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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Styrelsen öfver Fängelser och Arbetsinrättningar i Riket, som nu gär att afgifva 

underdånig berättelse om Fångvården i Riket under loppet af år 1857, anser sig 

dervid böra följa den uti föregående års-berättelserna iakttagna uppställning och 

sålunda uti åtta särskilda Afdelningar meddela redovisning för: 

1:o Fångar och Krono-arbetskarlar i allmänhet, samt särskilda slag deraf; 

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

ningarne af det derstädes använda behandlingssätt; 

3:o Religionsvården; 

4:o Helsovården; 

8:0 Fängelsebyggnaderne; 

6:0 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 

8:0 Inkomster och utgifter vid Fängelserna och vid Krono-arbetscorpsen. 
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I. AFDELNINGEN. 

Om Fångar och Krono-arbetskarlar i allmänhet, 

samt särskilda slag deraf. 

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

intagne uti Läns-, K ro no- och Polishäkten, sä väl under årets lopp, som vid 

slutet deraf, dels fot antalet af dem, som funnits i allmänna Straff- och Arbets-

fängelserna, samt vid Krono-arbetscorpsen vid årets slut, dels ock, till jemförelses 

anställande i afseende på antalets tillväxt eller minskning under en längre följd af 

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

utförlig fång-statistik blifvit uppgjord-

Rörande allmänna Straff- och Arbetsfångar samt Krono-arbetskarlar med

delas, hvad särskildt 1857 beträffar, redovisning, så väl för förändringarne i af

seende på deras tillkomst och afgäng, som ock för deras ålder, födelseorter, före

gående lefnadsyrken, auktoriteter, som dömt dem till allmänt arbete, samt för 

brotten, hvarför de gjort sig till straff förfallne. 

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

1835, 1840, 1845, 1850, 1855 och 1857 uti Stockholms Stads, jemte samtlige 

Läns- och Kronofängelser, äfvensotn Polishäktena i Götheborg och Norrköping 

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

1857, för hvilket uppgift dera ej ännu erhållits, utan lemnas den i stället för 

1856, som är det sista år, för hvilket folkmängden i Riket är tillförlitligen känd-
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*) Dant summa omfattar egentligen antalet vid åretts siat, emedan antalet vid arets början ej är tillförlilligen kändt. 
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De uti förestående tabell upptagne personer hafva blifvit i häkte inmanade af de anled-

•) Antalet rid början af år 1838 kan ej uppgifvas. 
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ningar, som efterföljande tabell utvisar: 
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Total-summan af de särskilda slags fångar samt barn, som under loppet af åren 1853, 

häktena, äfvensom uti Polishäktena i Götheborg och Norrköping har, på sätt förestående tabeller 
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1840, 1845, 1850, 1855 och 1837 förvarats uti Stockholms Stads, samt Läns- och Krono-

utvisa, utgjort: 

Uti efterföljande tabell meddelas uppgift ej allenast på tillökningen uti Rikets 

folkmängd ifrån 1835 till och med 1856, utan äfven å tillväxt eller minskning 

i de arresterades antal uti Läns-, Krono- och Polishäkten under åren 1835, 

1840, 1845, 1850, 1855 och 1857. 
2 
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Att Styrelsen, i saknad af uppgifter från de mindre städerna icke är i till

fälle att kunna uti sina kalkyler inberäkna det sannolikt ringa antal fängar, som 

uti de mindre städernas häkten intagits, utan att derefter jemväl insättas uti något 

Kr«no- eller Polishäkte, äfvensom ett 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, det är en anmärkning, 

hvilken, ehuru uti föregående års-berättelsen framställd. Styrelsen dock, till förs

kommande af missförstånd, ansett sig böra här ånyo upprepa. 
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Då afdrag göres, ej allenast för dem, som vid början af hvarje år förvarats 

uti Läns-, Krono- och Polishäktena, utan äfven för dem, som under årets lopp 

från ett till annat sådant häkte förflyttats, så visar sig att arresteringarnas antal 

under hvartdera af de sista iO åren varit följande: 

Af förestående tabell inhemtas att, under sednaste 10 åren, arresteringarnas 

antal varit störst 1852 , men att det under derpåföljande fem åren fortfarande 

minskats i så betydlig mån, att under loppet af 1857 förekommit 7,257 arre

steringar mindre, än under loppet af 1 8 5 2 ; och har antalet af barn, som åtföljt 

föräldrarne till fängelserna, jemväl under dessa år fortfarande minskats, sa att det

samma år 1 8 5 7 icke uppgått till tredjedelen af hvad det utgjorde år 1852. 
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Efter att uti förestående tabeller hafva redogjort för arresteringames antal 

