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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Då Styrelsen öfver Fängelser och Arbetsinrättningar i Riket nu går att afgifva 

underdåniga berättelse om Fångvården i Riket under loppet af år 1836, anser 

Stjrelsen sig, följande den uppställning, som uti föregående års-berättelserna blifvit 

iakttagen, böra uti åtta särskildta Afdelningar meddela redovisning för: 

l:o Fångar och Krono-arbetskarlar i allmänhet, samt särskildta slag dera!; 

2:o Förhållandet inom Fängelserna och Krono-arbets-corpsen, samt verk

ningarne af det derstädes använda behandlingssätt; 

3:o Religionsvården; 

4:o Helsovården; 

3:o Fängelsebyggnaderne; 

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

7:o Fångars och Krono-arbetskarlars sysselsättning, äfvensom verkan deraf 

till minskning i statens utgifter för deras underhåll; samt 

8:o Inkomster och utgifter vid Fängelserna och vid Krono-arbets-corpsen 
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I. AFDELNINGEN. 

Om Fångar och Krono-arbetskar lar i allmänhet, 

samt särskildta slag deraf. 

Uti denna afdelning lemnas redovisning, dels för det antal fanfar, som funnits 

intagne uti Läns-, Krono- och Polishäkten, så väl under årets lopp, som vid 

slutet derof, dels för antalet af dem, som funnits i allmänna Straff- och Arbets-

langelserna samt vid Krono-arbets-corpsun vid arets slut, dels ock, till jemförelses 

anställande i afseendo på antalets tillväxt eller minskning under en längre följd 

al år, enahanda redovisning från och med 1835 , som är det första för hvilket 

någon utförlig fång-statistik hlifvit uppgjord. 

Hvad särskildt år 1856 beträffar meddelas, rörande allmänna Straff- och 

Arbetsfångar samt Krono-arbitskai lar, redovisning, så väl för förändringarne i af-

scende på deras tillkomst och afgång, som ock för deras ålder, födelseorter, före-

i:ående lefniidsvrken, auktoritcler, som dömt deui till allmänt arbete, samt för 

brotten hvarför de gjort sig till straff förfallne. 

Horn. 7. Uppgift dels å antalet af de personer, som under loppet af åren 

1855, 1840, 1845, 1850, 1855 och 1856 uti Stockholms Stads, jemle samllige 

Läns- och Kronoliingelser, äfvensom Polishäktena i Götheborg och Norrköping 

varit förvarade, dels ock å folkmängden vid slutet af dessa år, med undanlag af 

1856. för hvilket uppgift dera ännu ej kunnat erhållas. 
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) Orsaken deriill , all denna uppgift ej öfverensstämmer med don, som förekommer uii niislforesåenilo berättelse s(5r all finna ikruti , alt iisiniimnJc 
uPpgifl var grunJad, eml.ist på en provismi-k beräkning. 

) Denna summa omfattar ejriitMgen antalet vid årets slut, emedan aniatel >iJ äreis början ej iir li!Kötli:li_:en k.ui.lt. 
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De uti förestående tabell upptagne personer hafva blifvit i häkte inmanade af de anledningar, 

*; Anttlet vid börjin af är 1855 kun oj uppgifvas. 
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som efterföljande tabell utvisar: 
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Af de särskilta slags fångar, samt barn, som under loppet af åren 1835, 1840, 1845, 1850, 

Polishäktena i Gölheborg och Norrköping, har total-summan, på sätt förestående tabeller ut-
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1855 och 1856 förvarats uti Stockholms Stads, samt Läns- och Kronohäktena, äfvensom uti 

visa, utgjort: 

Uti efterföljande tabell meddelas uppgift, ej allenast pä tillökningen uti Rikets 

folkmängd ifrån 1835 till och med 1855, utan äfven 3 tillväxt eller minskning 

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

Sr, som äfven under åren 1840, 1845, 1850 och 1856. 
2 
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Til] undvikande af missförstånd har Styrelsen ansett sig böra här upprepa 

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 

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

intagits, utan att derefter jemräl insättas uti något Krono- eller Polishäkte, dels 

ock att afdrag för dem, som under årets lopp från ett till annat Krono- eller 

Polishäkte förflyttats, i saknad af uppgift dera, ej kunnat göras för längre tid 

tillbaka, än från och med 1845, till följd hvaraf det ock är först från och med 

sistnämnde år, som Styrelsens beräkningar öfver arresteringarnes antal eger större 

tillförlitlighet. 
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Då afdrag göres, ej allenast för dera, som vid början af hvarje år förvarats 

uti Lans-, Krotio- 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 sistförflutna 10 åren varit följande: 

Uti sednaste berättelsen har Styrelsen fästat uppmärksamheten derpå att 

arresteringarnas antal, som år 1846 med 1,176 öfversteg det nästföregående årets 

antal, under derpåföljande 3:ne åren fortfarande minskats så betydligt, att antalet 

arresteringar år 1849 varit 5,606 mindre än 1 8 4 6 ; — att arresteringarnas antal 

efter 1849 under derpåföljande 3:ne åren åter fortfarande stigit, så att det år 

1852 med 7,020, eller 63,31 procent öfverstigit antalet 1849, men att arreste

ringarnas antal under de derefter följande 3:ne åren ånyo minskats, så att det 

år 1855 varit 5,969, eller omkring 32 procent mindre än under loppet af år 

1852. — På sätt förestående tabell utvisar har denna omvexlande tillökning och 

minskning uti arresteringarnas antal, som under det förflutna decenniet egt rum 

för 3 år i sender, ej blifvit fortsatt under loppet af år 1856, enär arresteringar

nas antal fortfarande minskats äfven under sistnämnde år, då det med 1,339 eller 

med omkring 11 procent understigit arresteringarnas antal 1 8 5 5 ; — och har 

antalet af barn, som till fängelserna åtföljt föräldrarne, jemväl varit betydligt 

mindre år 1856 än något af de föregående åren. 
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Sedan Styrelsen uti förestående tabellen redogjort för arresteringarnas antal 

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

relsen nu uti nästefterföljande tabell uppgift ä antalet af de särskildta släps fångar, 

äfvensora barn, hvilka på en gång, neroligen sista dagen af åren 1855, 1840, 

1845, 1850, 1855 och 1856, hållits i nämnde häkten förvarade: 

*) Uti bilagan litt. A. meddelas särskild uppgift å antalet af de personer, hvilka under loppet ar år 1856 varit under transport 

uti Lins- och Kronohäkten intagne. 
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Mom. 2. Uppgift pä antalet af Allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekännelse-

fångar och Krono-arbelskarlar vid slutet af åren 1853, 1840, 1845, 1850, 1835 

och 1856: 
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Dessa fångar hafva bestutt af följande slag: 
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För att lätta öfversigten af tillväxten eller minskningen uti antalet af de 

särskilta slagen af fångar under en längre följd af år har Styrelsen dels uti be

rättelsen för 1851 framställt förhållandet i berörde afseende från och med 1835 

till och med 1851 uti 2:ne tabeller, af hvilka den ena upptagit förändringen i 

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

uppgift å olikheten i de nykomnes antal, dels ock uti berättelserna för derpå-

följande 3:ne år meddelat redogörelse för olikheten i nämnde afseende emellan 

hvardera af dessa och nästföregående år. — Uti efterföljande tabell lemnar Sty

relsen nu en lika beskaffad jemförelse emellan åren 1855 och 1856. 

Af förestående tabell inhemlas: att ifrån slutet af 1855 till 1856 års slut, 

lifstidsfångarnes antal minskats med 10 män och 2 qvinnor; — att antalet af 

Straff-fångar på viss tid ökats med 356 män och 73 qvinnor; — att bekännelse-

fångarnes antdl minskats med 3 män; — att de försvarslöses antal minskats med 

301 män och 10 qvinnor; — att antalet af kapitulanter eller utstrukne soldater 

minskats med 18; — att de frivilliges antal minskats bland de försvarslöse männen 

med 20, och bland kapitulanterne med 7, men ökats bland de försvarslösa qvin-

norna med 2; — samt att total-summan minskats med 23 män och ökats med 
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63 qvinnor, utgörande således för hela sammanräknade personalen en tillökning 

af 40. — Hvad åter antalet af de nnder bvardera af dessa 2:ne åren nykomne 

beträffar, så inhemtas af samma tabell: att de till lifstidsfangelse dömde med 26 

män och 6 qvinnor, — de försvarslöse med 186 män och 34 qvinnor, — de 

frivillige bland de försvarslöse männen med 22, och de frivillige bland utstrukne 

soldaterne med 12 under loppet af år 1856 understigit de nykomnes antal näst

föregående året; men att deremot de till straff-fängelse på viss tid nykomne år 

1836 med 794 män och 131 qvinnor, samt de nykomne utstrukne soldaterne 

med 3 öfverstigit de nykomnes antal år 1855, så att total-summan af samtlige 

ofvannämnde nykomne år 1856 med 551 män och 90 qvinnor eller tillsammans 

med 641 personer öfverstigit de nykomnes antal 1855. 

Ehuru detta resultat vid första påseendet kan synas vara särdeles oroväckande, 

torde dock verkliga förhållandet med tillväxten uti det ifrågavarande fångantalet 

vid närmare undersökning framstå uti en ganska fördelaktig dager, så väl med 

afseende pä sjelfva personal-tillökningen, som äfven med afseende på statens under

hållskostnad för densamma. 

Det var visserligen lätt att förutse att antalet af nykomne på viss tid dömde 

straff-fångar skulle betydligen ökas till följd af Kongl. Förordningen den 4 Maj 

1855, enligt hvilken författning, som trädt i verkställighet under derpåföljande 

September månad, derefter skulle dömas till straffarbete äfven för första och andra 

resan stöld, som förut kunnat försonas med böter, eller fängelse vid vatten och 

bröd; men i hvad mån fortfarande tillökning uti fångantalet på det hela härigenom 

skulle förorsakas var deremot svårare att på förhand beräkna. Nu har, på sätt 

bilagan litt. B. 2. utvisar, antalet af de för tjufnadsbrott till högst sex månaders 

straffarbete dömde, som uti Länsfängelserna intagits för att derstädes straffet 

undergå år 1856 uppgått till 805, men, oaktadt ett betydligt antal efter samma 

författning till längre tids arbete dömde dessutom ankommit till gemensamhets-

straff-fängelserna, samt antalet af samtlige nykomne på viss tid dömde straff

fångar år 1856 med 925 öfverstigit de nästföregående året nykomnes antal, har 

dock straff- och arbetsfångarnes antal på det hela, såsom nästföreståeude tabell 

utvisar, vid slutet af 1856 med 23 män understigit, och då båda könen tages i 

beräkning, endast med 40 personer öfverstigit antalet vid slutet af 1855. 



17 

Betraktar man åter längden af den tid, bvarunder statens underhållskostnad 

för de år 18S6 nykomne, i förhållande till det nästföregående året, skulle komma 

att betunga statsverket, så vill det synas som en sådan jemförelse skulle utfalla 

fördelaktigast för året 1856. — Ty äfven om härvid ej tages i beräkning den 

sammanräknadt sannolikt långa tid, bvarunder underhållskostnad skulle komma att 

utgå för de 3 2 lifstidsfångar, hvarmed de nykomnes antal inom denna klass år 

1885 öfversteg antalet af de år 1856 nykomne, utan jemförelsen anslälles endast 

emellan de på viss tid dömde, så visar sig följande förhållande: under det att de 

försvarslöse 220, hvarmed de nykomne inom denna klass 1855 öfversteg de ny

komnes antal 1856, älven om alla antagas hafva varit dömde endast till den 

kortaste tiden eller 2 år, skulle, derest alla å fängelserna qvarblefvo under hela 

den ådömda strafftiden, föranleda en underhållskostnad för 5,280 månader, hafva 

deremot de 925 straff-arbetsfångarne, hvarmed de nykomnes antal inom denna 

klass år 1 8 5 6 öfverstigit de nykomnes antal 1855 , föranledt en underhållskostnad 

under 2,871 månader för ofvannamnde uti Lansfängelserna intagne 805, och under 

1,188 månader för öfrige 120, eller tillsammans under endast 4,059 månader, 

så vida nemligen nyssnämnde 120 jemväl väljas bland dem som varit dömde till 

den kortaste arbetstiden. 

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

nemligen sista dagen af åren 1835, 1840, 1845 , 1850, 1855 och 1856, 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 Arbetsfängel-

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

Rrono-arbets-corpsen anställde: 

3 
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Om dessa summor jsmföras med Rikets folkmängd, sona utgjorde vid 1835 

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

3,316,537, — vid 1850 ärs slut 3,482,541, — samt vid 1855 års slut 3,639,332, 

så visar sig härar, att vid slutet al' 1835 livar 701:sta, — vid slutet af 1840 

hvar 591:sta — vid slutet af 1845 livar 514:de, — vid slutet af 1850 hvar 

625:te, — vid slutet ar 1855 hvar 623:dje, — samt vid slutet af 1856 hvar 

656:te meuniska i Riket varit friheten beröfvad; — men om åter antalet af de 

frivillige afdrages, så visar sig att antalet af dem, som mot sin vilja varit friheten 

förlustige, utgjort vid 1845 års slut 6,363. — vid 1850 års slut 5,277, — vid 

1855 års slut 5,478, — samt vid 1856 års slut 5,205, och om dessa summor 

jemföras 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, vid 1855 års 

slut hvar 664:de, samt vid 1856 ärs slut hvar 699:de person i landet mo,t sin 

vilja varit friheten beröfvad. 

Det sannolikt ringa antal fångar, som sista dagen af året förvarats uti de 

mindre städernas häkten, eller uti de mindre transport-fängelserna, har dock här

vid ej kunnat tagas i beräkning, på sätt ock uti de föregående berättelserna blifvit 

anmärkt. 
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Mom. 3. Bland samllige Allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekännelsefångar och 

loppet af år 1856 egt rum, nemligen: 
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Krono-arbetskarlar hafva, enligt hvad bilagan litt. B. 1. utvisar, följande förändringar under 
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I likhet med hvad uti berättelsen för 1 8 5 5 egt rum awddelar Styrelsen uti 

bilaporna litt. B. 2. och B. 3. särskilte redogörelser för antalet af dem, hvilka 

dels på grund af Kongl. Förordningen den 4 Maj 1855 för ljufnaBsbrott, "dels 

ock pä grund af Kongl. Kungörelsen den 1 3 Juli 1 8 5 3 för försvarslöshet uti 

Rikels Lans- och Kronohäkten varit förvarade för att hållas till dem ådömdt all

mänt arbete. — Af förstnämnde bilagn inhemtas. i afse<'nde pS de för ijufnads-

brott dömde, att de vid 1855 års slut qvarvarandes antal utgjort 1 2 2 män och 

40 qvinnor, eller tillsammans 162 , — de under år 1856 nykomnes 637 män 

och 168 qvinnor, eller tillsammans 8 0 5 , — samt de vid sistnämnde års slut qvar

varandes antal 210 m.in och 6 1 qvinnor. eller tillsammans 2 7 1 ; — att arbets

tidens längd för de nykomne blifvit bestämd för 3 0 0 till 2, — för '178 till 3 , 

— för 107 till 4, — för 11 till 5 och för 2 0 9 till 6 månader .— Beträffande 

åter de försvarslöse, så utvisar bilagan litt. B. 3., alt de vid 1855 års slut qvar

varandes antal utgjorde endast 5 män och 3 qvinnor, elier tillsammans 8 ; — de 

under loppet af 1856 nykomnes 11 män och 2 1 qvinnor, eller tillsammans 32 , 

— och de vid sistnämnde års slut qvarvarandes antal 1 man och 4 qvinnor, eller 

tillsaromans B, — att arbetstidens längd för de nykomne varit bestämd, för 3 

till 2 månader, — för 18 till 3 , — för 5 till 4, — för ingen till 5, — samt 

för 6 till 6 mänader, — äfvensom att så beskaffade fångar för att hållas för för

svarslöshet till ådömdt arbete varit intagne å Läns- och Kronohäktena endast inom 

följande 10 Län, nemligen Calmar, Götheborgs, Hallands, Stora Kopparbergs, Krono

bergs, Malmöhus, Stockholms, Upsala, Westmanlands och Östergöthlands Län, 

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

fångar, samt krono-arbetskarlar meddelas uppgifter uti särskilta bilagor: 

l :o under Litt. C. angående åldern; 

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

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

hvarje Lan äro födde; 

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

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

och arbetsfångar, samt krono-arbetskarlar; 
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4:O under Litt. F. angående de samhällsklasser, hvilka allmänna straff- och 

arbetsfångarne, samt krono-arbetskarlarne, före deras häktande tillhört, samt huru 

mänga af dem äro gifte eller ogifte; 

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

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

Pionierklasserna, blifvit till allmänt arbete dömde, äfvensom proportionsförhållandet 

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

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

de vid Krono-arbets-corpsens Soldatklass anställde karlar blifvit ditsände för ut-

tjenande af ingången kapitulation; 

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

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

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

7:o under Litt. 1. 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 frän 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 1856 

nykomne, bland annat, följande förhållande, nemligen: 

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

båda könen emellan 20 och 40 år; — för de på viss tid dömde straff-fångarno 

af båda könen från 20 till SO år; — samt för de försvarslöse af båda könen 

emellan 20 och 40 år. 

