn, och 

då dessa varit i Stockholm, äfven uppsöka dem, för att kunna bringa modren 

helsningar oeh tröstande upplysningar från dem. Mången moder har derföre tackat 

oss med glädjetårar. För andra fångna qvinnor ha vi kunnat vända oss till deras 

föräldrar, anhöriga eller vänner, och om än stundom skenbart föga blifvit vunnet 

härmed, så har det likväl blifvit vunnet, att fångarna trott på medmenniskors väl

vilja och Guds vårdande hand genom dessa. Mer än en fånge har vid sitt in-
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trade i häktet varit så blottad på kläder, att hon vid sitt utträde derur, efter 

utståndet vatten- och brödstraff, skulle, under vintern, säkerligen förfrusit om man 

ej anskaffat för henne några varma klädesplagg. Flera behöfva en liten hjelp till 

förlag af arbetsmaterialier, så vida de, efter utgången ur fängelset skola kunna 

lifnära sig utan att tillgripa nästans egendom. Åtskilliga små tjenstcr åt cell

fångarna, såsom att skaffa dem glasögon, psalmböcker med grof styl o. s. v., skulle 

vara för små att ens nämna, om icke fångarnas tillstånd gjorde deras glädje öfver 

hvar liten lindring i fångenskapen ofta så stor. 

Slutligen bedja vi mycket att Fångstyrelsen ville behjerta Fruntimmers-säll

skapets redan nämnda förhållande till räddningshemmen samt dessas till fängelserna. 

Det är en känd sak att fången, sorri, i vårt land, en gång kommit i straff-

fängelset får vid sin ulgång derur ett betyg om vanfrejd, som, i de flesta fall, 

för alltid stänger för henne (eller honom) välfrejdade likars hem. Vi ha också 

sett den tanken att få sina betyg »orenade» eller »fläckade», som de kalla det, 

öfva en till förtviflan gränsande verkan på qvinnor, som för första gången dömas 

till korrektionshuset. Man kan också under besöken i fängelserna iakttaga, huru 

de qvinnor, som en gång blifvit der straffade, sedan med få undantag kastas 

emellan häktet och korrektionshuset, under fåfänga försök att på de korta mellan

tiderna (stundom dagarna, ibland timmarna) undkomma denna olycksaliga krets

gång. Men huru kunna de det, då deras betyg om vanfrejd tillsluter för dem 

välfrejdade hem, och således de vanfrejdade allena stå dem öppna, hvilkas personal 

snart åter indrager dem i den olycksdigra hvirfveln, hvars slutliga utgång oftast 

är lifstidsfängehe. Detta förhållande är så mycket mer behjertansvärdt, då man 

besinnar att flera fångar kommit på korrektionshuset vid mycket unga år, några 

som barn, läsa der till Skrift, och sedan år efter år återkastas dit, så att mången 

qvinna der, vid 30 eller 40 års ålder, tillbringat större delen af sitt lif i — fän

gelse. Dessa olyckliga äro ej sällan slutligen förstörda till hälsan, försupna, för-

tviflande om hjelp och i uppror mot både Gud och samhället. 

Det var belijertande af dessa förhållanden, som för några få år sedan för

mådde tvänne christligt sinnade fruntimmer, Fru Emilia Elmblad och Fru Betty 

Elde, att öppna räddningshem för qvinliga förbrytare, hvilka önskade vända åter 
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till en bättre vandel. Vi ha redan nämnt Magdalena-hemmet och Bethesda. Dessa 

kunna upptaga hvardera högst 10 frigifna fångar. Under denna vinter ha emellan 

aderton och tjugu personer vårdats der, hvilka i annat fall helt visst hade befolkat 

fängelserna, men nu biifvit väl försörjda, lärt sig arbetsamhet, ordning, beskedlig

het, och biifvit undervista i Christi Evangelium. Flera af dessa gifva, genom en 

längre tids välförhållande och märklig förändring till sinnet, anleduing till godt 

hopp om en stadig förbättring. Mer än hälften af räddningshemmens närvarande 

medlemmar komma denna var att utgå derifrån i fasta tjenster (tvenne utrikes) 

och ännu flera af dem skulle väl förtjena denna tilltro. En ung qvinna kommer 

till våren att bli gift med en man, med hvilken hon sedan liera år varit trolofvad. 