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

relsen uti nästföljande tabell uppgift på antalet af de särskilda slags fångar, 

äfvensom barn, hvilka på en gång, nemligen sista dagen af åren 4835, 1840, 

4845, 4850, 1855 och 4857, hållits i nämnde häkten förfärade: 

*) Å antalet af de personer, bvilka under loppet af 1857 såsom transporlfingar varit uti Litas- och Krenohäklens intagne, med
delas särskild uppgift uli bilagan Lill. A. 
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Mom. 2. Uppgift på antalet af Allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekän-

netseféngar och Krorio-arbetskarlar vid slutet af åren 1835, 1840, 1845, 1880, 

1853 och 1857: 
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Dessa Tingar hafva tillhört följande slag: 
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Sedan Styrelsen, för att lätta öfversigten af tillväxten eller minskningen uti 

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

berättelsen för 1831 framställt förhållandet i berörde afseende från och med 

183S till och med 1851 uti 2:ne tabeller, af hvilka den ena upptagit för

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

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

serna för derpåföljande fyra år meddelat redogörelse för olikheten i nämnde af

seende emellan bvartdera af dessa och nästföregående år, så lemnar Styrelsen nu 

uti följande tabell en lika beskaffad jemförelse emellan åren 1856 och 1857. 

Af förestående tabell inhemtas, att, ifrån slutet af 1836 till 1857 års slut, 

dels uti de dömde» antal minskning egt rum bland lifstidsfångarne med 61 män 

och 5 qvinnor; — bland de på viss tid dömde straff-fångarne med 1 1 1 män 

och 57 qvinnor; — samt bland de försvarslöse med 134 män och 49 qvinnor, 

men att tillökning endast egt rum inom Krono-arbetscorpsens Soldatklass, hvilken 

tillökning dock inskränkt sig till 2 man; — dels uti de frivilliges antal tillökning 

egt ram bland de försvarslöse med 1 6 män och 3 qvinnor, men minskning med 
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1 man vid nämnde klass af Krono-arbetscorpseu, utgörande således sammanlagd! 

en minskning biand dömde straff- och försvarslöse af 524 män och 109 qvinnor, 

samt en tillökning bland de frivillige af 15 män och 5 qvinnor. 

Om åter antalen af de under dessa tvä aren nykomne med hvarandra jem-

föras, så inhemtas af samma tabell, att de nykomnes antal 1857 öfverstigit de 

nykomnes antal 1856 bland lifstidsfångarne med 4 män och 3 qvinnor; — bland 

de på viss tid dömde straff-fångarne med 4 qvinnor, bland de försvarslöse med 

15 män, vid Krono-arbetscorpsens Soldatklass med 10 män, bland de frivillige 

försvarslöse med 24 män och 5 qvinnor, samt bland de frivillige Krono-arbets-

karlarne vid nämnde klass med 2 män; — men att deremot de nykomnes antal 

1857 understigit de nykomnes antal 1856 bland de på viss tid dömde straff-

fångarne med 134 män och bland bekännelsefångarne med 2 män, samt bland de 

försvarslösa med 37 qvinnor, så att total-summan af samtlige ofvannämnde ny

komne år 1857 med 81 män och 25 qvinnor, eller tillsammans med 106 per

soner, understigit de nykomnes antal år 1856. 

Detta resultat bör utan tvifvel synas särdeles fördelaktigt om man deraf får 

draga den slutsats, att den tillökning uti de på viss tid dömde straff-fångarnes 

antal, som påtagligen måste framkallas genom Kongl. Förordningen den 4 Maj 

1855, enligt hvilken äfven för första ocb andra resan stöld derefter skulle dömas 

till straff-arbete, redan 1856 nått sin största höjd. 

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

nemligen sista dagen af åren 1855, 1840, 1845, 1850, 1855 och 1857, varit 

friheten förlustige, i förhållande till folkmängden i Riket, tillväxt eller minskats, 

lemnas uti efterföljande tabell uppgift å sammanlagda antalet vid hvartdera årets 

siat af alla uti Läns-, Krono- och Polishäktena, samt i Straff- och Arbelsfängel-

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

Krono-arbetscorpsen anställde: 
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Om dessa summor jemföras med Rikets folkmängd, som utgjorde vid 1835 