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

nykomne personalen, de lleste äro födde i 0>tergöthlands Län, och derefter i 

Stockholms Stad, samt vidare uti Calmar, Elfsborgs, Malmöhus, Skaraborg», Chri

stianstad, Jönköpings, Södermanlands, Blekinge, Nerikes, Stockholms, Götheborgs, 

Kronobergs, Hallands, Upsala, Westmanlands, Gefleborgs, Stora Kopparbergs, Werm-

lands, Gottlands, Wester-Nonlunds, Westerbotlens, Norrbottens och Jemtlands Län; 

samt att, i förhållande till folkmängden, de lleste äro födde i Stockholms Stad, 
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och derefter i Ostergöthlands, Blekinge, Södermanlands, Stockholms, Gottlands, 

Upsala, Westmanlands, Jonköpings, Nerikes, Hallands, Christianstad, Skaraborgs, 

Calmar, Kronobergs, Elfsborgs, Gefleborgs, Malmöbos, Götheborgs, Stora Koppar

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

Län; äfvénsom att olikheten i detta afseende emellan särskilde Län under år 1856 , 

likasom under föregående åren, varit ganska betydlig, så att t. ex. de inom oster

göthlands Lan föddes antal, i förhållande till folkmängden, varit mer än 9 gånger 

större än inom Jemtlands Län, mer än 7 gånger större än inom Wermlands Län, 

mer än 6 gånger större an inom Westerbottens Län, mer än 5 gånger större 

än inom Norrbottens och Wester-Norrlands Län, mer än 4 gånger större än 

inom Stora Kopparbergs Län, samt mer än 5 gånger större än inom Götheborgs 

och Bohus Län o. s. v. 

3:o af (abellen Litt. F: att nära hälften före häktandet tillhört jordbrukande 

klassen, nära en fjärdedel handtverksklassen, samt mer än en sjundedel militär

klassen; äfvénsom alt bland männerne nära en fjerdedel, och bland qvinnorna 

något mer än en tredjedel före häktandet ingått äktenskap. 

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

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

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

inom Ostergöthlands, Malmöhus, Götheborgs, Elfsborgs, Jönköpings, Skaraborgs, 

Christianstad, Stockholms, Calmar, Nerikes, Blekinge, Gefleborgs, Hallands, Söder

manlands, Kronobergs, Westmanlands, Stora Kopparbergs, Upsala, Gottlands, Wester-

Norrlands, Wermlands, Jemtlands, Norrbottens och Westerbottens Län; samt att 

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

holms Stad, och dernäst i Ostergöthlands, Gottlands, Stockholms, Blekinge, Hal

lands, Nerikes, Gefleborgs, Jönköpings, Malmöhus, Westmanlands, Götheborgs, Söder

manlands, Christianstad, Upsala, Skaraborgs, Calmar, Kronobergs, Elfsborgs, Wester-

Norrlands, Jemtlands, Kopparbergs, Norrbottens, Westerbottens och Wermlands 

Län; äfvénsom att, i förhållande till folkmängden, de inom Stockholms Stad dömdes 

antal varit 
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5,36 gånger större, än inom Östergöthlands Län, 

4,51 d:o d:o Gottlands d:o, 

4,87 d:o d:o Stockholms d:o, 

4,98 d:o d:o Blekinge d:o, 

6,18 d:o d:o Hallands d:o, 

6,49 d:o d:o Nerikes d:o, 

6.62 d:o d:o Gefleborgs d:o, 

6,71 d:o d:o Jönköpings d:o, 

6,83 d:o d:o Malmöhus d:o, 

7,22 d:o d:o Westmanlands d:o, 

7,40 d:o d:o Gölheborgs d:o, 

7.63 d:o d:o Södermanlands d:o, 

8,29 d:o d:o Christianstads d:o, 

9,00 d:o é:o Upsala d:o, 

9,14 d:o d:o Skaraborgs d:o, 

9,89 d:o d:o Calmar d:o, 

9,91 d:o d:o Kronobergs d:o, 

10.35 d:o d:o Elfsborgs d.o, 

11,82 d:o d:o Wester-Norrlands d:o, 

12,00 d:o d:o Jemtlands d:o, 

15,68 d:o d:o Kopparbergs d:o, 

20.36 d:o d:o Norrbottens d:o, 

24,75 d:o d:o Westerbottens d:o, 

27,43 d:o d:o Wermlands d:o. 

Vidare inhemtas af bilagan litt. G: dels att ingen lifslidsfånge ankommit från 

Norrbottens, Westerbottens och Wester-Norrlands Län, samt alt sådana fångar af 

qvinkön ankommit endast från Stockholms Stad, samt Christianstad, Jönköpings, 

Malmöhus, Upsala, Westmanlands, Wester-Norrlands och Ostergöthlands Län; dels 

att ingen för försvarslöshet till allmänt arbete dömd livarken man eller qvinna 

inkommit från Jemllands, Norrbottens och Westerbottens Län, och ingen sådan 

Vinna från Blekinge, Christianstads, Gefleborgs, Gottlands, Hallands, Nerikes, Skara-
4 
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borgs, Stockholms, Södermanlands och Wermlands Län, men att deremot ensamt 

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

1 1 6 män och 68 qvinnor, utgörande de förra omkring V5, och de sednare 

omkring hälften af den frän hela Riket ankomna personalen; — dels ock slut

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

arbets-corpsens Soldatklass uttjena ingången kapitulation, de flesta ankommit från 

Svea Artilleri-Regemente, samt l:a och 2:a LifgaTdes-Regeroenterna; men att 

ingen ankommit hvarken ifrån Lifgardet till häst, Wendes Artilleri-Regemente, 

Wermlands Fältjägare-Regemente eller Stockholms Stads Militär-corps. 

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

lör lifstid och på bestämd tid dömde fångar af mankön, 2 procent blifvit dömde 

för mord och dråp eller delaktighet deri, % procent för rån och röfveri, samt 

87 procent för tjufnadsbrott med eller utan inbrott, äfvensom att bland de manliga 

straff-fångarne på viss tid, nära 3 procent blifvit dömde för bruk af lifsfarligt 

vapen, samt nära 5 procent för upplopp; — att bland straff-langarne af qvinkön 

2 äro dömde för förstnämnde förbrytelse, 85 procent dömde för tjufnadsbrott och 

9 procent för barnamord. 

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

sig bland den manliga personalen år 1856 att de för mord och dråp dömde 

med 10, de för rån och röfveri dömde med 12, de för bruk af lifsfarligt vapen 

med 7 understigit de nykomnes antal år 1855 , men att deremot år 1856 de 

för tjufnadsbrott dömdes antal med 795, samt de för upplopp dömde med 57 

öfverstigit antalet år 1855. 

Hvad den qvinliga personalen åter beträffar, så hafva år 1856 , likasom under 

nästföregående året, 28 varit dömda för barnamord eller delaktighet deri, men 

endast en för mord och dråp, ingen för rån och röfveri, bruk af lifsfarligt vapen 

eller delaktighet i upplopp, hvaremot för tjufnadsbrott år 1 8 5 6 varit dömde 2 6 3 , 

eller nära dubbelt så stort antal som nästföregående året då det uppgick till 135 . 

Enligt hvad Styrelsen redan i sednaste års-berättelsen antydt, står orsaken till 

denna betydliga tillväxt uti de för tjufnadsbrott dömdas antal att finna uti Kongl. 

Förordningen den 4 Maj 1855, enligt hvilken, i olikhet med hvad förut »ar 
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fallet, alla de, som för första och andra resan stöld dömas till ansvar, skola 

hällas till straff-arbete. Då denna Kongl. Författning icke förr än under sednare 

delen af år 1855 trädde i verkställighet, hafva verkningarne deraf, i afseende på 

tillväxten i straff-arbetsfångarnes antal, först under loppet af år 1856. kunnat 

mera fullständigt visa sig. 

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

uppgift ej allenast å antalet af dem, som under loppet af år 1856 dels funnits 

å Allmänna Straff- och Arbetsfängelserna, samt i Länsfängelserna och vid Krono-

arbets-corpsen, för att förrätta ådömdt allmänt arbete, dels ock förvarats uti en-

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

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

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

inrättningar. 
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Åfven cuider 1856 hafva återfallen, då dessas procent-förhållande uträknas 

till antalet af nykomne och afgångne under loppet af nämnde är, varit betydligt 

mindre än under nästföregående året. Total-summan af återfallen bland bäd» 

könen, uppgående under loppet af 1853 till 54 procent, har deremot under loppet 

af 1856 utgjort endast 23 procent af de under samma år frigifnes antal, hviiket 

förhållande kan synas vara så mycket mera fördelaktigt, som, på salt Styrelsen 

uti föregående ars-berättelserna i underdånighet anmärkt, härvid bör tagas i be 

traktande, ej allenast att de återfallne icke utgöras endast af dem, som samma 

år afgått, utan måhända till större delen af sådane, som under föregående åren 

blifvit på fri fot ställde, utan äfven att under loppet af 1856 likasom förhållandet 

varit under föregående åren, flere bland dem, som efter den bestämda arbetstiden» 

slut från straff-fängelserna afgått, ej blifvit ställda på fri fot, utan qvarhållits i 

häkte med föreläggande att derifrån förskaffa sig laga försvar, ocb, då sådant ej 

lyckats, blifvit såsom försvarslöse dömde till allmänt arbete; men härvid bör dock 

i andra sidan icke heller förbises att de under loppet af 1856 frigifnes antal 

öfverstigit antalet af dem, som år 1 8 3 3 frigifvits, med icke mindre än 7 0 6 per-

»oner till större delen bestående af sådane, som för tjufnadsbrott varit dömde till 

straff-arbete under några månader, ocb bland hvilka således särdeles många återfall 

ej synes hafva bort ega rum under den korta tid, som efter deras frigilVande 

förflutit. 

Hvad särskildt Krono-arbels-corpsen beträffar meddelar Styrelsen dels för hr 

1856, dels ock summariskt för hela liden från och med 1843, då corpsen orga

niserades till och med 1856 års slut uti efterföljande tabell uppgift å antalet 

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

d« afgångne, hvilka såsom dömde till corpsen, eller slraiT-arbelsfangelse, återkommit. 
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Om hela antalet ar dem, som alltifrån Krono-arbets-corpsens organisation 

intill slutet af 1 8 5 6 derifrån frigifvits, jemföres med hela antalet af dem, som till 

Krono-arbets-corpsen, samt Straff- och Arbetsfängelserna återkommit, så utgör de 

återkomnes antal af de frigtfnes, likasom förhållandet var vid slutet af 1856, 

omkring 30 procent, hvaraf likväl endast 11 procent för begångna brott ankommit 

till Straff- och Arbetsfängelserna, men återstoden, eller omkring 19 procent för 

bristande laga försvar återkommit till Arbetsfängelserna och Rrono-arbets-corpseo. 

Jemföres åter antalet af de under loppet af år 1856 återkomna med antalet 

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

omkring 3 1 procent, deraf 1 5 procent återkommit för försvarslöshet och 1 6 

procent för att till straff-arbete hållas. Förhållandet i detta afseende har således 

varit vida mindre fördelaktigt än under loppet af 1855, då de återkomnes antal 

utgjorde endast omkring 17 procent af dem, hvilka samma år frigifvits. 

Likasom under de föregående åren har äfven under loppet af år 1 8 5 6 ett 

större antal f. d. Krono-arbetskarlar såsom tilltalade för brott eller lösdrifveri varit 

intagne uti Läns-, Krono- och Polishäktena, hvarest 84 f. d. Krono-arbetskarlar 

vid årets slut af nämnde anledningar förvarats. 

De försvarslöse karlar, hvilka under loppet af 1856, antingen efter den be

stämda arbetstidens slut qvarstadnat såsom frivillige, eller i sådan egenskap åter

kommit, hafva uppgått till ett antal af 266, deraf 2 2 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. Total-summan 

af dem, som efter Krono-arbets-corpsens organisation, derstädes och å Lång

holmen varit anställde såsom frivillige, uppgår till 2,932, deraf vid 1856 års slut 

307 funnos qvar, och bland dem 13, anställde på grund af Högstberörde Nådiga 

Bref. 
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II. AFDELNINGEN. 

Om förhållandet inom Fängelserna och Krono-arbets-corpsen, 

samt verkningarna af det derstädes använda 

behandlingssätt. 

I likhet med hvad uti de föregående berättelserna egt rum, får Styrelsen, 

för att lätta öfversjgten af disciplinen inom samtliga Fästnings-, Straff- och Arbets-

fängelser, samt Krono-arbets-corpsen, nu äfven för år 1856 meddela tre summa

riska redogörelser för rymningar och försök dertill, samt för förbrytelser och be

straffningar. 
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1:o. Vid Fästnings- samt Allmänna 
a) 

Af tabellen titt. b. inheralas, för hvilka förbrytelser ofvanstående bestraffningar blifvit af 

Domstol ådömde, samt af litt. c, för hvilka de extra judiciella bestraffningarne blifvit Slagde. 

b) 
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Straff- och Arbetsfängelser för Mankön. 

c) 

5 
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2:o. Vid Allmänna Straff- och 
d) 

De extra judiciella bestraffningarne hafva biifvit- ålagde för de förseelser, som nedan

stående tabell utvisar: 

e) 
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Arbetffängelter för Qvinnor. 
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3:o. Vid Krono-

f) 

Af tabellen litt. g. iiihemlas för hvilka förbrjtelser ofvanstående bestraffningar blifvit 

af Domstol ådömde, samt af litt. h. för hvilka de extra judicicllu bestraffninsarne blifvit 

ålagde: 

g) 
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arbets-corpsen. 

h) 
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De uti tabellen titt. b. upptagne 2:ne mord och dråp å Straff-fängelserna i 

Wtubers och Malmö äro desamme, som oraförmälas uti berättelsen för fir 1855 

såsom vid slutet af det 8ret föröfvade. 

Då samma tabell utvisar, att för öfrigt vid samtlige Straff- och Arbetsfangelser 

för mankön under loppet af år 1836 endast 8 blifvit af Domstol dömde till straff, 

nemligen för Polisbetjenings öfverfallande, samt af tabellen titt. e. inhemtas, att de 

inom nämnde fängelser filagde extra judiciella bestraffningar, ehuru uppgående till 

ett sammanräknad! antal af 569, likväl till största delen, eller till elt antal af 

icke mindre än 291 , ådragits för mindre förseelser, såsom olofligt tal och osanna 

uppgifter m. m. dylikt, sfi synes omdömet om fångarnes förhållande inom dessa 

straff-fängelser ej bura blifva ofördelaktigt, särdeles om jemviil i betraktande tages, 

att under loppet af 1886 endast 15 rymt och 9 gjort misslyckade försök dertiil, 

under det att år 1855 de förres antal uppgått till 28 och de sednares till 15 . 

Tvenne fångar å dessa fängelser hafva under loppet af 1 8 5 6 begått sjelfmord, 

nemligen en å Straff-fängelset i Christianstad och en å det på Långholmen. 

Ifrån Allmänna Straff- och Arbetsfängelserna för qvinnor har ingen fånge 

rymt och endast en gjort försök att rymma från Straff-fängelset i Norrköping. 

Intet brott har inom dessa fängelser föröfvats, som beböft till Domstols hand

läggning förvisas. 

Då bestraffningarnas antal vid Straff- och Arbelsfängelset i Norrköping ut

gjort endast 26, samt V3 af bestraffningarne vid det största Straff- och Arbetsr 

fängelset, eller det å Norrmalm i Stockholm, blifvit ålagde endast för mindre för

seelser, och huvudsakligast för Öfverträdelse af den derstädes bland straff-arbets

fångarne anbefallda stränga tystnaden, torde skäl icke saknas för uttalande af det 

omdöme att fångarnes uppföraode inom dessa fängelser under det ifrågavarande 

året varit tillfredsställande. 

Ehuru något egentligt myteri inom Krono-arbets-corpsen icke egt rum, bar 

dock vid det å Enholmen å Gottland förlagda 6:te kompaniet en större oordning 

Julaftonen förefallit i så måtto, att en del af manskapet, öfverlastadt af till kasernen 
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insmaggladt bränvin, fört oljud, utfarit i vanvördliga uttryck mot befälet, samt 

slutligen mot detsamma kastat hvarjehanda tillhyggen, men genom befälets sam-

fäldta bemödanden lyckades det dock att före midnatt åter bringa manskapet till 

tystnad och lugn. — Med undantag af en bland orostiftarne, som af Krigs-rätt 

blifvit dömd till 50 prygel, hafva de öfriges förseelser vid detta tillfälle ansetts 

kunna extra judicialiter afstraffas. 

En karl vid 1:sta kompaniet och tre karlar vid bataljonen å Bindö hafva 

blifvit dömde att arkebuseras för subordinationsbrott mot Underbefäl, hvarförutan 

vid nämnde bataljon tvä karlar blifvit dömde att halshuggas och en att extra 

judicialiter afstraffas för begånget våld mot bataljonens läkare. Vid intetdera nf 

dessa vålds eller subordinationsbrotts begående har något slnns vapen blifvit be-

gagnadt, och har det vid dessa brott utöfvade våld icke heller för öfrigt varit af 

någon för lif eller helsa farlig beskaffenhet. För öfrigt hafva 34 man blifvit 

extra judicialiter afstraffade för slurskhet och olydnad mot förmän eller bevakning. 