Hon hade redan före sin konfirmation kommit på korrektionshuset, sedan åter

kommit dit mer an en gång, och polismyndigheten hade icke nu de bästa för

hoppningar om hennes förbättring. Hon liar likväl efter nära ett hällt års vistande 

å Magdalena-hemmet visat en så stigande förbättring och stadga, att man har skäl 

att om henne hoppas det bästa. Skulle emedlertid hon eller några af de andra 

återfalla, så har dock räddningshemmets arbete för dem icke varit förgäfves, ty, 

såsom en af dess medlemmar uttryckte sig: »ett är dock visst, och det är att 

man der får höra sådana Guds ord och röna sådan välvilja, som man icke lätte-

ligen glömmer hvarthelst man kommer.» Och det är vår förmening att, om ma» 

ej lyckats alt åstadkomma mer än längtan till ett bättre lif, så skall detta ej bli 

fruktlöst. Herren vet sin tid. 

Om räddningshemmen vore flera i vår hufvudstad och allmänhetens deltagande 

för dem större, så torde en stor del af den personal, som nu går att fylla fängel

serna, kunna räddas lör samhället och mången medmenniska från det förfärliga 

ödet att tillbringa större delen af sitt lif som fånge. Vi ha ofta med blödande 

hjerta måst öfverlemna en med tårar om räddning bedjande fånge till dess öde i 

det vanfrejdade samhällets snaror, emedan intet rum mer fanns på de tvänne 

räddningshemmen, och emedan ingen utom dessa ville emottaga den hemlösa. 

Ehuru svårt det ännu är att få goda tjenster lör de på räddningshemmen upp

tagna qvinnorna, så är detta dock en möjlighet när betyg derifrån gifvas dem på 

en förbättrad vilja och vandel; och denna möjlighet måste tillväxa framdeles, då 
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allt Dera qvinnor genom sitt goda uppförande styika de bevis, som redan nåpra 

gifvit, att de personer, som ur räddningshemmen taga dem i sina hus, som 

tjenarinnor, icke ha att befara otack för sin christliga välvilja. Det är och det 

bör förblifva ett mål för våra bemödanden, liksom det är så lör våra önskningar, 

att genom förbindelser med christliga menniskovänner i landsorten vinna der ut

vägar lör de i räddningshemmen förbättrade frigifna fångarna, och sålunda be

trygga deras återgång till samhället. 

Genom H. M. Konung Oscars menniskoälsknnde och visa försorg har en 

stor förbättring blifvit under sednare år tillviigabragt i fängelserna och fångarnas 

vård inom dessa. .Men den förmedling, som det christliga samhället kunde och 

borde öfva lör att bereda fångens försoning med detta, felas ännu i vårt land 

eller lelver endast der i begynnelser, som föga kunna uträtta, om de ej verk

sammare än hittills understödjas. Likväl, hvilket skönt och stort fält är icke här 

lör christlig verksamhet, dels genom besök hos fångarna, dels genom deltagande 

lör räddningshemmen och dessas förgreningar i landsorten *). Ingen provins i 

Sveriges land borde vara alldeles främmande för »den gode Herdens» embete att 

återföra de vilseförda. Och det är icke mer äu billigt, då en stor del af hufvud-

stadens fångpersonal kommit dit ifrån provinserna. 