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

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

— samt vid 1857 års början 3,671,601, — så visar sig häraf att vid slutet af 

1835 hvar 701:sta, — vid slutet af 1840 hvar 591:sta, — vid slutet af 1848 

hvar 514:de, — vid slutet af 1850 hvar 625:te, — vid slutet af 1855 hvar 

623:dje, — samt vid slutet af 1857 hvar 703:dje menniska i Riket varit fri

heten förlustig; — 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 ärs slut 5,277, — vid 1855 års slut 5,478, — samt 

vid 1857 års slut 4,863; — och om dessa summor jemföras med folkmängden, 

så befinnes att vid 1845 års slut hvar 521:sta; — vid 1850 års slut hvar 660:de; 

— vid 1855 års slut hvar 664:de, — samt vid 1857 års slut endast hvar 

778:de person i landet mot sin vilja varit förlustig sin frihet, — ett förhållande, 

som för sistnämnde är visar sig särdeles fördelaktigt vid jemförelse med förhållandet 

vid förstnämnde eller 1845 års slut; dock bör Styrelsen här upprepa den uti 

föregående årsberättelserna gjorda anmärkning, att det sannolikt ringa antal per

soner, som sista dagen af de ifrågavarande åren förvarats uti de mindre städernas 

häkten eller uti de mindre transportfängelserna, härvid ej kunnat tagas i beräkning. 

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

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

förändringar under loppet af år 1857 egt rum, nemligen: 

3 
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För antalet af dem, hvilka dels pS grund af Kongl. Förordningen den 4 Maj 

1855 för tjufnadsbrott, dels ock på grund af Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 

1853 för försvarslöshet uti Rikets Läns- och Kronohäkten varit förvarade för att 

hällas till dem ådömdt allmänt arbete, meddelar Styrelsen, likasom för de 2:ne 

nästföregående åren egt rum, nu äfven för år 1857 särskilde redogörelser uti 

bilagorna litt. B. 2 och B. 3. 

Af förstnämnde bilaga inhemtas i afseende på de för tjufnadsbrott dömde, 

att de vid 1856 års slut qvarvarandes antal utgjort 210 män och 61 qvinnor, 

eller tillsammans 271; — de under loppet af 1857 nykomnes antal 670 män 

och 184 qvinnor, eller tillsammans 854; — samt de vid sistnämnde års slut 

qvarvarandes antal 171 män och 49 qvinnor, eller tillsammans 220; — att 

arbetstidens längd för de nykomne blifvit bestämd: för 284 till 2, — för 235 

till 3, — för 143 till 4, — för 13 till 5, — samt för 854 till 6 månader. 

Hvad åter de försvarslöse beträffar, så utvisar bilagan litt. B. 3 att de vid 

1856 års slut qvarvarandes antal utgjorde endast 1 man och 4 qvinnor, eller 

tillsammans 5; — de under loppet af 1857 nykomnes 9 män och 21 qvinnor, 

eller tillsammans 30, — samt de vid sistnämnde års slut qvarvarandes antal 3 

män och 4 qvinnor, eller tillsammans 7; — att arbetstidens längd för de ny

komne varit bestämd: för 4 till 2; — för 7 till 3; — för 17 till 4; — för 

ingen till 5; — samt för 2 till 6 månader; — äfvensom att sä beskaffade fångar 

för att hållas för försvarslöshet till ådömdt arbete varit intagne å Läns- och 

Kronohäktena endast inom följande 13 Län, nemligen: Blekinge, Calmar, Chri

stianstads, Elfsborgs, Gefleborgs, Götheborgs, Stora Kopparbergs, Malmöhus, Nerikes, 

Södermanlands, Wester-Norrlands, Westmanlands och Östergöthlands Län. 

Af ofvannämnde 2:ne tabeller inhemtas vidare rörande dem, som för tjufnads

brott eller försvarslöshet inom Läns- och Kronohäktena hållits till allmänt arbete, 

att, när de vid årets början qvarvarande inberäknas, hela antalet under årets lopp 

utgjort 1,125, dömde för tjufnadsbrott och 35 dömde för försvarslöshet, samt att 

under årets lopp afgått bland de förre 905, och bland de sednare 28. 

Mom. 4. Rörande samtlige Allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekännelse

fångar samt Krono-arbetskarlar meddelas uppgifter uti särskilda bilagor: 
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1:o under litt. C. angående åldern; 

2:o under titt. D. angående födelseorter, afvensom proportionsförhållandet 

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

hvarje Län äro födde; 

5:o under titt. E. angående proportionsförhållandet emellan folkmängden i 

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

och Arbetsfångar, samt Krono-arbetskarlar; 

4:o under litt. F. angående de samhällsklasser, hvilka allmänna Straff- och 

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

många af dem äro gifte eller ogifte; 

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

allmänna Straff- och Arbetsfångarne, samt Krono-arbetskarlarne vid Fästnings- och 

Pionierklasserna, blifvit till allmänt arbete dömde, afvensom proportionsförbållandet 

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

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

de vid Krono-arbetscorpsens Soldatklass anställde karlar blifvit ditsände för ut-

tjenande af ingången kapitulation; 

6:0 under litt. H. angående proportionsförhållandet emellan folkmängden i 

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

dömde allmänna Straff- och. Arbetsfångar, samt Krono-arbetskarlar; 

7:o under litt. I. angående de af dem före ankomsten till fångvårdsanstalterna 

begångna brott och förseelser. 