För opålitligt förhållande hafva 10 man och bland dem 2 tillhörande Soldatkhissen, 

med stöd af 3 2 § i Kongl. Reglementet för Krono-arbets-corpsen, blifvit ifrån 

nämnde corps förflyttade till Arbetsfängelset å Långholmen för att derstädcs, uti 

särskildte rum förvarade, hållas till allmänt arbete tills vidare under återstoden af 

den dum ådömda arbetstiden. 

Frän l:sta Kronoarbetskompaniet har under loppet .af 18S6, likasom för

hållandet äfven var under nästföregående året, ingen karl rymt eller ens gjort 

försök dertill, hvilket, på sätt Styrelsen uti seduaste berättelsen anmärkt, desto 

hellre förtjeuar att omnämnas, som detta kompani är förlagdt på fria faltet utan 

bevakning. — Från 6:te och l l : t e kompanierna har icke heller någon karl af-

vtkit, ehuru 2 karlar vid det förra gjort försök dertill. — Antalet nf samtlige 

från Krono-arbets-corpsen rymde, som år 1855 uppgick till 32 , har deremot år 

1856 utgjort endast 17, af hvilka 13 före årets slut åter blifvit ertappade och 

bland dem 7, utan att under vistandet på fri fot hafva föröfvat något brott. 

Vid l:sta Krono-arbets-kompaniet har en karl begått sjelfmord och har en karl 

vid bataljonen a Carlsborg gjort försök dertill. 

Den af Styrelsen i fråga om verkau af de olika bestraffningssätten uttalade 
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öfverlygelsen, att inneslutning i ccil fortfarande visat sig vara det säkraste och 

mest verksamma medel att hftlla ordningen vid makt blind personalen inom ifråga

varande fängelser och krono-arbets-corpsen, har äfveo under är 1836 vunnit be

kräftelse genom de af vederbörande tjeostemiin derom yttrade åsigler. 

Inom de äldre Läns- och Kronofängelserna har Styrelsen veterligen ingen 

större oordning egt rum, ehuru någon egentlig disciplin derstädes ej kunnat införas. 

Under loppet af år 1836 hafva bland under byggnad varande nya Läns- och 

Krono-cellfängelser de uti Luleå och Warberg blifvit fullbordade och till fångar» 

inrymmande upplåtne, det förra i Juni och det sednare i Oktober månad. 

Uti efterföljande tabell meddelas uppgift, så väl på tiden när samtlige under 

året i bruk varande nya Läns- och Krono-cellfängelser till fångars emottagande 

öppnats, som ock fi det antal celler, hvarmed hvardera af dessa fängelser är försed t: 
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Då inom flere af dessa fängelser alldeles inga extra judiciella bestraffningar 

behöft åläggas, och inom de öfrige endast för mindre förseelser, så synes man ega 

fällt skäl antaga, alt ordningen inom dessa fängelser under loppet af det ifråga

varande året i allmänhet varit på ett särdeles tillfredsställande sätt vidmakthållen; 

dock har vid ett tillfälle undantag härifrån egt rum i så måtto, att en fånge lem-

nats tillfälle att rymma från Läns-cellfängelset i Carlskrona. 

De Vaktknektar, genom hvilkas förseelse det blifvit möjligt att verkställa 

rymningen, hafva blifvit skiljde från sina befattningar, jemte det Styrelsen förordnat 

att undersökning om förhållandet skulle anställas inför laga Domstol, enligt hvars 

utslag Förste Vaktknekten jemte böters erläggande förklarats tjensten förlustig. 

A Krono-cellfängelset på Långholmen hafva 2 fångar begått sjelfmord; men 

för öfrigt har sådant brott ej blifvit begånget inom något af samtlige förenämnde 

cellfängelser; dock har en fånge å Kronohäktet i Kungsbacka gjort ett misslyckadt 

försök att genom hängning afhända sig lifvet. 

Styrelsens förut vid flere tillfällen yttrade åsigter om cellfängelsernas ändamåls

enlighet, alltid såsom ransakningsfängelse, och i viss mån äfven såsom straff-fängelse, 

har icke undergått någon förändring, men deremot vunnit ytterligare bekräftelse 

genom de af fängelsernas predikanter uti års-berättelserna meddelade yttranden, 

hvaraf utdrag uti nästa afdelning skola blifva meddelade. 

Med stöd af Kongl. Brefvet den 13 November 1849, som bemyndigat Sty

relsen, 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 utrymme och 

transportkostnad lämpligare å ena eller andra stället kunde ske, hafva 29 män 

under loppet af 1856 förvarals uti ifrågavarande cellfängelser, der 15 af nämnde 

fångar vid årets slut qvarsuto. — Dessutom förvarades vid samma års slut uti 

några straff-fängelser 3 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 Långholmen och 1 å Straff

fängelset i Malmö, dömde till straff-arbete pä viss tid, samt 2 qvinnor på Straff

fängelset i Norrköping, dömde till straff-arbete för lifstiden; hvarförutan 1 fånge 

6 



42 

förvarades uti eoskildt rum å Straff-fängelset på Långholmen för att förmås till 

bekännelse af brott. 

I afseende på samtlige dessa uti cell förvarade straff-fångar hafva veder

börande läkare, jemlikt Kongl. Brefvet den 50 September 1 8 5 1 , erhållit föreskrift 

att med korta mellantider anställa noggranna undersökningar, huruvida cellfängelset 

på fångarnes helsa och själsförmögenheter utöfvade menligt inflytande, samt att i 

sådant fall derom ofördröjligen göra anmälan bos Styrelsen. 

Så beskaffade anmälningar hafva under loppet af 1856 till Styrelsen inkommit 

rörande 5 fångar, hvilka ock derefter blifvit ifrån cell till gemensamhetsfäogelse 

förflyttade på grund af de beslut, som Eders Kongl. Maj:t i Nåder meddelat, dels 

under den 15 Mars, rörande Frans Johannesson Schwartz, hvilken, för i lönndom 

föröfvadt dråp dömd till lifslids straff-arbete, som tills vidare bordt förrättas i cell, 

sedan den 11 Juni 1851 uti sådant fängelserum förvarats; — dels under den 6 

Augusti rörande Jönses Erik Persson, hvilken, för mord och rån, dömd till lifstids 

arbete, som tills vidare skulle förrättas i cell, förvarats i sådant fängelserum sedan 

den 28 Juni 1 8 5 2 ; — dels under den 27 September rörande Lars Nilsson från 

Månstorp, hvilken för mord dömd till lifstids arbete, som tills vidare borde i cell 

förrättas, förvarats i cell sedan den 13 Augusti 1 8 5 2 ; — dels under den 7 

Oktober rörande Carl Månsson från Pukaberg, hvilken för dräp blifvit ålagd 2 års 

fängelse i cell, hvaruti han i Augusti månad 1855 för fängelsestraffets under

gående blifvit insatt; — samt dels under den 18 November rörande Anders 

Håkansson från Träslöf, hvilken för dråp å sin hustru dömd till lifstids arbete, 

som tills vidare skulle förrättas i cell, blifvit i sådan insatt den 2 December 1850 . 

Deremot har, enligt vederbörande läkares intyg, cell-inDeslutningeu ej haft 

menligt inflytande på ofvannämnde 2 uti Straff-fängelset i Norrköping förvarade 

lifstidsfångar, ehuru den ena af dem Greta Nilsdotter, dömd För dråp å sin dotter, 

förvarats i cell sedan den 11 Juni 1 8 5 1 , och den andra Anna Gustafsdotter Bom 

i sådant fängelse hållits innesluten sedan den 2 Juli. 1849 . 

Då med dessa 2:ne fångar, rörande hvilka särskilts underdåniga rapporter 

skola afgifvas sedan 10 år efter hvarderas ankomst till straff-fängelset förflutit, 

det egna förhållande företer sig, att de, fastän af ett alldeles olika lynne, dock 
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båda öfverensstämma i den önskan att ej varda från den ensliga cellen till gemen-

samhetsfängelse förflyttade, sä har Styrelsen trott det, såsom en bidragande ledning 

vid bedömande af cellfängelsets verkan, kunna vara af intresse att här intaga den 

af fängelsets predikant rörande dessa 2 fångar för sednaste året afgifna berättelse, 

så lydande: »Greta Nilsdotter föddes af välmående bondfolk, erhöll en väl vårdad 

uppfostran och hennes sinne riktades tidigt åt det religiösa lifvet; af naturen böjd 

för det secteriska läseriet, försattes hon i en sådan öfverspänning af religiös fana

tism, att hon slutligen ansåg sig böra befria en älskad dotter ifrån dess olyckliga 

äktenskap, och nästan i en vansinnig yrsel begick hon det gräsliga mordet på 

denna dotter. Derpå försattes hon under en längre tid i en förslappad, nästan 

medvetslös sinnesförfattning. Men då den djupa religiösa känslan återvaknade, så 

var det gifvet, att samvetsqvalen skulle så mycket häftigare infinna sig, och länge 

misströstade hon om att någonsin finna nåd för sin missgerning. Hela hennes 

strafftid bar varit en oafbruten tid för bot och bättring. Guds allt omfattande 

nåd sträckte sig också till benne och verkade så hos henne, att hon, efter vid 

pass ett års vistelse i den ensliga cellen härstädes kände sig tröstad, och nu lefver 

hon helt och hållet ett andeligt lif i Christo. Hon har så afsöndrat sig ifrån 

verlden, att hon icke har någon önskan att återvända till densamma och tänker 

icke mera på den, än i hvad som rörer hennes barn. Cellen har icke varit menlig 

hvarken för hennes själ eller kropp, men har haft den nytta, att gemenskapen 

med andra fångar icke behöft störa henne i fortgången på nådens väg. Ordent

ligt har hon afdelt en god del af dagen till andeliga sysselsättningar, och genom 

ett så träget arbete i våra religionssanningar har hennes vid hitkomsten goda 

Christendomskunskap blifvit ännu mer förökad. Hon är så uppfyld af den reli

giösa andan, att hon upptager stundom hela timmen af vår gemensamma tid med 

att utveckla sina betraktelser. Det är uppbyggligt alt träffa en olycklig fånge i 

en så lycklig sinnesförfattning, som denna. Något väcker dock hennes vemod 

utom medvetandet af brottet, nemligen fruktan att icke få tillbringa hela sin 

fängelsetid i cell.» 

»Anna Gustafsdotter Bom. Af en helt annan beskaffenhet är denna fånge 

och fordrar ett alldeles eget behandlingssätt. Af naturen häftig, oböjlig, egenkär 
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och listig, öfvergaf hon tidigt det fredliga hem, der hon hade erhållit en vårdad 

uppfostran. Den lugna lefnaden der öfverensslämde icke med hennes karakter. 

Mycket fick hon också pröfva af verlden, och om hon rönte dess gunst, så tillät 

det okufliga sinnelaget henne icke att deraf vinna någon lycka. Friden var aldrig 

hennes sak, och knappast den ensliga cellen kan skänka benne någon sådan, fastän 

hon ganska väl uppfattat dess idé, och är belåten med att vara qvitt menniskorna. 

Hennes fordna strid i verlden och med verlden kunde ej sluta annorlunda än den 

gjorde, med en katastrof, som för beständigt skiljde henne ifrån densamma. Men 

hon har också medtagit en bitterhet, ett misstroende, ett hat, som icke en gång 

efter 8 års vistelse i cell och efter betydliga framsteg i Christendomskunskapen 

laggt sig. Om någonsin en cell varit nyttig för en brottsling, så har det varit 

för denna, ty hon skulle på annat ställe aldrig, utan genom någon ovanlig Herrans 

tuktan, kunnat ledas ett steg framåt. Nu har hon blifvit bättre, ty hon läser 

gerna och flitigt Guds ord, fäller smärtans tårar öfver sin syndaskuld, finner sin 

fullkomliga tröst i Christi försoningsnåd, men många år fordras ännu, innan själa

sörjaren skall finna sig belåten med henne.» 

Sedan genom Kongl. Förordningen den 4 Maj 1855 i Nåder stadgadt blifvit, 

att straff-arbete, som för ljufnadsbrott ädömes, ej öfverstigande sex månader, skulle 

i Läns- eller Kronohäkte verkställas, samt ett betydligt antal fångar till följd häraf 

skulle komma att under den dem ålagda arbetstiden förvaras i nämnde fängelser, 

hvilka derigenom blefvo i viss mån förvandlade till straff-arbetsfängelser, så blef 

det för Styrelsen en pligt, att för sig sjelf göra klart och inför Eders Kongl. Maj:t 

uttala sina åsigter om sättet, hvarpå det ifrågavarande straffet lämpligast ansågs 

böra verkställas, så att det med den nya lagen afsedda ändamål säkrast måtte 

uppnås; — och då antalet af dem, som på grund af denna lag under loppet af 

1856 uti Läns- och Kronofängelserna varit intagne, för att der hållas till dem 

ådömdt straff-arbete, uppgått till 967 , samt det förändrade förhållande, som till 

följd häraf inträdt, således är af en ganska vidsträckt omfattning, har Styrelsen 

trott det kunna vara af intresse, att här meddelas en utförligare redogörelse för 

Styrelsens i ämnet uttalade åsigter och de beslut, som deraf föranledts. 

Under antagande deraf, att den nya lagen, enligt hvilken straff-arbetet, då 
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tiden derföre ej öfversteg sex månader, borde verkställas i Läns- eller Krono

häkten, hade till hufvudsakligt ändamål, icke att genom användande af ifråga

varande straff-fångars krafter erhålla den största möjliga arbetsprodukt, utan der-

emot att se straffet verkställdt på sådant satt, som, förenadt med behörig skärpa 

i tillämpningen, bäst satte fången i tillfälle att, efter strafftidens slut, om möjligt 

förbättrad, återgå till det fria samhället såsom en nyttig medlem af detsamma, 

hade Styrelsen, så väl i betraktande deraf, att de flestes första tjufnadsbrott för-

anledts af benägenhet för ett lättjefullt och sedeslöst lefnadssätt, samt bristande 

kännedom om religionens sanningar, som ock, med fästadt afseende på ensamhets

fängelsets af erfarenheten bestyrkta förmåga, att hos den derstädes under viss 

lämplig tidrymd förvarade fången i allmänhet uppväcka håg för arbete och längtan 

efter Guds ord, ansett det hufvudsakliga ändamålet med nämnde til! en tid af 

högst sex månader inskränkta straff, då det skulle undergås i Läns- eller Krono

häkte, böra kunna säkrast vinnas på det sätt, att fången, afskiljd, så vidt ske 

kunde, från umgänge med andra förbrytare, särdeles under första delen af straff

tiden, lemnades tillräckligt tillfälle att af fängelsets själasörjare bibringas nödig 

undervisning, så att denne måtte kunna verka för fångens moraliska förbättring 

och fången derefter i möjligaste måtto vinna håg för arbete och lära sig inse 

nödvändigheten af detsammas utöfning för att kunna fortgå på den bättre väg, 

som af själasörjaren blifvit honom anvisad; — och då, hvad sjelfva arbetet be

träffade, Styrelsen ansåge, att ordnandet deraf såsom egentlig hufvudsak, skulle, 

oafsedt att rubbning af det ensamhets- och tystnads-system, som i cellfängelse 

borde vara radande, svårligen kunde undvikas, uti ekonomiskt hänseende endast 

Undantagsvis lemna någon vinst och i allmänhet leda till en icke obetydlig utgift, 

särdeles för besörjandet af vidlyftiga detaljbestyr, såsom anskaffande af rudimaterier 

och instrumentalier, redovisningen och kontrollen deröfver m. m., för hvilket allt 

behof af särskildt aflönade tjenstemän otvifvelaktigt uppstode, men då, efter Sty

relsens åsigt, ändamålet i berörde afseende borde anses uppnådt, om fångarne 

lämpligen sysselsattes, utan att någon förlagskostnad eller annan förlust för fång

vården uppkomme, hyste Styrelsen den förmodan, att berörde ändamål kunde 

enklast vinnas på det sätt, att arbetet, som helst borde verkställas for enskiltes 
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räkning, finge af Fängelse-Direktören, under behörig kontroll, ordnas och att af 

behållna inkomsten viss andel skulle tillfalla Direktören och Vaklbetjeningen, någon 

del fången såsom belönins och till beredande af nödig tillökning i kosten, samt 

öfverskottet öfverföras till en särskild besparingskassa, för att vid fångens frigifvande 

användas till dess fördel, iivarförutan Styrelsen ansett alt ifrågavarande straff-fångar, 

intilldess samtlise Länen blefvo med cellfängelser lörsedde, borde, då fångantalet 

sådant medgåfve, i allmänhet kunna från de äldre Läns- och Kronofängelserna 

förflyttas till cellfängelserna, likväl med undantag af sådans fångar å Gottland och 

inom de nordliga länen. — I överensstämmelse med dessa sina åsigler hemställde 

Styrelsen den 6 Juni 1836 i underdånighet, att för första resan stöld till straff

arbete under högst sex månaders tid dömde fångar måtte, då Styrelsen funne sådant 

lämpligen kunna ske, förflyttas från Län, der cellfängelse ännu icke funnes, till 

dylikt fängelse inom angränsande Län, för att derstädos undergå det ådömda 

straffet; — att, till undvikande af ökad kostnad för fångvården och rubbning af 

det ensamhets- och lystnads-system, som i cellfängelse borde vara rådande, straff

arbetet måtte, enligt ofvanuppgifne grunder ordnas, under iakttagande deraf, att 

fångvården ej med någon utgift betungades; — samt att, då straffet skulle under

gås inom något af de äldre Läns- och Kronofängelserna, fångarné borde, så vidt 

ske kunde, håtlas till straff-arbete, jemlikt de föreskrifter, som af Styrelsen, efter 

samråd med Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande derför meddelades; — och, 

sedan Eders Kongl. Maj.t under den 2 6 Augusti 1856 i NSder bifallit bvad 

Styrelsen sålunda i underdånighet hemställt och föreslagit, dock med Nådigt för

klarande dels att, derest arbeten för fångvården eller för fängelsets eget behof 

funnes att tillgå af den beskaffenhet, att de kunde åt fångarne lämpligen uppdragas, 

dessa då företrädesvis borde till sådane arbetens verkställande användas, dels ock 

att det i öfrigt skulle tillhöra Kongl. Maj:ts Befallningshafvande att hålla hand 

deröfver, att fångarnes arbete blefve på sådant sätt af Fängelse-Direktörerne ord-

nadt, att hvarken oordningar inom fängelserna uppkomme, eller underslef i ett 

eller annat hänseende egde rum, så har Styrelsen uti Cirkulär-Bref den 14 derpå-

följde November meddelat följande föreskrifter att tills vidare tjena till efterrättelse 

för den vid Läns- och Kronofängelserna anställde tjenstepersonal, nemligen: 
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1:o att fången, som, inom cellfängelse, under hela strafftiden, skall hållas 

afskiljd från umgänge med andra fångar, äfven då han arbetar utom fängelse

rummet, bör, särdeles under första delen af strafftiden, leranas tillräckligt tillfälle 

att af fängelsets själasörjare bibringas nödig undervisning, så att denna må kunna 

verka för fångens moraliska förbättring och fången derefter i möjligaste måtto 

vinna håg för arbetet och lära sig att inse nödvändigheten af detsammas utöfning, 

för att kunna fortgå på den bättre väg, som af själasörjaren blifvit honom anvisad; 