Man skall tala om mödan, om besväret vid allt detta. Ja, de äro til!, och 

stundom kännbara. Men finnes icke äfven en tillfredsställelse, en egen glädje i 

denna tjerist? Sannerligen de äro äfven till, och de löna väl mödan. Och om 

de icke varit, så hade vi redan tröttnat i ett arbete, som är sä »mycket», men 

arbetarena ännu så få, och der vi, emot vår förmodan, stått och ännu slå så 

ensamma. Törhända att det motstånd, som vårt företag mötte, redan i dess be

gynnelse, afskräckt mången välsinnad att förena sig med oss; men har man då 

glömt den röst, som än i dag öfver hela verlden ropar till menniskorna: »Jag 

var i häktelse och J kommen till mig**)!» 

*) I Tyskland äro, i provinserna omkring Diakoniss-lnslilulel i Raiserswenh, s'.iflacle åtskilliga s. k. 
»HQlfs-YereiiJp» genom Ii vilkas försorg de vid Institutet förbättrade fångarna mottagas i provinsen och 
der förses med för dem passande tjenster. 

") Matth. 23: 36. 
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Vi uttala här vår ödmjuka och hjertliga tacksägelse för den godhet, hvarmed 

H. M. Konungen täckts upptaga vårt företag, samt för den välvilja vi derunder 

rönt af flera ledamöter af Fångstyrelsen. 

Ett fortfarande af denna godhet och välvilja skulle bli oss ett mäktigt stöd 

i fullföljandet af vårt värf, och kanhända göra oss det möjligt att, med Guds bi

stånd, så utveckla hvad här ofvan blifvit antydt, att derigenom framdeles kunde 

åstadkommas en fullständigare organisation af det räddningsarbete, för hvilket vi 

här ödmjukeligen och iunerligen utbedja oss Fångstyrelsens benägna uppmärksamhet. 

Stockholm den 8 Mars 1856. 

FREDRIKA BREMER. 

Marie Cederschiöld. Mathilda Foij. 



Litt. A. 
Summariskt Sammandrag öfver Fångantalet vid Rikets samtliga Läns- Krono- och Polishäkten under loppet af år 1855. 





Litt. B. 1. Summariskt Sammandrag öfver antalet af Allmänna Straff- och Arbets-fångar, Bekännelse-fångar samt Krono-Arbetskarlar under loppet af år 1855. 





Litt. B. 2. 

Summariskt Sammandrag öfver antalet af de personer, som under loppet af år 1855 i Läns- och Krono-häkten hållits till allmänt arbete, ådömdt på grund 
af Kongl. Förordningen den 4 Maj 1855 för tjufnadsbrott. 



Litt. B. 3. 

Summariskt Sammandrag öfver antalet af de personer, som under loppet af år 1855 i Läns- och Krono-häkten hållits till allmänt arbete, ådömdt jemlikt 
Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 1853 för försvarslöshet. 



Litt. C. 

Uppgift för år 1855 å Allmänna Straff- och Arbetsfångarnes, Bekännelse-fångarnes samt Krono-Arbetskarlarnes ålder. 





Litt. D. 

Uppgift för år 1855 å Allmänna Straff- och Arbetsfångarnes, Bekännelsefångarnes samt Krono-Arbetskarlarnes födelseorter. 





Litt. E. 

Uppgift för år 1855 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 1855 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 1855, 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 1855 på förhållandet mellan folkmängden i 
Stockholms Stad och hvarje Län, samt antalet af de utaf 
Auktoriteterna derstädes domde allmänna Straff- och Arbets
fångar, Bekännelsefångar samt Krono-Arbetskarlar. 





Litt. I. 

Uppgift för år 1855 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 1855, dels varit å Allmänna Straff- och Arbetsfängelserna samt i Länsfängelserna och vid Krono-Arbets-

Corpsen intagne 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-Kompanier och Cellfängelser inom Riket år 1855. 



Litt. M. 
Sammandrag öfver Fångvårdens inkomster, enligt Fångvårds-Styrelsens Hufvudbok för år 1855. 



Litt. N. 

Sammandrag öfver Fångvårdsutgifterna, enligt Fångvårds-Styrelsens Hufvudbok för år 1855. 
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