Af dessa uppgifter, hvilka innefatta redovisning särskildt för hela personalen 

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

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

vid årets slut qvarvarande, inhemlas i afseende på de under loppet af år 1857 

nykomne, bland annat, följande förhållande, nemligen: 

l:o af tabellen litt. C: att de Restes ålder utgjort, så väl för de pä lifstid, 

som för de på viss tid dömde straff-fångarne af båda könen emellan 20 och 45 år, 

samt för de försvarslöse af båda könen emellan 20 och 40 år; 

2:o af tabellerna litt. D och £ : att, i förhållande till hela den under året 
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nykomna personalen, de flesle äro födde i Stockholms Siad och inom Östergöth-

lands Län, samt dercfter inom Calmar, Blekinge, Stockholms, Malmöhus, Skara

borgs, Gefleborgs, Elfsborgs, Nerikes, Kronobergs, Jönköpings, Götheborgs, Söder

manlands, Wermlands, Westmanlands. psala, Christianstads, Stora Kopparberg;, 

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

Län, samt att, i förhållande till folkmängden, de fleste äro födde i Stockholms 

Stad, och derefter i Östergöthlands, Blekinge, Stockholms, Calmar, Gefleborgs, 

Westmanlands, Upsala, Nerikes, Kronobergs, Södermanlands, Gottlands, Skaraborgs, 

Jönköpings, Norrbottens, Malmöhus, Götheborgs, Jemtlands, Wester-Norrlauds, Stora 

Kopparbergs, Elfsborgs, Christianstads, Wermlands, Westerbottens och Hallands 

Län; äfvensom att olikheten i detta afseende emellan särskilde Län under loppet 

af 1857 , likasom under föregående åren varit ganska betydlig, så att t. ex. de 

inom Östergöthlands Län') föddes antal i förhållande till folkmängden varit mer 

än 3 gånger större, än inom Hallands Län, nära 5 gånger större, än inom Wester

bottens, mer än 2 gånger större, än inom Wermlands, Christianstads, Elfsborgs 

ocb Stora Kopparbergs, sarnt nära 2 gånger större, än inom Wester-Norrlands, 

Jemtlands, Götheborgs och Malmöhus Län o. s. v. 

3:o af tabellen litt. F: att omkring 2/5 före häktandet tillhört jordbrukande 

klassen, mer än V's handtverksklassen, samt nära 1/6 militärklassen, äfvensom att 

bland männerne mer än en fjerdedel och bland qvinnorna 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 nykomna personalen, största antalet blifvit dömdt till straff-fängelse eller 

allmänt arbete af domstolar och auktoriteter inom Stockholms Stad och dernäst 

inom Östergöthlands, Calmar, Blekinge, Malmöhus. Skaraborgs, Gefleborgs, Stock

holms, Götheborgs, Westmanlands, Jönköpings, Elfsborgs, Södermanlands, Nerikes, 

Christianstads, Upsala, Wermlands, Stora Koppaibergs, Hallands, Kronobergs, 

Wester-Norrlands, Gottlands, Norrbottens, Westerbottens och Jemtlands Län, samt 

att åter i förhållande till folkmängden de fleste blifvit dömde af auktoriteter i 

*) Uti sednaste berättelsen har genom misstag förhållandet inom Stockholms Stad i 
stället för inom Östergöthlands Län tagits i jemförelse med de öfrige Lånen. 
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Stockholms Stad, och dernäst i Blekinge, Östergöthlands, Westmanlands, Stock

holms, Geflehorgs, Gottlands, Calmar, Upsaia, Södermanlands, Skaraborgs, Jön

köpings, Malmöhus, Nerikes, Norrbottens, Götheborgs, Jemtlands, Hallands, Wester-