2:o att arbetet, som vid cellfängelse icke må vara af sådan beskaffenhet, att 

någon rubbning uti det ensamhets- och tystnads-system, som inom sådant fängelse 

skall vara rådande, derigenom förorsakas, bör verkställas på enskild persons, men 

då sådant ej låter sig göra, på Direktörens förlag, dock med iakttagande doraf, 

att, derest arbeten för fångvården eller för fängelsets eget behof finnas att lillgå, 

af den beskaffenhet att de kunna åt (ångar lämpligen uppdragas, desse då före

trädesvis böra till sådanc arbetens verkställande användas; 

3:o att noggrann tillsyn bör hållas deröfver, att icke cellerne nedsmutsas 

genom arbetet, samt att, då arbetet är af sådan beskaffenhet att kläderna deraf 

smutsas, vid detsammas utförande bör begagnas särskildt derför afsedd sämre be

klädnad, som, då nämnde arbete ej mer eger rum, emot annan snygg beklädnad 

utbytes; 

4:o att någon kostnad icke må drabba kronan för det arbete, som ej för 

dess räkning verkställes, och hvilket derföre ej heller må uti kronans räkeuskaper 

bokföras; utan bör inkomsten derför i hufvudsaklig överensstämmelse med derför 

fastställdt formulär af Direktören särskildt redovisas, antingen årsvis eller inom 

den kortare tid, som Konungens Befallningshafvande kunde pröfva lämpligt derför 

bestämma; 

5:o att Direktören till biträde vid arbetets ordnande och redovisningen derför 

må använda underlydande Vaktbetjente i den mån deras genom instruktion be

stämda åligganden och billiga anspråk på ledighet sådant medgåfve; 

6:0 att alla arbetsbeting, som af Direktören uppgöras, böra till Landskansliet 

inlemnas i två exemplar, af hvilka det ena der qvarstadnar, men det andra för-

sedt med påskrift om dess godkännande biläggas Direktörens redovisning; 
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7:o att arbetsinkomsten bör sålunda fördelas att: 

en tredjedel tillfaller Direktören såsom ersättning för dess möda och förlag 

af verktyg; 

en sjettedel, enligt den fördelning, som Konungens Befallningshafvande pröfvar 

skäligt fastställa, lemnas åt de Vaktbetjeote, som utöfvat tillsyn vid arbetet, eller 

vid redovisningen derför haft bestyr; 

en tredjedel kommer fången till godo, samt 

en sjettedel tillfaller fängelsets besparingskassa; 

8:o att fången sjelf ej mä innehafva penningar, men tillätes att för uppköp 

af bröd, dricka, samt snus och tobak, af sin arbetsförtjenst använda två tredjedelar, 

då desse, för hel vecka räknadt, ej öfverstiga 50 öre riksmynt, hvaremot den 

återstående tredjedelen, äfvensom det belopp, som af de två tredjedelarna öfverstiger 

50 öre riksmynt, besparas till fångens afgång från fängelset, derest ej Konungens 

Befallningshafvande, för särskildt fall, förordnat att fånge må af arbetsförtjenstea 

använda större belopp; 

9:o att fången skall uti sitt eget förvar innehafva en motbok, hvaruti an

tecknas fångens vid fängelset befintlige enskilte tillhörigheter, och, då så ske kan, 

vid hvarje veckas slut, eller ock så snart arbetets beskaffenhet derefter sådant med-

gifver, införes beloppet af den förtjenst, som fången tillkommit, samt huru mycket 

han deraf användt och för hvad ändamål; 

10:o alt fången vid afgången från fängelset skall i vittnens närvaro qvittera 

så väl medhafde penningar och effekter, som äfven arbetsfortjenslen, ej allenast 

uti motboken, utan äfven uti fångrullan, hvaruti total-summan af fångens arbets

förtjenst införes i kolumnen för medhafde penningar och effekter, samt uti nästa 

kolumn antecknas dels total-summan af hvad fången under vistandet i fängelset 

utbekommit, dels ock den återstod, som vid afgången honom tilldelas; 

l l : o att fångens besparade arbetsförtjenst skall tillfalla fängelsets besparings-

kassa, så väl när fången å fängelset aflider, som äfven om han derifrån afviker; 

12:o att besparingskassans medel enligt Konungens Befallningshafvandes be-

pröfvande må användas, dels till arbetsskillingar eller premier åt fångar, som arbeta 

för fångvårdens räkning, dels till belöning och uppmuntran åt sådane fångar, som 
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frigifvas med vitsord om utmärkt godt förhållande, dels ock till andra ändamål, 

som anses lända till fångarnes eller fängelsets fördel; samt 

13:o att föreslående föreskrifter, hvilka egentligen afse Läns- och Krono

cellfängelserna, böra, uti tillämpliga delar, tjena till efterrättelse jemväl vid de 

äldre Gemensamhets-, Läns- och Kronohäktena, samt att hvad här ofvan för Di

rektören vid Läns-cellfängelse stadgadt blifvit, bör iakttagas, sfi väl af Bevaknings-

befälhafvare vid Krono-cellfängelserna, som äfven af de vid Gemensamhets-, Läns-

och Kronohäktena anställde Vaktmästare. 

Dessutom har Styrelsen dels anmodat Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 

att före slutet af detta år gifva Styrelsen tillkänna om och hvilka förändringar 

uti, eller tillägg vid förestående föreskrifter Kongl. Maj:ts Befallningshafvande anse 

böra ega rum, dels ock förordnat att för tjufnadsbrott till högst sex månaders 

straff-arbete dömde fångar för undergående af samma straff tills vidare skulle 

förflyttas från Upsala Län till Stockholms Länsfängelse, från Götheborgs och Bohus 

Län till Länsfängelset i Wenersborg, från Jönköpings Län till Länsfängelset i 

Wexiö, samt från Kronohäktet i Engelholm till Länsfängelset i Christianstad och 

från Kronohäktet i Carlshamn till Länsfängelset i Carlskrona, enär ofvanberörde 

af Styrelsen meddelade föreskrifter ansetts bättre kunna iakttagas vid sistnämnde 

större Läns-cellfängelser, än vid de i förhållaode dertill mindre Kroiiohäktena. 

7 
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III. A F D E L N I N G E N . 

Religionsvården inom Läns- och Kronohäktena, Krono-arbets-

corpsen, samt Fästnings-, Straff- och Arbetsfängelserna. 

Uti denna afdelning meddelar Styrelsen, likasom uti de föregående berättel

serna egt rum, fyra uti tabellarisk form upprättade redogörelser för kunskapen i 

Christendom, Nattvardsgång, samt allmänna Gudstjenstens förrättande m. m. 
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*) Från dessa 2 fängelser saknas uppgifter. 
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Hvad först Religionskunskapen beträffar, så har denna kunskap varit god 

och försvarlig hos största delen af personalen, så väl inom Läns- och Rrono-

fäugelserna, som afven vid Krono-arbets-corpsen, samt Straff- och Arbetsfängelserna, 

men, likasom under föregående åren, har dock bland nämnde personal ett ej ringa 

antal funnits, som saknat all kunskap i religionen. Desse hafva till största delen 

utgjorts af sådane personer, som under sin föregående lefnad ej haft stadigt hem

vist. Rörande dem, med hvilka detta ej varit fallet, har Styrelsen, jemlikt före

skriften uti Kongl. Cirkulur-Brefvet den 50 December 1835 aflåtit skrifvelser till 

vederbörande Domkapitel; dock har, sedan vederbörande pastorer i ämnet sig för

klarat, det befunnits, att ingen försummelse kunnat läggas dem till lust. 

De uti innanläsning okunniges antal, uppgående till 156, liar varit mindre, 

än nästföregående året, då det utgjorde 196 . Inom fängelserna och Krono-arbets-

corpsen liar undervisning uti innanläsning är 1856 lemnats åt 100 , ehuru denna 

undervisning för Predikanten är förenad med stora svårigheter, särdeles inom cell

fängelserna, der han icke bar att påräkna något biträde vid denna undervisnings 

meddelande. 

Efter erhållen undervisning och beredelse inom fångvårdsanstalterna, hafva 

4 8 derstädes för första gången blifvit af den Heliga Nattvarden delaktige, och 

bland dem 5 inom cellfängelserna. 

Såsom bevis på det stora värde, Krono-arbetsmanskapet i allmänhet faster 

vid att icke vara helt och hållet uteslutet från gemensamhet med det fria sam- • 

hället åtminstone i religionsutöfningen, torde här böra nämnas, att, under det 

ganska få bland manskapet vid den å Rindö förlagda bataljonen velat begå den 

Heliga Nattvarden så länge densamma tilldelades manskapet uti det å Waxholms 

fästning befintliga Blockhuset, hafva deremot 8 6 på en gång dertill anmält sig 

sedan det mot hösten beredts tillstånd för Krono-arbetsmanskapet att få begå den 

Heliga Nattvarden i Waxholms stads kyrka, genom hvilket tillstånd synnerlig 

belåtenhet bland manskapet blifvit spridd. 

Vid 1:sta Krono-arbetskompaniet begår manskapet den Heliga Nattvarden 

inom Kohlbäcks kyrka på samma gång som den öfriga församlingen, och vid 6:te 
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kompaniet inom Roge kyrka af Othems pastorat. — Ingen anmärkning liar emot 

manskapets förhällande härvid förekommit. 

Så väl inom Krono-arbets-corpsen, som inom Gemensamhelsfängelserna halva 

dels allmänna och dels enskilta förhör ofta blifvit hållne, hvarförutan hvarjo ny

kommen kort efter ankomsten blifvit enskilt förhörd i christendomen; och hafva 

Predikanterne vid cellfängelserna dagligen med flere eller färre bland fångurne 

hållit enskilta reiigionssamtal. 

Likasom under nästföregående hafva, äfven under nu ifrågavarande år, ord

ning, stillhet och uppmärksamhet i allmänhet iakttagits så val vid förhören, som 

äfven vid de allmänna Gudstjetisterna, hvilka på enahanda sätt som lörut förrättats, 

vid de äldre Läns- och Kronofängelserna, hvarannan, hvar tredje eller hvar fjerde 

helgedag, men vid Krono-arbets-corpsen, samt vid Straff- och Arbetsfängelserna, 

äfvensom vid Cellfängelserna i allmänhet, hvarje helgedas, då hinder derlör ej mött. 

Som kyrkan vid Straff- och Arbetsfängelset i Malmö lemn.it utrymme endast 

för halfva antalet af den stora fångpersoual, som der förvarats, så hafva Guils-

tjeosterna under den blidare årstiden hållits å SlottsgårdtMi, samt de större liii^tids-

dagame under den kallare liden två gånger på dagen förrättats i kyrkan på det 

att alla friska fångar måtte kunna bevista Gudstjensten. 

Såsom bevis derpå, att en bättre anda äfven inom lifstidsfängelserna synes 

vilja uppstå torde böra nämnas att fångarne inom några af dem, sjelfve för sine 

besparade medel anskaffat ett större antal andaktsböcker och andra nyttiga skrifter. 

— Enligt hvad Predikanten vid det stora lifstidsfängelset i Warberg upplyst, har 

detta bibliothek varit mycket anliladt, så att de arbetsfria timmarne om aftonen 

af mängden hellre blifvit tillbringade med afhörandet af ett stycke ur någon af 

nämnde böcker, hvilket någon kamrat föreläst, än med annat vanligt onyttigt eller 

skadligt tal. 

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

jordfäslade, uppgående år 1 8 5 4 till 400, och 1 8 3 3 till 2 3 1 , har deremot år 

1886 utgjort endast 197 . 

Under det att 7 6 år 1 8 3 4 och S6 år 1 8 5 3 varit under beredelse såsom 

dömde till dödsstraff, af hvilka sistnämnde 12 jemväl blifvit afrättade år 1835 , 

8 
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har deremot antalet af dem, som år 1856 varit under beredelse till döden, ut

gjort endast 27, af hvilka ingen blilvit afrättad. 

Det under år 1855 uti hufvudstaden bildade Fruntimmers-sällskapet för 

fångars förbättring, om hvilket en utförligare redogörelse uti sednaste års-berättelsen 

blilvit intagen, har äfven under loppet al år 1856 fortsalt sin verksamhet, så väl 

medelst besök å Stockholms Stads ochLäns-cellfängelser, som äfven-genom Söndags

skolas hållande å det stora Straff- och Arbetsfängelset å Norrmalm, der fångarne 

af Sällskapets medlemmar, enligt Fängelse-Direktörens vitsord, meddelats en nyttig 

och lärorik, religiös undervisning, hvarjemte Sällskapet under år 1856 åt 14 fångar, 

hvilka efter fulländad fängelsetid frigifvits, beredt plats å de härvarande förbättrings-

anstalterna Bethesda och Magdalena-hemmet, eller tjenst hos aktningsvärda enskilda 

personer. 

Bland dessa 14 frigifna fångar hafva visserligen några sedermera till fängelset 

återkommit, men flertalet har dock. enligt hvad Fängelse-Direktören upplyst, iakt

tagit ett godt uppförande och detta, oaktadt bland desse sednare finnes en och 

annan, som förut undergalt straff för 2:dra och 3:dje resan stöld, samt tillförene 

under loppet af en längre tid fört ett lättjefullt och lastbart lefnadssätt; — hvar

jemte bemälde Direktör tillkännagivit, att del tillfälle, som genom nämnde Säll

skaps nit och välvilja hlifvit beredt fångpersonalen, att efter frigifvandet kunna 

erhålla en tillflyktsort, synes hos fångarna hafva framkallat en bätlre anda och en 

mildare sinnesstämning mot det fria samhället, hvilket fången eljest i allmänbet 

betraktar såsom varande emot densamme Gendtligt sinnadt. 

I afseende på frågan om fångarnes moraliska förbättring, har S-yrelsen redan 

vid flere tillfällen uttalat den åsigten, att det i allmänhet vore omöjligt, all inom 

de gamla gemensamhetsfängelserna åstadkomma sådan förbättring, men att de nya 

cellfängelserna syntes i berörde afseende böra kunna utöfva ett högst fördelaktigt 

inflytande, så vida icke detta i räsendtlig mån motverkade» derigenom atf icke 

alla ransakningar hållfcs inom fängelserna, utan fängarne för undergående deraf 

transporterades emellan cellfängelserna och häradshäktena 

Dessa Styrelsens åsigter hafva vunnit ytterligare stöd genom de af Fång-
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predikanterne för år 18S6 afgifne berättelser, hvaraf Styrelsen trott sig h,är böra 

intaga åtskilliga utdrag. Sålunda yttras bland annat: 

l:o af Predikanten vid Gemensamhets-Länsfängelset i Wisby: 

»För förbättring af det moraliska tillståndet hos fångarne synes det mer och 

mer vara ett oeftergifligt vilkor, att desse hållas helt och hållet åtskiljde från 

hvarandra. Derlörutan kan icke förekommas det skadliga inflytande, som under 

sammanvaron, ofta under eu längre tid, den ene brottslingen icke undgår att 

emottaga af den andrp. Den religiösa undervisningen förmår icke heller under 

sådant förhållande utöfva den verksamhet, som den kunde och borde. Detta har 

isynnerhet velat visa sig vid behandlingen af de till straff-arbete dömde, för hvilku 

ett strängare afskiljande varit föreskrilvtt. Der någon sådan en längre tid hållit» 

i ensamhet har städse blifvit framkallad en böjlighet och vekhet i sinnet, som hos 

gemensamhetsfången icke kan uppväckas, än mindre bibehållas. Vägen var öppnad 

för ordets verksamhet, och exempel har icke saknats på sådane, hos hvilka det

samma fått intränga och verka till en mera allvarlig och grundlig förbättring. 