Norrlands, Westerbottens, Christianstads, Elfsborgs, Stora Kopparbergs, Kronobergs 

och Wermlands Län; äfvensom att, i förhällande till folkmängden, de inom Stock

holms Stad dömdes antal varit 

3,ti gånger större än inom Blekinge Län, 

3,S5 d:o d:o Östergöthlands d:o, 

4,66 d:o d:o Westmanlands d:o, 

5,06 d:o d:o Stockholms d:o, 

5,46 d:o d:o Gefleborgs d:o, 

5,49 d:o d:o Gottlands d:o, 

5,98 d:o d:o Calmar d:o, 

6,89 d:o d:o Upsaia d:o, 

7,39 d:o d:o Södermanlands d:o, 

8,77 d:o d:o Skaraborgs d:o, 

8,83 d:o d:o Jönköpings d:o, 

9,10 d:o d:o Malmöhus d:o, 

9,3i d:o d:o Nerikes d:o, 

9,77 d:o d:o Norrbottens d:o, 

10,45 d:o d:o Götheborgs d:o, 

10,82 d:o d:o Jemtlands d:o, 

10,95 d:o d:o Hallands d:o, 

11,71 d:o d:o Wester-Norrlands d.o, 

13,37 d:o d:o Westerbottens d:o, 

13,67 d:o d:o Christianstads d:o, 

14,99 d:o d:o Elfsborgs d:o, 

15,73 d:o d:o Stora Kopparbergs d:o, 

15,77 d:o d:o Kronobergs d:o, 

18,92 d:o d:o Wermlands d:o. 

Vidare inhemtas af bilagan litt. G: dels att ingen lifstidsfånge af någotdera 
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könet ankommit från Jemtlands, Stora Kopparbergs, Kronobergs, Norrbottens 

Södermanlands, Upsala och Westerbottens Län, och att ingen sådan fånge af 

qvinkön ankommit från Elfsborgs, Gefleborgs, Hallands, Jönköpings, Wermiatids 

och Westmanlands Län; — dels att ingen på bestämd tid dömd straff-fånge af 

q?inkön ankommit från Westerbottens Län; — dels att ingen för försvarslöshet 

dömd hvarken man eller qvinna ankommit från Westerbottens Län och ingen 

sådan qvinna ifrån Christianstads, Gefleborgs, Gottlands, Hallands, Norrbottens, 

Stockholms, Wermlands och Westerbottens Län, men att deremot ensamt ifrån 

Stockholms Stad, såsom för försvarslöshet till allmänt arbete dömde ankommit 101 

män och 40 qvinnor, utgörande, de förre mer än en tredjedel, och de sednare 

nära hälften af den från hela Riket ankomna personalen; — dels ock slutligen 

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

arbetscorpsens Soldatklass ultjena ingången kapitulation, de fleste eller 16, ut

görande en tredjedel af hela personalen, ankommit ifrån Svea Artilleri, men att 

deremot ingen ankommit ifrån Wendes Artilleri-regemente. 

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

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

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

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

manliga straff-fångarne på viss tid 23/t procent blifvit dömde för bruk af lifsfarligt 

vapen, samt 1 procent för upplopp; — att bland straff-fångarne af qvinkön blott 

en är dömd för förstnämnde brott, men 87 procent för tjufnadsbrott och 8% 

procent för barnamord och delaktighet deri; — äfvensom att 5 män och 1 qvinna 

blifvit dömde för mordbrand. 

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

sig bland den manliga personalen år 1857, att de för n.ord och dråp dömde 

med 2, — de för rån och röfveri dömde med 4, — de för bruk af lifsfarligt 

vapen dömde med 5, — de för tjufnadsbrott dömde med 79, — samt de för 

upplopp dömde med 52 understigit de nykomnes antal år 1856. 

Beträffande åter den qvinliga personalen, så har förhållandet i så måtto år 

1857 varit alldeles lika med nästföregående året, att, bland de nykomna, 28 varit 
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dömda för barnamord eller delaktighet deri, — endast en för mord och dräp eller 

delaktighet. deri, men ingen för rån och röfveri, bruk af lififarligt vapen, eller 

delaktighet i upplopp. 

Antalet af de för tjufnadsbrott nykomna har visserligen med 14 öfverstigit 

de nykomnas antal nästföregående aret; — men om jemförelsen anstalles mellan 

de nykomne af båda könen, sä visar det sig att antalet af dem, som för tjufnads

brott börjat att undergå dem ådömdt fängelsestraff år 1897, med 65 understigit 

de nykomnes antal under loppet af 1856 . 

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

uppgift ej allenast £ antalet af dem, som under loppet af år 1857 dels funnits 

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

arbetscorpsen, för att förrätta ådömdt allmänt arbete, dels ock förvarats uti enskildt 

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

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

nykomne, afgångne och återkomne så beskaffade personer vid ifrågavarande fång

vårdsinrättningar. 

4 
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Di återfallens antal 1887 jemföres med de noder samma år nykomnes antal, 

så visar sig visserligen bland den manliga personalen förhållandet sämre, än under 

nästföregående år. Bland de nykomne männen hade nemligen fir 18S6 endast 

24 procent, men 29 procent år 1857 förut varit till allmänt arbete hållne. 

Härvid bör dock icke förbises, att, på sätt Styrelsen nti föregående berättelser 

anmärkt, de återfallna icke utgöras endast af dem, som samma år afgått, utan 

sannolikt till större delen af sådane, som under föregående åren blifvit på fri fot 

ställde, äfvensom att under loppet af 1857, likasom under föregående åren, flere 

bland dem, som efter den bestämda arbetstidens slut från straff-fängelserna afgått, 

ej blifvit ställde på fri fot, utan qvarhållits i häkte med föreläggande att derifrån 

förskaffa sig laga försvar, och, då sådant ej lyckats, blifvit såsom försvarslöse dömde 

till allmänt arbete, samt derefter bland antalet af åter fallne inberäknats. 

Bland qvinnorna har deremot förbållandet varit vida fördelaktigare. Under 

det att 25 procent af de under loppet af 1856 nykomne förut varit till allmänt 

arbete hållna, hafva deremot endast 15 procent af de under loppet af 1857 ny

komna förut hållits till allmänt arbete. 

Om åter antalet af de återkomne jemföres med antalet af dem, som samma 

fir frigifvits, så visar sig, att, hvad mankönet beträffar, under hvartdera af åren 

1856 ech 1857, de återkomnes antal utgjort 24 procent af de under samma år 

frigifne, men att, hvad qvinnorna beträffar, de återkomna, hvilkas antal år 1856 

uppgått till 25 procent af de samma fir frigifnas antal, deremot år 1857 utgjort 

endast 15 procent af deras antal, som sistnämnde fir blifvit på fri fot ställda. 

Hvad särskildt beträffar Krono-arbetscorpsen,. sfi meddelar Styrelsen härefter 

dels för år 1857, dels ock summariskt för hela tiden från och med 1845, då 

corpsen organiserades, till och med 1857 års slut uti efterföljande tabell uppgift 

fi antalet, sfi väl af dem, hvilka derifrån frigifvits eller afskedats, som äfven af 

dem bland de afgångne, hvilka, såsom dömde till corpsen eller straff-fängelse, åter

kommit. 
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Om hela antalet af dem, som alltifrån Krono-arbetscorpsens organisation 

intill slutet af 1857 derifrån frigifvits, jemföres med hela antalet af dem, hvilka 

till Krono-arbetscorpsen, samt Straff- och Arbetsfängelserna återkommit, så utgör 

de återkomnes antal af de frigifnes omkring 31 procent, hvaraf likväl endast 12 

procent för begångna brott ankommit till Straff-fängelserna, men återstoden, eller 

omkring 19 procent, för bristande laga försvar återkommit till Arbetsfängelserna 

och Krono-arbetscorpsen. 

Om åter antalet af de under loppet af Ar 1857 återkomne jemföres med 

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

utgöra omkring 34 procent, deraf 20 procent återkommit för försvarslöshet och 

14 procent för att till straffarbete hållas. — Ehuru de återkomnes antal år 1856 

utgjorde endast 51 procent af de samma år frigifnes antal, och procent-förhållan

det i berörde afseende, således var mindre än 1857, öfversteg likväl de åter

komnes antal 1856 med 3 man de återkomnes antal 1857. 

Under loppet af 1857 har, likasom under de föregående åren, ett större 

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

intagne uti Läns-, Krono- och Polishäktena, hvarest 65 f. d. Krono-arbetskarlar 

vid årets slut af nämnde anledningar förvarats. 

Antalet af de försvarslöse karlar, hvilka under loppet af 1857 antingen efter 

den bestämda arbetstidens slut qvarstadnat såsom frivillige, eller i sådan egenskap 

återkommit, har uppgått till 284, deraf 25 icke förut varit anställde vid Krono-

arbetscorpsen, 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-arbetscorpsens organisation, derstädes och å Långholmen 

varit anställde såsom frivillige, uppgår till 3,216, deraf vid 1857 års slut 351 

funnos qvar, och bland dem 20, anställde på grund af Högstberörde Nådiga Bref. 
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II . A F D E L N I N G E N . 

Om förhållandet inom Fängelserna och Krono-arbetscorpsen, 

samt verkningarne af det derstädes använda 

behandlingssätt. 