Då ensamhetsprincipen kommer att härstädes i vidsträcktare mån tillämpas, drista 

vi hysa deu förhoppning att mera glädjande förhållanden skola inträda än de som 

för närvarande förete sig.» 

2:o af Predikanten vid Gemensamhets-Länsfängelset i Jönköping: 

»Ordets förkunnande har thyvärr oftast varit ett utsäde på hälleberget, såsom 

förhållandet vanligen måste blifva i ett gemensamhetsfångelse, der den ene söker upp

muntra den andre till det onda, och der den af fångarne njuter största anseendet, 

som är längst kommen på brottets väg.» 

3:o af Predikanten vid Krono-cellfängelset i Eskilstuna: 

»Den längre tid, som fångarne numera efter nya straffbestämmelserna qvai-

sitta i och för straff-arbetets undergående, synes komina att utöfva ett varaktigare 

inflytande på deras förbättring än dec förut korta fängelsetiden, då det knappast 

var möjligt att vinna någon synbar förbättring. Svårighet för frigifven fånge att 

erhålla tjenst, utgör beklagligen ännu ofta orsaken till förfalskning af prestbetyg 

och orlofssedlar, samt blifver ofta en ny källa till återfall i brott. Alla sådane 

fångar, som blifvit dömda till fästningsstraff hafva, i likhet med hvad jag under 
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föregående år iaktlauit, visat stor förskräckelse för gemensamhetsfängelsernas de

moraliserande inflytande ocli icke lä hsfva under tårar yttrat: »om jag fick sitta 

qvar i cellfängelset och slippa komma bland sådane förderfvade menniskor, så 

kunde äfven jag blifva bättre.» 

4:o af Predikanten vid Krono-cellfängelset i Warberg: 

»Mos en och annan har dock Guds ord fått begynna visa sin kraft till 

hiertals böjande och det nya cellfängelset har mycket härtill bidragit. Tvenne 

gröfre förbrytare, som icke annars kunnat om deras brott öfvertygas, hafva under 

vistandet i cell förmåtts till bekännelse derom. Cellfängelset synes ock i jem-

förelse med gemensamhetsfängelset verka vida mera till afskräckande frän brott 

isynnerhet hos sådane, som nyligen bcträdt brottets väg.» 

5:o af Predikanten vid Krono-cellfängelset S Långholmen: 

»Flere fångar hafva efter frigifningen öppet erkänt att de hafva celhiden att 

lucka lör att de kommit på allvarliga tankar och till inseende af lättjans och 

liderlighetens olycksbringande följder. De fleste hafva, då jag tillsport, dem om 

grundorsaken till deras fall, med en mun skjutit skuldeu på bränvinssupandet, 

som kommit dem att glömma sina pligter säsom make och fader, såsom tjenare 

och arbetare. 

Flere fångar hafva efter sin ankomst hit ändrat sitt beslut att öfverklaga 

Under-Domstolens utslag och i stället med undergifvenhet underkastat sig det 

adömda straffet.» 

6:0 af Predikanten vid Krono-cellfängelset å Norrmalm: 

»I cellens ensamhet, hvartill kyrkopliktens offentlighet nu blifvit förändrad, 

få nu dessa för första gången straffade, under en längre tid än förr, djupare 

betrakta hvad sorg det hafver med sig att öfvergifva redlighetens väg och man 

bör hoppas att minnet utaf detta, i så måtto skärpta första straffet skall blifva 

mer varaktigt, likasom, också att religionens lärdomar, under en längre lid dem 

lemnade, skola verka välsignande för dessa fångars -moraliska förbättring.» 

7:o af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Wexiö: 

»I alseende på det moraliska tillståndet hos fångarne i allmänhet har samma 
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glädjande förhållande inom cellfängelset egt rum, som under de föregående åren, 

hvarföre jag i detta hänseende blott f;ir åberopa förut afgifne års-berättelser.» 

8:o af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Carlstad: 

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

ställande resultat som de förra åren i afseende på förmånen af ensamhetsfängelser 

såsom ransakningshäkten. Icke nog att fångarnes antal betydligt minskats och 

derigenom en stor besparing uti underhålls- och resekostnader vunnits, utan 

framförallt den åsyftade vinsten, fångarnes moraliska förbättring. 

I afseende på fångarnes moraliska förbättring synes ensamhetsfängelset hafva 

ett välgörande inflytande, enär den brottslige eger till sitt sällskap endast det 

gudomliga ordet, som med begärlighet efterfrågas och med uppmärksamhet läses, 

samt sitt eget samvete, hvilket, väckt af ordets bestraffningar, manar till uppriktig 

syndabekännelse och allvarlig ånger öfver alla fel och brister, hvarpå följer längtan 

efter försoningsnåden i Christo Jesu och uppsåt till ett nytt lefverne.» 

9:o af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Linköping: 

»Ollsystemet har under denna tid liksom förut visat sig i allmänhet bära 

välgörande frukter. Många, hvilka under uppenbart trots och förhärdelse inträdde 

i cellen, hafva mer eller mindre snart kommit till besinning och efter hvad 

menskliga ögon kunnat finna, uppriktig finger och sorg icke allenast öfver skepps

brottet i verlden utan äfven vådan för evigheten. En och annan kan väl fort

farande, till och med i cellen, vara skrymtare, men i allmänhet torde det böra 

antagas, att många, hvilka, efter afgången från cellfängelset, åter, till och med snart, 

beträdas med brott, det oaktadt under sitt förra vistande i cellen hade kommit 

till en ganska liflig ånger och till ett ganska uppriktigt uppsåt att öfvergifva 

brottets väg, men att de likväl icke kommit till en så stark tro, att de velat 

äfventyra att frysa eller svälta ihjel hellre än att olofligen tillgripa andras egendom. 

Den, som närmare och mera fördomsfritt velat blicka in i brottslingens lif, måste 

äfven medgifva, att det är svårt för den, som fallit i verldens ögon, for den, som 

en gång blifvit brännmärkt med verldens förakt, att åter på allvar resa sig upp, 

att åter tillvinna sig så mycket förtroende af menniskor, att han på ärligt sätt 

kan skaffa bröd åt sig och de sina. Ty det är icke alltid osanning, när den i 
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brottet äterfnllne säger, att hafn väl utgick ur cellen med goda uppsåt, men att, 

då lian ville gifva dessa uppsåt verklighet i handling, han af de så kallade heder

liga menniskorna föraktades och afskjddes värre an pesten, att han af dem icke 

kunde få något arbete, att de icke ens kunde fördraga hans åsynr att det icke 

fanns någon bartnliertighet hos dem — och att han derföre ansåg sig nödsakad att 

vända sig till sådana, med hvilka han eljest sist velat komma i beröring, till sådana, 

som gåfvo lekamligt bröd åt honom och hans små barn, men som i utbyte der

före fordrade hans själ. Det vore derföre särdeles välsignelserikt, om någon större 

utsträckning kimd« gifvas ät de anstalter, som redan af åtskillige ädelsinnade män 

blifvit gjorde för vård och omsorg om brottslingar icke allenast under deras 

fängelsetid, utan äfven efter deras lösgifning ur häktet.» 

10:o af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Stockholm: 

»livad fångarnes moraliska förbättring angår, hoppas menniskovänueu i det 

längsta så ni)eket som möjligt, — och han hoppas det — i våra dagar med 

så mycket större skäl som de allmänt sammanstämmande underrättelserna om cell

systemets välsigni'lsebringande följder tyckas öppna ljusare utsigter till äfven deras 

förbättring, som, på egen hand eller utaf andra vilseledda, blifvit förda bort från 

allt hvad rätt och godt, hvad ljust och fridfullt heter. Äfven detta fängelse har 

under det förflutna året visat detta glädjande resultat af fångens cell-lif. Äfven 

om man, hvad de mer i det onda bevandrade angår, icke har så pålitliga för

hoppningar, så är det dock att hoppas, att flertalet af de hit anlända härifrån 

utgått eller skola utgå vida bättre än de hit ankommit och gäller detta isynnerhet 

och säkrast dem, som här för första resan varit straffade. Sedan den uppenbara 

kyrkoplikten blifvit rätteligen upphäfd ocb de till straff hemfallna icke mer ut

ställas såsom skamfläckar i Herrans hus, utan i dess ställe inom cellen skiljas 

helt och hållet ifrån verlden och visas till himmelen, kan det icke annat vara, 

än att de der få mer och mer sina ögon öppna för allt det onda denna verld 

har med sig; — kan det, med Herrans hjelp, ej heller annat blifva, än att de 

med mera håg och kärlek skola Honom söka, finna och sig till Honom närmare 

och bättre hfilla.» 
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H:o af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Luleå: 

»Bland de fångar, som varit föremfil för en mera speciel religionsundervisning, 

må anföras en för barnamord till döden dömd lappqvinna, hvilken, ehuru född 

den 8 Mars 1828, vid ankomsten till fängelset den 28 nästlidne Juni icke blifvit 

till den Heliga Nattvarden admitterad, hvilket, enligt hvad hennes prestbetyg ut

visar, härrört från en hos henne under vistelsen på fri fot fortfarande obenägen

het att möUaga och behjerta de lärdomar, som hennes själasörjare sökt meddela 

henne. Ehuru början af hennes vistelse i fängelset gaf ringa anledning till för

hoppning om förändring i hennes själstillstånd, började hon snarare, än man hade 

förmodat, att med uppmärksamhet lyssna till religionens sanningar, hvilka med 

hvarje dag synts blifva mera lefvande för hennes hjerta, så att hon icke allenast 

kommit till allvarlig ånger öfver sill brott, utan äfven kunnat till sin första Natt

vardsgång inom fängelset admitteras. Åtskillige andre fångar, som vid ankomsten 

till fängelset varit hårdhjertade och obenägne att tala sanning, hafva, efter en 

längre eller kortare vistelse inom fängelsets murar, erkänt sina förvillelser — en 

omständighet, som näst Guds andes verkan på deras hjerlan, torde böra tillskrifvas 

deras vistelse i cell. 

Samtlige fångarnes uppförande kan ej annat än lofordas, enär lydnad, anstän

dighet och lust för Guds ords betraktande hos dem gjort sig gällande» 

12:o af Predikanten vid Läns cellfängelset i Gefle: 

»Den längre tid, som nu åtgår, innan en långe får lemna fängelset, medför 

allt sin fördelaktiga verkan, så väl derföre att honom derigenom meddelas flere 

tillfällen till christendomsundervisning och dermed följande väckelse, såsom ock 

derföre, att Fångpredikanlen får flere tillfällen att lära känna fången samt genom 

samtal, lämpade efter hvars och ens olika själsomständigheler, alltmer vinna fångens 

förtroende. Derr förändring, som den nya strafflagen åstadkom af längre fängelse

t e än tillförene vanligt var, kan tvifvelsutan i moraliskt hänseende blifva välsignelse-

rik, om denna förändring ock i ekonomiskt hänseetkh för staten blifter ti!| en 

början mera trycfrande, r anseende till den förökade underhållskostnaden för fången 

en längre tid.» 
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13:o af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Carlskrona: 

»Cellsystemets tillämpning har äfven i Sverige visat goda följder och änder 

de tio år, i hvilka Riket egt cellfängelser, framstår det factum att en icke obe

tydlig minskning i antal af ransakningsfångar gifvits, hvilken till en del kan till-

skrifvas cellfängelsernas gagnande verksamhet. Under de 5r som här i Länet varit 

cellfängelse, har visat sig att fångarnes antal betydligt minskats, så att, när under 

första åren af cellfängelsets tillvaro alla celler ständigt voro upptagne af i dem 

insatte personer och plats i ccllbyggnaden liera gånger saknades för att hysa alla 

med fångtransport ankomne personer, af hvilka några i en särskild byggnad tills 

vidare måste insättas, flera celler under sista året varit tomma och man alltid uti 

cellbyggnaden egt plats för alla fångar. 

De personer, som Fångpredikanten vid besök i cellerna igenkänner från deras 

föregående fängelsetid, äro oftast lösdrifvare och försvarslöse, hvilka för en kort 

tid eller endast en och annan dag hafva i fängelset fått logis. Ransaknings- och 

isynnerhet straff-fångar på bestämd tid synas mindre ofta återkomma. Detta visar, 

att cellsystemets tillämpning haft goda resultater. Till dessa hafva bidragit ej 

ensamt ensligheten i cell, utan ock det hos fången uppkomna behof att i Guds 

ord söka och finna tröst, när begäret dertill vaknat. Tillgång till detta ord eger 

han genom dels det muntliga föredrag, som Predikanten i Gudstjensts-Handlingen 

och i religiösa samtal med fången iemnar och dels i det skrifna, som i Andakts

böcker och Nya Testamentet är för honom tillgängligt i cellen. 

Hvad jag redan förlidet år i atlemnade Berättelsen ödmjukast anfört angående 

ransakningsfångar, kan äfven nu yttras, nemligen att det vore nyttigt om med 

fångar, som undergå ransakning vid det % mil från Cailskrona belägna Lyckeby 

Tingsställe, ransakning kunde hållas å Läns-cellfängelset. Utom nyttan, som den 

uteblifna kommunikationen mellan fången och utom fängelset varande personer 

åstadkom, då fången kunde föras upp uti Domsalen direkte från cellen, vore äfven 

den, att de löften, som fången gifvit, vare sig fängelsets Predikant eller Direktör 

med afseeude på bekännelse af fångens brott, sällan torde då lemnas ouppfyllda, 

dä dessa tjensteroän blefvo i tillfälle att under ransakningen tillstädesvara och kunde 
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korrigera hvarje sanningstös berättelse, som fången ailemnade, icke överens

stämmande med den i cellen afgifna.» 

H:o af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Wenersborg: 

»Ett annat bugneligt tecken är det, att en och annan fånge, försakande till

fället att få köpa så kalladt extrabröd, som fångarne i allmänhet anse sig väl be-

höfva, hopsparat en liten genom arbete förtjenad penning och derför köpt en god 

bok af christligt innehåll, antingen för egen del eller för maka och barn, Iran 

hvilka brottet skiljt honoro för åratal, kanske för alltid. — Det är uppenbart att 

cellinrättningen är mycket vigtig för uppnående af sådane och än lyckligare resul-

tater af religionsvården ibland fångarne, — och den allmänna meningen, stödd och 

stärkt af de underrättelser, som ingått från cellfängelserna i åtskilliga Rikets delar, 

har så kraftigt uttalat sig för cellfängelsets företräde framför gemensamhetsfängelset, 

att man icke behöfver mycket orda derom. Dock torde det vara skäl att höra 

fångarne sjelfva i denna sak. En del fångar beklaga sig visserligen öfver cellen, 

såsom högst tråkig och odräglig, och förklara att de gerna skola sitta dubbelt sä 

lång tid häktade allenast de finge vara tillsammans med hvarandra; men det är 

ju ett godt vittnesbörd, ty gemenligen är det det kränkta samvetets makt, som då 

börjar göra sig gällande och som icke så lätt öfvervinnes i ensamheten som i 

sällskapet. Andra utbrista under sina bekymmer: »ack, om jag förra gången varit 

i ett sådant fängelse, så hade jag säkert icke kommit åler»; eller: »ack, om jag 

från häktandet fått sitta så här allena med Guds ord, så hade jag icke inför 

Domstolen sagt den och den osanningen, sökt på andra leda den och den saken»; 

eller: »Gud ske lof, att jag en gång blifvit tvingad gå till mig sjelf, nu ser jag 

hvad jag behöfver och skall icke släppa Herran.» Ja, fångar finnas, som af religiösa 

skäl i underdånighet begärt att få lifslids cell i stället för lifstidsfästning.» 

15:o af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Christianstad: 

»Christianstads Läns-cellfängelse är ett af de äldste i riket. Mer än 10 år 

hafva förflutit sedan delsamma upplåts till begagnande. Undertecknad, som under 

hela denna tidrymd bestridt själavården vid nämnde fängelse, har varit i tillfälle 

att roed uppmärksamhet följa cellfängelsets moraliska inverkan på fångarne. Det 

är på grund af denna långa erfarenhet, som jag anser mig kunna vitsorda, att 

9 
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denna inverkan både i allmänhet och under det nyss förflutna året varit fördelaktig. 

På olika lynnen och individualiteler har denna inverkan naturligtvis visat sig olika, 

äfvensom de, som för första gången varit häktade, mottagit lifligare intryck af de 

tillfällen till sjelfpröfning och vidräkning med det egna samvetet, hvartill cellernas 

ensamhet och Guds ords läsande och hörande föranleda, än de, som tillförene gjort 

bekantskap med fängelset och domsiolarne. Emellertid bar i härvarande cellfängelse 

under det år, som förflutit, mången i synden sofvaode blifvit väckt ur syndadvalan 

till känsla af sitt syndaförderf och mången, som vandrat på brottets och villfarel

sens väg har der fattat föresatser till omvändelse och bättring, och Evangelii nåde

löften har der funnit vägen till månget af Lagens hotelser förskräckt sinne. 

Få ingen af de fångne har cellfängelset, mig veterligen, utöfvat något oför

delaktigt physiskt eller psykiskt inflytande. 