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

Arbetsfängelser, samt Krono-arbetscorpsen, får Styrelsen, i likhet med hvad- uti de 

föregående berättelserna egt rum, na äfven för år 1857 meddela tre summariska 

redogörelser for rymningar och försök dertill, samt för förbrytelser och bestraff

ningar. 
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1:o Vid Fästnings- samt allmänna 
a) 

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

Domstol ädömde, samt af tabellen litt. c , för hvilka förseelser de extra judiciella bestraff

ningarne blifvit ålagde. 

b) 
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Straff- och Arbetsfängelser för Mankön. 

c) 
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2:o. Vid allmänna Straf- och 

d) 

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

stående tabell utvisar: 

e) 
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Arbetsfängelser för Qvinnor. 

* Anmärkning. För öfverträdelse af den inom straff-fångelset anbefallda stränga tystnaden ha (va dessutom Ut 
för några dagar erhållit minskning i kosten. 

5 
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3:o. Vid Krono-

f) 

Af tabellen litt. g. inhemtas för hvilka förbrytelser ofvanstående bestraffningar biifvit af 

Domstol ådömde, samt af tabellen litt. b. för hvilka förseelser de extra judiciella bestroff-

niogarne biifvit älagde. 

g) 
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arbets-corpsen. 

h) 
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Inom Fästnings-, samt Straff- och Arbetsfängelserna för mankön hafvs endast 

tvä blifvit för brott vid domstol dömde på sätt tabellerna litt. a. och b. utvisa, 

nemligen å Fästningsfängelset i Landskrona för inbrottsstöld. I afseende på dessa 

2:ne fångars bestraffning för nämnde brott har förekommit det ganska egna för

hållande, att den, som begått sjelfva stölden och således varit hufvudförbrytaren, 

jemlikt Kongl. Förordningen den A Maj 1835 . derför ej kunnat ådömas något 

straff enär han redan för 4:de resan stöld var till straffarbete på lifstid dömd, 

men att deremot den andra, som med vetskap om stölden tagit befattning med 

det stulna och således varit i mindre grad brottslig, men tillförene ej för, stöld 

undergått bestraffning, är vorden dömd att, i brist af böter, straffas med 2 8 

dagars fängelse vid vatten och bröd. — Såvida Styrelsen rätt uppfattat Eders 

Kongl. Maj.ts Nådiga Förordning den 21 December 1 8 5 7 angående samman

läggning af straff, kan ingen lifstidsfånge numera bvarken för stöld eller annat 

brott, som ej medför lifvets eller ärans förlust, af domstol ådömas någon bestraff

ning, men då det skulle blifva omöjligt att inom de för lifstidsfångar afsedda 

straff-fängelserna, upprätthålla ordning, om de af fångarne derstädes begångna brott 

emot person eller egendom lemnades utan all afskräckande påföljd, har Styrelsen 

ansett det vara sin både rättighet och pligt att låta sådane fångar, hvilka fastän 

de af domstol ej kunnat ådömas någon särskild bestraffning, dock genom sina 

brott visat sig vara störande för ordningens upprätthållande inom fängelserna, 

afskiljas från andra fångar och förvaras uti cell intilldess de visat prof pi ett 

förbättradt förhållande; och har Styrelsen, i överensstämmelse med denna sin 

åsigt, förordnat, att förstbemälde fånge, som å Landskrona fästning begått inbrotts

stöld, skulle förvaras i cell under en längre tid. 

Då emedlertid inom de ifrågavarande fängelserna inga brott af svårare be

skaffenhet blifvit begångne och då en stor del af de extra judiciella bestraff

ningarne derstädes blifvit ålagde endast för mindre förseelser emot den föreskrifna 

ordningen, så synes omdömet om fångarnes förhållande i allmänhet inom nämnde 

fängelser böra fördelaktigt utfalla; och torde härvid särskildt böra fästas upp

märksamhet derpå, att ingen rymning eller ens försök dertill egt rum vid Straff-
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och Arbetsfängelset å Långholmen, hvarest mer au 1,500 fångar under loppet af 

är 1 8 5 7 varit intagne. 

Tvänne fångar, uemligen 1 å fästet Kronan, samt 1 å Långholmen, hafva 

genom hängning sjelfve afhätidt sig lifvet. 

Vid allmänna Straff- och Arbetsfängelierna för qvinnor har under loppet af 

år 1857, likasom under flere föregående år, icke något brott blifvit begånget, 

som beböft till domstols handläggning öfverlemuas; och som en stor del af de 

extra judiciella bestraffningarne derstädes blifvit ålagde endast för mindre för

seelser, enligt hvad af tabellen litt. t. inhemtas, så anser Styrelsen sig icke sakna 

anledning till det förklarande, att fångarnes förhållande äfveu inom dessa fängelser 

varit ganska tillfredsställande. 