Som en vigtig och ofta upprepad brist i vårt cellsystem torde det tillåtas 

mig att ufven denna gång få nämna ransakoingsfångarnes transporterande till och 

ifrån häradshäktena — ett förhållande, som i uppenbar strid med ensamhetsfängelsets 

anda nödvändigt måste kraftigt motarbeta de i moraliskt ocb religiöst hänseende 

gynnsamma intryck, som ransakningsfånge i cellen emottager. Onskligt vore der-

före, om alla ransakningar kunde i cellfängelset företagas, hvilket i min tanka 

skulle kraftigt bidraga både till cellfångarnes moraliska förbättring ocb brottmåls-

raDsakuingames förkortande.» 
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IV. AFDELNINGEN. 

Om helsovården inom Fängelserna och Krono-arbets-corpsen. 

Den redogörelse rörande denna del af fångvården, som den till Styrelsens 

biträde Nådigst förordnade Läkare derom afgifvit och hvilken redogörelse Styrelsen 

na underdånigst åberopar, är af följande lydelse: 

»Utaf de från Rikets fängelser, under år 1856, inkomna sjukrapporter 

erh&lles följande öfversigt af helsoförhållandet dersammastädes änder nämnde år. 

Total-summan sjuke gör 3,945, med 242 döde, utvisande sålunda, vid jemförelse 

med nästföregående år, en ökning i sjuknummern af 238 , men minskning af döde 

med 1 1 . Bland sjukdomarne hafva Frossorna visserligen utgjort ett stort antal, 

dock mindre än föregående år. Om Straff- och Arbetsfängelset vid Långholmen, 

samt Krouo-arbetskompanierua å Rindön, på hvilka ställen dödligheten varit fram

stående, undantages, kan mortalitetsprocenten i öfrigt anses särdeles låg. Vid 

nyssnämnde fängelser, samt Qvinnofängelset å Norrmalm, har Cholerem under året 

förekommit, ehuru den endast vid Långholmen bidragit att höja. dödsnummern. 

Likaledes förekommo endast å desse ställen Diarrheer i större antal och med 

någon anmärkningsvärd mortalitet. Bröstinflammationer hafva deremot förekommit 

allmänt och med betydlig mortalitet. Af allmänt förekommande sjukdomar återstår 

endast Skörbjugg, hvilken under aret förekommit i ovanligt stort antal och på flera 

stallen än vanligt, hvilket jag nedanför ämnar ytterligare belysa. 
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Al bifogade tabell litt. L. åskådliggöres fullständigare de förekommande sjuk

domarne, samt deras inbördes förhållanden och inverkan på dödligheten. Deraf 

ses: att af 

Febrarne hafva förekommit 369 fall med 14 döde, af hvilka flertalet varit 

enkla gastriska och catarrhala, samt ett mindre antal typhösa och lyphoidfebrar. 

Frossorna hafva utgjorts af 1,493, sålunda nära 100 mindre än föregående 

år, och utan någon dödlighet. Deras utbredning har, liksom föregående år, varit 

allmän öfver hela riket, och deras intensitet och fallenhet att recidivera, samt att 

elterlemna löljdsjukdomar nästan lika stor som förut. Ett obetydligt aftagande i 

sjukdomens freqvens tyckas dock med år 1856 hafva inträdt. 

Utslagsfebrarne hafva till största antalet utgjorts af messling, endast i få fall 

af koppor, hvaraf 1 aflidit i Malmö. 

Bröstinflammatiuner hafva. i anseende till årets kalla och fuktiga temperatur 

förekommit i ovanligt stort antal, nemligen i 445 fall med 70 döde, samt har 

sålunda mest af alla sjukdomar bidragit alt öka dödsnummern. Allmännast hafva 

de förekommit vid Långholmen, Malmö och Rindön, samt Krono-arbetskompanierna 

i allmänhet, der personalen mera omedelbart är utsatt för temperaturens inflytande. 

Underlifsinflammationer hafva endast förekommit i 6 fall, men med 4 döde, 

af hvilka likväl den å Ny-Elfsborg uppkom såsom följdsjukdom och slutet på en 

underlilskräfta. 

Chohra har förekommit i 49 fall vid Långholmen, med 20 döde; i 8 fall 

vid Norrmalm, utan någon död, och i 3 fall, med 2 döde å Rindön. Den ut

bröt vid Långholmen i slutet pä Oktober månad och fortfor under större delen 

af November, samt afstadnade fullkomligt mot slutet af nämnde månad. 

Diarrheerna hafva under året utgjort endast 376, med 24 döde, då deremot 

år 1855 de sjuke utgjorde 710, och de döde 40, hvilket visar ett fortfarande 

nedgående och, likasom Bröstinflammationernas ökande, tyckes bero på den under 

året allmänt rådande låga temperaturen. Endast vid Rindön, der 19 aflidit utaf 

225 sjuke, har både freqvens och intensitet varit betydlig. 

Vattusot har förekommit i 142 fall med 26 döde, således i ökadt antal, men 

med mindre mortalitet. Orsaken härtill beror derpå, att icke alla, såsom vanligen 



69 

fallet är, voro eftersjukdoroar af andra lidanden, utan till följe af de missgynnande 

temperaturförhållanderna, ofta uppkomna af förkylningar och hindrad hudutdunst-

oiog, hos i öfrigt kraftiga personer, samt sålunda oftare botliga. 

Lungsot och ckroniska Bröstsjukdomar hafva förekommit i 337 fall med 55 

döde. Sålunda 55 liera sjuka, men 6 mindre döda än år 1855 . Liksom ofvan 

med flera sjukdomar är visadt, synes äfven denna sjukdoms oftare behof uf be

handling, under året hafva berott på luftens kylighet, hvareinot framgången af 

behandlingen berott på att kunna undandraga de sjuka denna luftens menliga in

verkan. Inom Straff- och Arbetsfängelserna för männer, hafva i allmänhet många 

af dessa sjukdomsfall förekommit, och de flesta döda vid Långholmen. Af 88 

vårdade inom cellfängelserna hafva endast 2 aflidii, hvilket tyckes bestyrka min i 

föregående års rapporter gjorda förmodan, om sådana sjukes välbefinnande i dessa 

fängelser. 

Skörbjugg har under 1856 förekommit långt mera an under flera föregående 

år, och med en under dessa ovanlig intensitet. Då den 1855 förekom i 102 

fall och detta redan ansågs såsom ett tilltagande, räknar ifrågavarande år 249 

sjuka och 3 döde. Om somroartemperaturens fuktiga bej-kaffenliet eiler någon 

annan allmän orsak föranledde denna sjukdoms stora utbredning, måste tills vidare 

lemnas derhän, ehuru det visserligen är sannolikt, då de lokala förhållande™?, i 

allt lika med föregående års, icke dertill lemna någon giltig förklaringsgrund. 

De fängelser, inom hvilka den företrädesvis uppträdde voro följande: nemligcn vid 

Långholmen der 4 9 fall förekommo. De lörsta 2 visade sig i Mars månad och 

forlforo i samma tillstånd tills Juni, då 6 nya tilikommo. Af dessa botades under 

månaden 6, men i Juli tilikommo 15 nya. Sedan af K. Styrelsen anbefallda 

hygieniska åtgärder blifvit viatagne påskyndades lörbättringen och sedan sjukdomen 

i början på Augusti uppnått sin höjd började d«'n hastigt aftaga, så att den med 

September kunde sägas hafva upphört, emedan till Oktober endast en patient i 

denna sjukdom, (lidande (ör öfrigt af chrouiskt Diarrhe och allmän svaghet,) åter

stod. Uti Straff- och Arbetsfångelset i Malmö började Skörbjugg i Maj, då 2 

insjuknade, tilltog i Juni, Juli och Augusti, började i September att aftaga, men 

Fortfor sedan småningom till årets slut dä ännu 5 qvarlågo obotade. Med dessa 
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3 åtgjorde summan af Skörbjuggspatienter under året 82 & Sjukhuset vårdade, 

samt med lindrigare symptomer 84, som ej der behöfde intagas, af hvjlka 3 , 

genom andra sjukdomar försvagade, afledo. På Kronan vid Götheborg insjuknade 

i Juli 3 fångar, af hvilka en förut hade vattusot, i Augusti tillkommo ännu 4, 

hvarefter sjukdomen upphörde, sedan dessa under månaden biifvit friska. På 

Warbergs fästningsfängelse förekommo lindriga fall af Skörbjugg, teroligen talrikt, 

under Augusti månad, men botades alla inom månaden, genom förbättrad kost, 

och behöfde ej i sjukrum behandlas. På Straff- och Arbetsfangelset å Norrmalm 

angrepos under Augusti och September H personer så häftigt af Skörbjugg, att 

de måste på Sjukhuset upptagas och mänga andra visade lindriga symptomer deraf, 

men genom utspisningens förstärkning med mera färsk roat, samt tillnag af peppar

rot och senap, samt potates derjemte för de svårare sjuka, upphörde sjukdomen 

snart och de angripna tillfrisknade. Vid l:sta Krono-arbfctskompaniet förekommo 

under September och Oktober 5 fall af Skörbjugg och vid 2:dra, 3:dje och 4:de 

8 Carlsborg endast 3 ; sålunda icke liera än under föregående åren varit vanligt. 

Vid 6;t6 Kompaniet å Enholmen utbröt sjukdomen epidemiskt i Juni månad, då 

anda till en tredjedel af manskapet deraf angreps, och tilltog under de 3:oe 

följande månaderna. Då enligt dervaraude läkares infordrade förklaring de huvud

sakliga orsakerna till sjukdomens utbrott voro »osunda bostäder, osnygghet jemte 

enformig salt föda» och K. Styrelsen till följd deraf anbefallde förändrad utspis-

ning, med färskt kött 2 gånger i veckan, senap, pepparrot och potates, samt 

daglig badning i sjön och noggrann luftvexling i logementerna, började de sjuke, 

enligt läkarens utsago, genast att förbättras, hvilket likväl fordrade så lång tid, 

att först i November alla insjuknade voro återställde. Vid Krono-arbetskompanierna 

å Bindön hafva endast få och lindriga fall förekommit, hvilket äfven var händelsen 

vid cellfängelserna, inom hvilka samtlige endast 4 fall inträffade. 

Ögonsjukdomar hafva, såsom vaniigt, inträffat vid Straff- och Arbetslangefeeraa 

för män, samt vid Krono-arbetskompanierna, der de föranledas dels af luftens 

omilda inverkan, dels af de arbeten, hvarmed manskapet sysselsattes. De flesta 

hafva varit lätt botade och få vållat skada å synorganet. 

Venerisk sjukdom har förefunnits hos 47 personer, företrädesvis utom fängel-
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tärna i huvudstaden och dess grannskap, samt hafva oftast utgjorts af secundåra 

och tertiäre former, hvaraf följt, att samma personer ofta flera gånger under aret 

mist behandlas. Summan är emedlertid under året särdeles liten. 

Sinnesrubbning och sjelfmord hafva, liksom år 1855 , förekommit i 25 fall, 

af hvilka dock inträffat 6 dödsfall, eller 5 mer än år 1855. Bland de 6 döds

fallen hafva 5 vållats genom sjelfmord, af hvilka 2 blifvit begångne inom Straff-

och Arbetsfängelser för män, nemligen å Långholmen, der en straff-fånge, utan 

känd orsak, i Juni hängde sig i cellen, samt ii Christianstad, der en lifstidsfänge 

likaledes hängt sig; i af manskapet vid l:sta Krono-arbetskompaniet har af 

»okänd anledning» dödat sig medelst halsens afskiirande. De inom cellfängelserna 

förekommande sjelfmorden utfördes båda vid Kronohäktet å Långholmen genom 

hängning. Dom 6:te döde var en äldre man, lidande af melancholi. Han a fl ed 

på fängelset i Umeå. 

Af de upplysningar, som äro att tillgå, inhemtas om de öfrige 19, af sinnes

sjukdomar lidande, följande: af de, 2 vid Straff-fängelset i Malmö förekommande, 

led den ene af hallucinationer och grubbel redan vid ankomsten till fängelset, samt, 

då dessa symptomer stegrades och raseri inträdde, öfverflyttades han till hospitalet, 

hvarifrån han återkom förbättrad; den andres sjukdom öfvergick likaledes från 

grubbel till raseri och flyttades han sedan, för bättre vårds erhållande, till hospi

talet. Den i 1 8 5 5 års rapport omnämnde polyphagen (storätaren) Strid, har lika

ledes under detta år haft några lindriga återfall, men snart åter förbättrats. Den 

i Christianstad uppgifne sinnessjuke var, likasom den å Kronan, endast lidande af 

nedslagenhet, melancholia, båda utan särdeles betydenhet. De i Warberg noterade 

5 fallen hafva endast utgjorts af \ personer, af hvilka den ene 2:ne gånger varit 

angripen. Denne led af religionsgrubbel, hvilket efter någon tids förlopp öfver

gick i raseri, di han måste för att vårdas å sjukhuset intagas. En annan har 

sedan ungdomen lidit af svagsinthet (Demmlia) och 2 af Melancholia. I Carls-

krona förekom ett fall af hypochoiidri, som snart förbättrades. 

Vid Qvinnofängelset på Norrmalm vårdades en qvinna, Nilsson, hvilken redan 

förut blifvit 2:ne ginger från Stockholms Läns cellfängelse till Danviks hospital 

remitterad för våldsam sinnessjukdom. Hennes våldsamhet berodde likväl blott till 
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en del af verklig sinnesrubbning, till en annan af elakhet och vildsinthet, som 

likväl hvarken genom milda eller hårda medel kunde stäfjas, hvarföre hon, för att 

lugnet skulle bibehållas inom cellfängelset, måste till Dårhus remitteras. Efter 

ankomsten till hospitalet blef hon nästan genast lugn. Samma förhållande in

träffade detta år vid Straff- och Arbetsfängelset å Norrmalm, då hon åter efter 

långa och fåfänga bemödanden för hennes förbättring måste till Danviken förpassas. 

Hon återkom efter några månader, med intyg från hospitalets läkare, som be

kräftade min åsigt om hennes sjukdom, och hennes skicklighet att spela galen för

felade sedan silt ändamål, ehuru hon ej genom några medel kunde bringas till 

nyttig och ordentlig verksamhet. 

Inom Krono-arbetskompanierna har ingen annan sinnessjukdom förekommit, 

än möjligen hos den, som vid i:sta kompaniet genom halsens afskärande afhände 

sig lifvet. 

Vid cellfängelserna hafva deremot 8 förekommit. Den vid Stockholms Läns

fängelse var ofvannämnde Nilsson. I Christianstads Länshäkte blef en piga, Cecilia 

Olsdolter, grubblande af samvetsqval, några få dagar efter ankomsten till fängelset 

och hennes sinnesförvirring öfvergick sedermera till raseri. Hon var af ett våld

samt lynne och outbildade själsförmögenheter. Hon förbättrades och blef lugnare, 

men ej återställd. Vid cellfängelset i Gefle förekommo 2:ne fall. E. Bergström, 

22 år, fadermördare, visade redan vid sin ankorost till fängelset symptomer af 

vansinne, hvilket innan kort öfvergick till raseri. Han genomgick utan förbättring 

profkur på lazarettet och återkom till fängelset, der slutligen hans våldsamhet 

minskades, men osnyggheten fortfor. Efter Sundhelskollegii hörande blef han i 

Juni försänd till Upsala hospital. Den andre var en 6 4 års gubbe från Helsing-

land, hvilken 1 års tid varit svagsint, häktad som lösdrifvare, och på sin försam

lings bekostnad blef intagen på lazarettet till profkurs genomgående. I Wtxiö 

befanns en 2 2 års qvinna, dömd till 6 månaders fängelse för stöld, vid ankomsten 

till fängelset sinnesrubbad, blef sedermera förvärrad och våldsam, samt till följe 

deraf till hospitalet förflyttad, hvarifrån hon ej under året återkom. Denna qvinna. 

liksom här nedan omförmälda fånge i Wtnertborgt cellfängelse, äro de enda på 

hvilka vistandet i cell tyckes hafva menligt inverkat, dock var den förra redan 
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vid ankomsten i lindrigare grad af sinnessjukdom angripen. Denne sednare, en 

ung man dömd för vald mot sin fader, ankom till fängelset fullt redig, men öfver-

fölls efter någon tid af vansinne, hvilkel snart öfvergick i vildhet. Han tillfrisk

nade dock inom kort, under fortsatt vistande i cell och var en längre tid redig, 

hvarunder hans lynne var mildt och eftergifvet. Emedlertid blef denne, då han 

sedermera skulle undergå sitt straff, 2 8 dygns fängelse vid vatten och bröd, ånyo 

vansinnig, så att straffet måste afbrytas, men han tillfrisknade dock derefter och 

undergick straffet. Han var sedan fortfarande frisk och lärer förblifvit det efter 

hemkomsten. En gubbe, på samma fängelse, häktad för blodskam, led af sinnes-

slöhet, men ej af egentlig sinnesrubbning. I Carlshamns cellfängelse blef en burna-

mörderska sinnessjuk till följe af sinnesoro och kroppslig sjukdom före och efter 

förlossningen, samt måste, för bättre vårds erhållande, till lazarettet förflyttas, der 

hon småningom återställdes till sinnesredighet och minnet af sina förra förhållan

den, hvilket under sjukdomen galt förloradt. 

1 Calmar cellfängelse förekommo 2 fall af enkel Hypochondri, hvilka inom 

kort förbättrades genom ökad lörelse och tjenlig behandling, utan alt vistandet i 

cell behöfde afbrytas. Läkaren vid sistnämnde fängelse anser deremot ett der in-

träffadt dödsfall hafva till största delen berott på ett långvarigt vistande i cell

fängelse. Drängen Peter G. Jonsson, 2 3 år, inkom den 17 Oktober 1834 i 

fängelset. Han var af spenslig kroppsbyggnad, men i öfrigt frisk. För dråp 

dömdes han till 2 8 dagars fängelse vid vatten och bröd, samt 2 års fängelse i 

cell. Vatten och brödstraffet, denne nitiske läkares favoritstraff och af honom 

nästan såsom kurmethod ansedt, genomgick han »utan ringaste menligt inflytande 

på helsan.» »Han var under hela sin fängelsetid beskedlig och stilla, men ständigt 

missbelåten och nedstämd.» Vid slutet af 1835 fick han en lindrig Pleuresie, som 

snart häfdes. Han fortfor likväl derefter att klaga öfver mallighet och svaqhct 

och som läkaren ansåg att cellstraffet »inverkade ofördelaktigt både i physiskt och 

psychiskt afseende» så tillstaddes honom mera rörelse i fria luften och någon 

sysselsättning i korridorerna. I Januari började fötterna, utan märkbar inre 

orsak, svullna och detta ökades småningom till allmän vattensot, som visserligen 

pä våren aftog, men snaU äter ökades, så att han i början på Maj afled af denna 

10 
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sjukdom. Huruvida man nu kan antaga ofvannämnde läkares fisigt »att Jonssons 

sjukdom endast härrörde af hans vistande i cell», lernnar jag derhän, ehuru ftt-

skillige exempel visserligen finnas på personer, som dömda ti» flera års cellstraff, 

blifvit, sedau läkaren intygat personernas oförmåga att straffet vidare uthärda, 

efter längre eller kortare tid derifrån till följd af Kongl. Maj:ts Nåd befriade. 

Man kan möjligen antaga, att Jonssons förut svaga kroppsconstitution först- ned-

sattes genom det långvariga vatten och brödstraffet, och genom sedermera fortsatt 

vistande i cell, med till äfventyrs otillräcklig rörelse i friska Inften, svag kost, samt 

en deprimerad sinnesstämning; och att biodberedningen derigenom försvagades 

samt fallenhet för vattenutgjutningar alstrades, hvaraf slutligen döden följde. 

I afseende på sjukdomsförhållanderne inom de särskilta fängelserna finnes föga 

ytterligare att upplysa, utöfver hvad som inhemtas af tabellen och ofvanstående 

redogörelse för sjukdomarne. Dock torde några anmärkningar få bifogas. Sjuk

ligheten vid Långholmen har under året varit stor och mortaliteten har öfverstigit 

det sednare qvinqvenniets maximum. Orsakerna har jag ofvan visat bero dels på 

epidemiska, dels temperaturförhållanden, och dödlighetens ökande specielt på Bröst

inflammationernas talrikhet och intensitet, samt Cholerans utbrott. Inom Malmö 

Straff- och Arbetsfängelse var sjuknummern, till följe af Frossornas och Skörbjnggens 

freqvens, stor och ökad, men mortaliteten, just derigenom, att dessa sjukdomar 

voro de herrskande, liten. Bland Krono-arbetskompanierna på Rindön var sjuk

ligheten stor, och, emedan Bröstinflami«alioner och elakartade Diarrheer voro för-

herrskande, dödligheten betydlig och öfversteg i procent, under detta år, alla andra 

rikets fängelser. 

Bland de fängelser för hvilka vanligen, till följe af en större sjuklighet, sär-

skildt redogöres äro Qvinnofängelserna å Norrmalm och i Götheborg. Dessa båda 

hafva under året utmärkt sig för en särdeles ringa mortalitet, ehuru sjukligheten 

å det förra ej varit obetydlig. 

På cellfängelserna har sjukligheten eller dödligheten icke varit framstående, 

utan i allmänhet mindre betydande, sä att sjukrummen sällan behöfl begagnas. 

Stockholm i December 1857. 
Vincent Lundberg.» 



75 

V. AFDELNINGEN. 

Om Fängelsebyggnaderna. 

Rörande detta ämne åberopar Styrelsen underdånigst den af Chefen för Sty

relsens 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 1856: 

a) Nya Länsfängelserna. 

Förutom erforderliga underhållsarbeten i de färdigbyggda, hafva efternamnde 

nya cellfängelsebyggnader blifvit dels fullbordade, dels fortsatte och dels påbörjade, 

nemligen: 
I W a r b e r g 

har langelset blifvit inredt och fullbordadt, hvarjemte det gamla häktet blifvit för-

ändradt och iståndsatt. Ransakningsrum, sjukrum, reservhäkte och bostäder för 

bevakningspersonalen finnas der anbragte. 

I Halmstad 

har fängelset, bvartill grunden föregående året blifvit lagd, uppmurats under tak 

och täckts med jernplåtar; inredningen kommer nästa år att utföras, och fängelset 

då blifva färdigt till fångarnes emottagande. 

I W e s t e r å s 

har invändiga rappningen samt inredningen blifvit i det närmaste fullbordade; men 

i anseende till dröjsmål med varmapparatens leverering kan fängelset icke förr än 

nästa sommar blifva färdigt till inflyttning. 
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I G ö t h e b o r g 

har fängelset, livars bottenvåning För lidet år uppfördes, blifvit uppmuradt under 

tak och täckt med Engelsk skiffer; invändiga afrappningen samt inredningen, jemte 

stängselplank och fånggårdar, komma nästa år att utföras, samt byggnadsarbetet i 

sin helhet att då blifva färdigt. 

I J ö n k ö p i n g 

halva grundmurarne för så väl fängelset som reservhäktet och tvätthusbyggnaden 

blifvit nedlagde. 

Byggnadskostnaderne för dessa fängelser hafva utgått till de belopp nedan

stående tabell visar: 

b) De äldre Länsfängelserna. 

De för dessa fängelser erforderliga underhållsarbeten å tak och murar, goft, 

eldstäder, fönster och dörrar, plank m. tn., hafva blifvit, enligt Nådigst fastställde 

byngnadsförslag, verkställde. 

c) Fästnings-, Straff- och Arbetsfängelserna. 

Jemte det de för dessa fängelsers bestånd erforderliga underhållsarbeten, 

enligt Nådigst fastställde stater, blifvit verkställde, haft» större byggnadsarbeten 

blifvit ulförde endast 

*) För Jönköpings fängelse narra, utom den i tabellen utförde kostnaden, blifvit, förskottsvis till inköp 
af byggnadstomt, ulbctaite 1,333 R:dr 16 sk. B:ko, hvilken samma staden Jönköping kommer att ersätta 
Kongl. Maj:t och Kronan, hvarröre den, för detta fängelse utbetalte kostnad rätteligen utgör 40,950 R:dr 
dä alltså, summan i tabellen J kostnaden för fängelset med förvallningsflygel, uthus och stängsel för samt
liga fängelserna utgör 226,155 R:dr 20 sk., samt slutsumman för utgifterna 226,344 Ruir 43 sk. 8 ra». 
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Landskrona , 

der Vestra Stockhuslängans ombyggnad och utvidgning till logementer för 3 0 0 

fångar blifvit företagen, samt byggnaden blifvit uppmurad under tak och täckt 

med tegel samt 
i Malmö, 

der gamla byk- och tvätthuset blifvit ombyggdt och utvidgadt. 

Stockholm den 3 1 December 1856. 
Th. Ankarsvärd.» 
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VI. AFDELNINGEN. 

Om Fångars och Krono-arbetskarlars underhåll, beklädnad 

och sängkläder. 

De af Eders Kongl. Maj:t för är 1856 Nådigst fastställda Stater för fångars 

och krono-arbetskarlars förplägning, beklädnad och sängkläder äro, med undantag 

af en obetydligare förändring i beklädnadsstaten, lika med de för föregående år 

tillämpade. 

Få sätt Styrelsen i dess för år 1852 afgifna underdåniga berättelse närmare 

redogjort, äro ulspisningsstaterna indelade i fem särskilda klasser, hvilkas förhållande 

till hvarandra, med hänsyn till de deri ingående födoämnenas närande kraft, be

tecknas af följande tal, nemligen: 

1:o. Utspisningsstaten № 4 för Krono-arbetskarlar, uti hvilken ingå 2 skalp, 

mjukt bröd om dagen 1,997,08. 

2:o. D:o № 1 för Straff- och Arbetsfångar på bestämd tid af 

mankön, upptagande enahanda qvantitet bröd 1,601,97. 

3:o. D:o № 3 för Lifstidsfångar af mankön, i hvilken stat 1V3 

skalp, dylikt bröd om dagei ingår 1,305,99. 

4:o. D:o № 5 för Ransakningsfångar med V/% skalp, mjukt bröd 
per dag 1,258,01. 

och 5:o. D.o № 2 för Straff- och Arbetsfångar af qvinkön med 

likaledes lVs skalp, mjukt bröd om dagen 1,224,81. 
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Några mindre betydande förändringar i dessa Stater hafva visserligen sedan 

år 1852 egt rum, men hvilka dock icke i någon väsendtlig mån förändra ofvan-

nämnde förhållande. Den för ransakningsfångar fastställda Stat har till följd af 

lokala och andra förhållanden i allmänhet icke kunnat tillämpas vid andra, än de 

nya Läns- och Krono-cellfängelserna, hvaremot vid de gamla Ransakningshäktena 

underhållet fortfarande ntgått med 1 K) skålpund mjukt bröd samt 3 till 6 sk. 

banko kontant om dagen. 

Beklädnaden för fångar och krono-arbetskarlar är, jemlikt de af Eders Kongl. 

Maj:t Nädigst fastställda beklä^nndsstater, bestämd olika för särskilda slags fångar 

och krono-arbetskarlar; upptagande dessa Stater nedannamnde kostnadsbelopp för år, 

nemligen: 

l:o för Krono-arbetskarlar af Soldatklassen 18: 36. 

2:o för Krono-arbetskarlar af Fästnings- och Pionierklasserna . . 18: 12. 

3:o för Straff-fånge af mankön 12: 36. 

4:o för Arbetsfånge af mankön 13: 12. 

5:o för Straff- och Arbetsfånge af qvinkön 8: 24. 

6:o för Ransakningsfånge af mankön 6: 36. 

samt 7:o för Ransakningsfånge af qvinkön 6: 36. 

Sistnämnde 2:ne Stater tillämpas dock icke i de gamla ransakningshäktena, 

hvarest fångarne, med undantag af dem, som undergå fängelse vid vatten och bröd, 

för hvilka särskilda beklädnadspersedlar, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref 

den 21 Oktober 1851 beslås, begagna egna kläder och endast i brist af sådana, 

efter Eders Kongl. Maj:ts vederbörande Befallningshafvandes bepröfvande, tilldelas 

lämplige persedlar på kronans bekostnad. 

Sängkläder utgå deremot för alla slags fångar och krono-arbetskarlar, samt 

utgöras, enligt Stat, för hvarje person af hufvudkudde, lakan, filt och madrass, 

utom för cellfångar och större delen straff-fångar, hvilka, i stället för madrass, 

begagna hängmatta. Den årliga kostnaden för sängkläder af båda slagen är be

räknad till 2 R:dr 24 sk. banko. 

Styrelsen får här nedan underdånigst meddela uppgift å den kostnad, hvartill 

ifrågavarande utgiftstitlar för 8r och för dag vid samtlige fångvårds8nstalterna under 
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år 1 8 5 6 för en person uppgått, dervid den klassifikation af fångpersonaleo, som 

ligger till grund för de särskilda utspisningsstatema och jemväl i det närmaste är 

tillämplig i afseende å beklädnadsstaterna blifvit iakttagen. 
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Härvid får Styrelsen göra den anmärkning att, dä räkenskaperne för Läns-

fängelserna omfatta de utgifter, som under årets lopp blifvit bestridde, men icke 

de kostnader, som i sjelfva verket tillhöra räkenskapsåret, förestående uppgifter, 

hvad dessa fängelser angår, icke kunnat göras fullt noggranna. 

Vid de fångvårdsanstalter, der en ordnad utspisning efter ofvanberörde Stater 
11 
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kunnat införas, hafva erforderliga proviantartiklar, såsom förut egt rum, hvarje 

halfår, räknadt från början af April och Oktober månader, i allmänhet genom 

upphandlingsauktioner anskaffats, samt mattillredningen verkställts af bland krono-

arbetsmanskapet och fångarne utsedde personer, utom hvad angår Läns-cellfängel

serna, der mot särskilde arfvoden fria personer dertill varit anställde; varande uti 

förestående uppgifter ej mindre kostnaden för provianten, än ock alla för tillred

ningen bestridde utgifter, såsom för kok-, mal- och dryckeskärl, ved och lys— 

hållning i kök, aflöning eller arbetsskilling till kock eller kokerska, inräknade. 

Beträffande särskilt nedannämnde fångvårdsanstalter får Styrelsen underdånigst 

meddela, att erforderligt bröd för Straff-fängelserna i Carlskrona, Christianstad, 

Landskrona, å fästet Kronan i Götheborg, samt å Ny-Elfsborg, äfvensom Läns

fängelserna i Götheborg och Christianstad, mot ersättning, erhållits från Krono-

hagerierna; att vid Straff- och Arbetsfängelserna å Långholmen, Norrmalm och i 

Norrköping denna artikel förbakats å derstädes inrättade bagerier af för sådant 

ändamål upphandladt mjöl eller spanmål; att dylik förbakning vid förstnämnde 2:ne 

fängelser verkställts jemväl för Stockholms Läns- och Krono-cellfängelsers behof; 

alt för leverering af bröd till Straff- och Arbetsfängelset i Malmö fortfarande 

varit gällande ett år 1842 upprättadt kontrakt, enligt hvilket betalning för brödet, 

förbakadt af Vj råg- och Va kornmjöl, sålunda beräknats, att 11% lispund bröd 

ansetts motsvara 1 tunna fast mål af % råg och Va korn, derför ersättning ut

gått efter Malmöhus läns för året fastställde markegångspris; samt att för l:sta 

Krono-arbetskompaniet, som mot stadgad ersättning varit anställdt i arbete vid 

Strömsholms nya kanal, förplägningen blifvit bestridd genom Kanal-Bolags-Direk

tionens försorg mot bestämdt pris af högst 8 sk. bauko per dagportion. 

Uti nedanstående tabell får Styrelsen underdånigst meddela uppgift å dag-

portionskostnaden vid Straff- och Arbetsfängelserna samt Krono-arbets-corpsen 

under sistförflutne 5 år: 
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Häraf visar sig, att den jemförelsevis höga dagportionskostnaden under åren 

1834 och 1855 ytterligare stigit år 1856, så att medeltalet af denna kostnad 

för sistnämnde år med 1 sk. 5 r:st. öfverstiger samma kostnad för 1855, samt 

uppgår till 2 sk. 7 r:st. högre än 1853 års enahanda kostnad. Denna pris

skillnad mellan sistnämnde Sr och 1856 verkar endast för dessa fångvårdsanstalter 

en ökad utgift af 89,543 Riksdaler 3 sk. 4 r:st. banko. 

De för Krono-arbets-corpsen samt Straff- och Arbetsfängelserna, äfvensom 

en del Läns-cellfängelser erforderlige beklädnads- och sängklädespersedlar, likasom 

de väsendtligaste dertill behöflige materialier, säsom vallmar, buldan, ullgarn och 

träd, bafva tillverkats vid Straff- och Arbetsfängelserna å Långholmen, Malmö, 

Norrmalm, Norrköping, Götheborg och Warberg, samt derifrån levererats till veder

börande fångvårdsanstalter mot godtgörelse efter det i Stat för hvarje persedel 

bestämda pris. 

Kostnaden för beklädnad och sängkläder har under år 1856 vid åtskillige 
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fångvårdsanstalter öfver- och vid andra understigit den i dessa hänseenden i Stat 

beräknade utgift. Detta förhållande härleder sig dels af de olika, mer eller mindre 

klädslitande arbeten, som vid de särskilta fångvärdsanstalterna utföras, dels ock 

deraf att slitningstiden å vissa persedlar är beräknad till flere år, hvadan då 

endast den årliga kostnaden är i Stat beräknad, men hela utgiften för persedlarnes 

anskaffning i räkenskaperne affores det år, hvarunder persedlarne anläggas, den 

större eller mindre kostnaden blifver beroende af det större eller mindre antal 

dylika persedlar, som under årets lopp erfordras. — Beträffande särskilt den höga 

kostnaden för Norrbottens Länsfängelse, får Stjrelsen underdånigst upplysa, att 

detta nybyggda cellfängelse, som under årets lopp till begagnande blifvit öppnadt, 

försetts med fullständig ny uppsättning af beklädnad och sängkläder, beräknade för 

17 fångar, som derstädes kunna inrymmas, samt att kostnaden derför blifvit fördelad 

endast på det medeltal af 4 fångar, som der förvarats. 

Uppgift å den årliga kostnaden för beklädnad och sängkläder vid Straff- och 

Arbetsfängelserna samt Krono-arbets-corpsen under sistförflutna 5 år, får Styrelsen 

här nedan underdånigst meddela: 
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Ehuru priserne å de varuartiklar, hvaraf beklädnads- och sängklädespersedlar 

för fångvårdens behof under de sednare åren jemväl stigit, har någon direkt för

höjning i fångvårdsutgifterna likväl härigenom icke i någon väsendtlig mån för

orsakats af den anledning att, på sätt ofvan är nämndt, ifrågavarande effekter 

levererats efter i Stat bestämdt pris från vissa fångvårdsanstalter, hvilket dock för 

dessa föranledt en mindre inkomst för arbetena. 
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VII. AFDELNINGEN. 

Om Fångars och Krono-arbetskarlars sysselsättning samt verkan 

deraf till minskning i Statens utgifter för deras underhåll. 

Jemlikt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 13 December 1855 har Krono-

arbets-corpsen varit sålunda sysselsatt, nemligeo: l:sta Krono-arbetskompaniet vid 

Strömsbolms nya kana] mot en dagsverksersättning af 12 sk. för hvarje dömd och 

16 sk., allt banko, för hvarje frivillig krono-arbetskarl; 2:dra, 3:dje och 4:de 

Kompanierna vid Carlsborgs fästningsbyggnad, utan ersättning; 5:te Kompaniet 

mot godtgörelse af 12 sk. b:ko för hvarje dagsverke vid Eders Kongl. Maj:ts 

flottas vari' i Carlskrona; 6:te Kompaniet, utan ersättning, vid befästningsarbetena 

å Enholmen vid Slite; 9:de och 10:de Kompanierna, jemväl utan ersättning, vid 

enahanda arbeten å Waxholm; samt l l : te Kompaniet, likaledes utan ersättning, 

till fångvärden å Kungsholms fästning. 

Vid Straff- och Årbetsfängelserna å Långholmen, i Malmö, Warberg och 

Landskrona, samt å Norrmalm här i släden, i Norrköping och Götheborg, hafva 

fångarne varit sysselsatte dels med förfärdigande af beklädnads- och sängklädes

persedlar samt dertill erforderliga väfnader för fångvårdens behof, dels ock med 

stenhuggnings-, väfnads-, sömnads-, samt byggnads- med flere andra arbeten för 

offentliga myndigheters, korporationers och enskilte personers räkning. 

Vid de öfrige på fästnings- eller garnisonsorter förlagde Straff-fängelserna 

hafva fångarne, i den mån arbetstillfälle förefunnits, varit sysselsatte för försvars

verkets räkning. 
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Som, jemlikt 8 mom. af Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för de nya 

Länsfängelserna den 24 November 1846, fånge, hvilken derstädes förvaras och ej till 

allmänt arbete dömd är, må för egen räkning i cell arbeta, så ingår ieke i fång

vårdens räkenskaper någon redovisning för sådant arbete; hvaremot då genom 

2 mom. 27 § af Eders Kongl. Majrts Nådiga Förordning om ansvar för stöld och 

snatteri samt rån den A Maj 185S blifvit bestämdt, att den som till straff-arbete. 

ej öfverstigande sex månader, enligt samma Nådiga förordning blifvit dömd, borde 

detsamma i Läns- eller Kronohäkte verkställa, har i räkenskaperna för åtskilliga 

Länsfängelser, på sätt här nedan inhemtas, blifvit redovisad en mindre arbets

inkomst, som influtit innan de föreskrifter beträffande dessa fångars arbeten, som 

i 2:dra afdelningen af denna underdåniga Berättelse omförmälas, blifvit meddelade. 

Styrelsen får här intaga sammandrag af dagsverks-rapporterne från Straff-

och Arbetsfängelserna, samt Krono-arbets-corpsen för år 18S6: 
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Härvid får Styrelsen göra enahanda anmärkning, som föregående års under

dåniga berättelse innehåller, att nemligen en del af de fångar, för hvilka allmänt 

arhete icke varit att tillgå och af sådan anledning upptagits såsom sysslolöse i 

brist af arbetstillfälle, likväl, medelst tillverkningar för egen räkning af åtskillige 

handarbeten, icke helt och hållet saknat sysselsättning. 

Af samllige dagsverkena, enligt förestående sammandrag, uppgå de »hindrade» 

till 31,60 och de »utgjorde» till 68,40 procent. Af dessa sistnämnde belöpa på 

försvarsverket 23,04, på fångvårdsanstalterna 1S,68 och på arbeten, hvaraf inkomst 

vunnits, 61,28 procent. 

Beträffande fångvårdens utgifter och inkomster i och för arbetena vid fång-

vårdsaostalterna får Styrelsen i nedanstående tabell meddela uppgift: 
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Då de för fångvården erforderliga beklädnads- och säugklädespersedlar blifvit 

vid åtskUlige Straff- och Arbetsfängelser tillverkade och levererade till i Stat upp

taget pris, hvilket, sedan flere år tillbaka, blifvit bestämdt med hänsyn till då 

gångbara lägre värden å de till dessa effekter erforderliga materiulier, än som 

under sednare åren varit gällande, har häraf blifvit en följd, att arbetsinkomsten 

å dessa tillverkningar varit högst obetydlig. Vid Straff- och Arbetsfängelset å 

Långholmen visar räkenskapen till och med en härigenom uppkommen förlust. 

Detta oaktadt hafva likväl, på sätt af förestående tabell inhemtas, arbetena, be

träffande inkomsten så väl i sin helhet, som fördelad på hvarje dagsverke, år 1856 

lemnat ett ganska fördelaktigt resultat, hvilket hufvudsakligen är att tillskrifva den 

stegring i arbetslönerna och den tillgång å arbetstillfällen, som under året i all

mänhet egt rum. 

Skiljaktigheten mellan den i Stat beräknade och verkliga inkomsten för l:sta 

och 3:te Krono-arbetskompanierna härleder sig derifrån, att dessa kompaniers 

nummerstyrka vida understigit den i Stat upptagna. 

Uli nedanstående tabell får Styrelsen underdånigst meddela uppgift å den 

inkomst fångvården tillgodokommit för fångars och krono-arbetskarlars arbeten 

under sednaste 5 år: 

12 



90 

VIII. AFDELNINGEN. 

Om inkomster och utgifter vid Fängelserna och Krono-

arbets-corpsen. 

Jemlikt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 5 December 1855 hafva fång

vårdens inkomster för år 18S6 blifvit sålunda beräknade: 

Stats-anslag till beräknade utgifter å Riks-statens andra 

hufvudtitel 1,000,363: 28. — 

D:o till oförutsedde utgifter . . . 5,636: 20. — 1,006,000. 

D:o ä sjunde hufvudtiteln 4,000: — — 

Säger R:dr 1,010,000: 

Arbetsinkomst, netto 73,254: 41 . 7. 

Diverse andra inkomster 863: 16. — 74118: 9 7 

Summa B:ko R:dr 1,084,118: 9. 7. 

Uti bifogade tabell litt. M. äro fångvårdens verkliga inkomster under ifråga

varande år upptagne; och tnhemtas deraf att, med beräkning endast af netto-

behållningen af arbetena, dessa inkomster utgjort: 

Stats-anslag 1,010,000: 

Arbetsinkomst 87,247: 21. 1. 

Diverse andra inkomster 8,884: 31. 8. 96132: 4 9 

hvarlill kommer 1855 års besparing i »»slaget på sjunde 

hufvudtiteln 69: 10. 1. 

Summa B:ko R:dr 1,106,201: 14. 10. 
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hvadan sålunda arbetsinkomsten och diverse andra inkomster öfverstigit hvad i 

dessa hänseenden blifvit beräknadt med 22,083 R:dr 5 sk. 5 r:st. b:ko. 

Utgifterna för fångvården under år 1856 hafva jemlikt högstberörde Nådiga 

Bref och de derigenom fastställde Stater för de särskilta fångvårdsanstalterna blifvit 

sålunda upptagne: 

Till beräknade utgifter, utom dem, som afsett arbetenas 

bedrifvande 1,078,481: 37. 7. 

Till oförutsedde omkostnader 5,636: 20. — 

Summa B:ko R:dr 1,084,118: 9. 7. 

På sätt underdånigst bifogade sammandrag litt. N. utvisar hafva utgifterna i 

verkligheten, oberäknadt dem för arbetenas bedrifvande, uppgått till 1,049,719 R:dr 

6 sk. 10 r:st. b:ko, hvadan en besparing i de beräknade ulgifterna uppkommit 

af 28,762: 30. 9. 

lägges härtill dels det till oförutsedda utgifter anvisade anslags-

belopp 5,636: 20. — 

dels ofvanberörde öfverskott å beräknade inkomster 22,083: 5. 3. 

så utgör besparingen å de af Eders Kongl. Maj:t för fång

vården under år 1856 anvisade medel 56,482: 8. — 

Då ifrån ofvannämnde utgiftssumma 1,049,719: 6. 10. 

afdragas fångvårdens inkomster, oberäknadt stats-anslagen, 96,132: 4. 9. 

uppkommer Statens utgift för fångvården år 1856 B:ko R.dr 953,587: 2. 1. 

hvilket belopp med 179,587 R:dr 2 sk. 1 r:st. öfverstiger de af Rikets Ständer 

för ifrågavarande ändamål anvisade anslag, nemligen å Riks-statens 2:a hufvudtitel 

förslagsvis 770,000 R:dr och å 7:e hufvudtitein 4,000 fcdr B:ko. 

Vid jemförelse af den för hvarje fångvårdsanstalt i Stat beräknade och den 

verkliga kostnaden visar sig följande rörhållande: 
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Häraf inhemtas, bland annat, att medeltalet af fångar och krono-arbetskarlar 

med icke mindre än 1,140 understigit hvad i Stat beräknats, samt att, då en 

fånge eller krono-arbetskarl för året i medeltal beräknats att kosta 155 R:dr 

9 sk. 5 r:st., denna kostnad likväl uppgått till 178 B:dr 15 sk. 2 r:st. b:ko. 

Vid jemförelse af den beräknade och verkliga kostnaden ä de särskilta utgifts-

titlarne visar sig, att de förra öfverskridits i mån som utgiftstitlarne varit i direkt 

beroende al de gällande varuprisen. Sålunda har anslaget under titeln »förpläg-

ning», i förhållande till fångantalet, öfverskridits med omkring 13,500 R:dr; hvar-

emot fångtransportkostnaderna understigit hvad i Stat beräknats med omkring 

8,600 R:dr B:ko. — I öfrigl får Styrelsen underdånigst anmärka, att en del kost

nader såsom för byggnader och reparationer, generella förvaltningen m. ro., icke 

stå i något omedelbart beroende af fångantalet. Fångtransporlkostnaderna påföras 

endast Länsfiingelserna, men deras större eller mindre belopp för de särskilta 

häktena ar icke beroende af det högre eller lägre medeltal af fångar, som der-

städes förvarats. Sålunda liar under år 1856 för Stora Kopparbergs län, hvarest 

medeltalet af fångar utgjort 17, utgått ungefärligen lika höga fångtransportkostnader, 

som för Hallands län, der medeltalet fångar utgjort 41. Beträffande de höga 

langvårdskostnaderna för Norrbottens län får Styrelsen underdånigst meddela, att 

dessa uppkommit till följe deraf att det nya cellfängelset i Luleå under årets lopp 

blifvit till begagnande upplåtet samt försedt med ny uppsättning af inventarier 

och beklädnadspersedlar. De förre föreståndaren och redogöraren vid Straff- och 

Arbetsfangelset å Norrmalm, Assessoren A. Wallberg till ersättning ådömde oguldne 

balansmedel 17,755 R:dr 14 sk. 6 r:st. b:ko hafva under årets lopp blifvit af-

skrifne och innefattas i det för fångvården i allmänhet upptagne kostnadsbelopp 

23,449 R:dr 30 sk. 6 r:st. I afseende dera att anslaget för Styrelsen öfver

skridits med 2,376 R.dr 17 sk-, torde Styrelsen böra underdånigst upplysa dels 

att några förslagsvis beräknade kostnader uppgått till högre belopp, än som Stateu 

upptager, dels att Eders Kongl. Maj:t genom särskilt Nådigt Bref den 23 FebruaTi 

1856 läckts utöfver besparingarne å anslaget bevilja ett belopp af 1,134 R.dr 

38 sk. såsom gratifikationer till ordinarie och extra ordinarie tjenstemän hos 

Styrelsen, dels ock att af det, enligt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 4 April 
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nyssnämnde fir, beviljade anslag af 2 ,200 R:dr B:ko till möbler för Styrelsens 

embetslokal ett belopp af 929 R:dr 12 sk. s. m. blifvit under året utbetaldt. 

Det för underhåll af Läns- och Kronohiiklena i landsorten anvisad.: anslag 

å 7:de huvudtiteln, utgörande 4 ,000 R:dr B:ko jenite en från år 1855 reserverar) 

behållning af 6 9 R:dr 10 sk. 1 r:st. har, till följd af oförutsedde underhålls

kostnader, blifvit ölverskridet med 2,710 R:dr 7 sk. 7 iwt. b:ko, hvilka blifvit 

fångvårdsanslaget påförde. 

Såsom vigligare förändringar, som genom Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Stat 

för år 1856 blifvit fastställde, torde Styrelsen böra underdånigst omförmäla, dels 

att aflöningen vid samtligc Straff- och Arbelsfängelsema i landsorten såret Läns-

och Krono-cellfängelscrna blifvit förhöjd för vaktknekt från 160 R:dr till 200 R:dr 

och för vaktqiinna från 160 R:dr till 190 R:dr, samt att vid Straff- och Arbets-

fängelserna i hufvudstaden aflöningen blifvit bestämd för vaktknekt till 240 R:dr 

och för v.iktqvinna till 200 R:dr, allt banko, dels ock att organisationen af inre 

bevakningen vid Straff- ecb Arbetsfängelset på Långholmen blifvit sålunda för

ändrad, alt densamma, som förut bestod af 1 Belälhafvare, 3 Underofficerare, 18 

Vaktknektar och 3 Vaktmästare, blifvit bestämd att utgöras af i Belälhafvare, 

12 Underofficerare och 5 Vaktknektar jemte 8 bland långarne utsedde portposter. 

1 öfrigt har genom särskilte Nådiga Bref den 4 April och 2 2 Augusti 1856 

Stater blifvit fastställde för de under årets lopp öppnade nya Krono-cellfängelseniii 

i Luleå och Warberg; hvarjemle Eders Kongl. Maj:t uti Nådigt Bref den 19 

September samma år, uppå Styrelsens underdåniga hemställan, behagat i Nåder 

förordna, att, sedan genom Nådigt Bref den 29 Jaouiiri 1824 extra (ångförares 

dagtraktamente, som genom Eders Kongl. Maj:ls Nådiga Bref den 2 Februari 1819 

bestämdes till 32 sk. b:ko om dagen, blifvit nedsatt till 24 sk. s. m., hvad om 

denna nedsättning blifvit stadundt, icke vidare skall vara gällande. 

Uli nedanstående uppgift meddelas underdånigst upplysning dels om hela 

fängvÄrdskostnaden, dels om den del deraf, som belöper på en krono-arbetskarl 

eller straff- och arbetsfånge i medeltal, under sednaste 10 år: 
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Uti medelkostnaden för en krono-arbetskarl eller straff- och arbetsfånge inga 

alla utgifter, som egt rum för de fångvårdsnnstalter, der dessa personer förvarats, 

hvaremot den inkomst, som genom krono-arbetskarls eller fånges arbete kan hafva 

erhållits, icke från samma kostnad afräknats. 

Fångvårdens tillgångar utgjorde, enligt Styrelsens hufvudbok, vid 1856 års 

slut 416,58a R:dr 4 sk. 8 r:st. b:ko, bestående af kontanta kassabehållningar, 

förskotter, fordringar hos enskilte och auktoriteter, värdet af beklädnads-, proviant-

och inventariiförråder samt fångars och krono-arbetskarlars premiemedel och be-

sparitigskassor. Af de i 1855 års underdåniga Berättelse omförmälde 5 proprie-

balanscr, uppgående sammanräknadt till 21,194 R:dr 18 sk. 11 r:st. b:ko, har 

den största, eller aflidne redogöraren A. Wallbergs, blifvit, på sätt ofvan är om-

förmäldt, afskrifven, så att de nu återstående endast uppgå till 4,185 R:dr 2 sk. 

10 r:st. s. m., varande desse ännu beroende på indrifning eller afskrifning. 

Fångvårdens skulder utgjorde vid 1856 års slut 296,959 R:dr 1 sk. 2 r:st. 

b:ko, hvaraf till Eders Kongl. Maj.ts och Rikets Statskontor 183,478 R:dr 33 sk. 

1 r:st., som till en del under innevarande år blifvit godtgjorde. 
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Genom 30 st. af Styrelsen under år 1856 utfärdade resolutioner och beslut 

anmärkningsmål bar till betalning blifvit fastställd» ett belopp af 1.987 R:dr 

11 r:st. b.ko. 

Slutligen hat Styrelsen underdånigt skolat anmäla, att undertecknad Ord

förande under sistlidue år förrättat de i Reglementet för Krono-arbets-corpsen 

anbefallda mönstringar af denna corps, hvarom särskilt berättelse blifvit i under

dånighet afgifven, äfvensom inspekterat samtlige Straff- och Arbetsfängelserna samt 

Läns- och Kronohiikteua, med undantag af de i Wester-Norrlands, Westerbottens, 

Norrbottens och Jemtlands län. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

underdånigste, tropligste 
tjenare och undersåter 

W. STRÅMS. 

VICTOR LJUNGSTEDT. R. TH. CEDERSCHIÖLD. 

E. A. F. Lindencrona. 
Stockholm den 31 December 1857. 
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