Vid Erono-arbetscorpsen hafva 2:ne subordinalionsbrott blifvit begångne, 

nemligeo af 1 man vid bataljonen å Rindö emot Officer, och af 1 man vid H:te 

kompaniet emot Under-officer. Intetdera af dessa brott har varit af farlig be

skaffenhet för lif eller helsa. — En man vid det å Enholmen å Gottland förlagda 

6:te kompaniet har blifvit af domstol ådömd bestraffning för korporals ofredande, 

hvarförutan våldsamma uppträden af större omfattning vid sistnämnde corps varit 

nära att utbryta vid 2:ne tillfällen, då en del af manskapet förskaffat sig bränvin 

och deraf sig öf ver lastat; men sedan de egentlige orostiftarne blifvit de öfrige 

frånskiljde och derefter förflyttade till Långholmen för att der i cell tills vidare 

förvaras, har ordningen inom nämnde corps sedermera under årets lopp ej blifvit 

på något betänkligare sätt störd. — Antalet af dem, hvilka för sturskhet och 

olydnad mot förmän och bevakning gjort sig till extra judiciell bestraffning för

fallne har inom Krono-arbetscorpsens särskildte afdelningar tillsammans uppgått 

till 53 . — Med stöd af 3 2 § i Kongl. Reglementet för Krono-arbetscorpsen hafva 

endast 7 man, nemligen en från Soldatklassen eller l:sta kompaniet, 4 från 6:te 

kompaniet, samt 2 från bataljonen å Rindö, blifvit för opålitligt förhållande för

flyttade till Arbetsfängelset å Långholmen för att derstädes, uti särskildte rum för

varade, hållas till allmänt arbete tills vidare under återstoden af den dem ådömda 
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arbetstiden, hvaremot ingen sådan förflyttning egt rum från corpsens ofrige afdel-

ningar; och då under loppet af 1857 endast 15 Krono-arbetskarlar rymt, nem-

ligen 6 från bataljonen å Carlsborg, 5 från 5:te kompaniet och 2 från 6:te kom

paniet, men ingen deremot ifrån corpsens öfrige afdelningar, samt bestraffningarne 

för öfrigt till en stor del blifvit ålagde endast för mindre förseelser, så torde 

omdömet om manskapets förhållande i allmänhet inom Krono-arbetscorpsen under 

loppet af det ifrågavarande året ej böra ofördelaktigt utfalla. 

Äfven inom Krono-arbetscorpsen hafva genom hängning 2:ne sjelfmord blifvit 

begångne, nemligen af en karl vid l:sta kompaniet och af en vid det femte. 

Så väl inom allmänna Straff- och Arbetsfängelserna, som äfven inom Krono-

arbetscorpsen, bar en längre tids inneslutning i cell fortfarande visat sig vara det 

mest verksamma och säkraste medlet att till ordning och stillhet återföra äfven 

de mest våldsamma naturer. 

Hvad de äldre Läns- och Kronohäktena beträffar så har, fastän någon egentlig 

disciplin derstädes ej kunnat iakttagas, dock endast en större oordning derinom 

blifvit begången, bestående denna oordning deruti, att fem fångar medelst våld fi 

bevakningen beredt sig tillfälle att rymma från Länsfängelset i Wisby. Inom 

samma fängelse hafva dessutom 5:ne misslyckade försök till rymning blifvit gjorda 

dels medelst fängslets affilning, dels medelst antändning af dörren till fängelse

rummet, och dels medelst fängelsemurens sönderbrytande. — För öfrigt har en 

fånge beredt sig tillfälle att rymma från gamla Länsfängelset i Götheborg och en 

från det uti Sundsvall. 

Bland de under byggnad varande nya Länscellfängelser hafva de uti Westerås 

och Götheborg under loppet af 1857 blifvit fullbordade och till fångars emot-

tagande upplåtne, det förra uti Juni månad och det sednare uti December månad. 

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

året i bruk varande nya Läns- och Kronocellfängelser till fångars emottagande 

öppnats, som ock å det antal celler, hvarmed hvardera af dessa fängelser är försedt. 
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Från Länscellfängelset i Luleå har en fånge 2 gånger beredt sig tillfälle att 

rymma genom försummelse af en vaktbetjent, som för denna förseelse blifvit från 
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befattningen skiljd. — Men dä, med andantag häraf, inga »torre oordningar inom 

de ifrågavarande fängelserna förefallit, och då inom de fleste af dem endast ett 

ringa antal, men inom flere alldeles inga disciplinärbestraffningar behöft åläggas, 

så torde kunna antagas att ordningen inom dessa fängelser äfven änder loppet af 

1857 blifvit på ett ganska tillfredsställande sätt upprätthållen. 

Emedlertid hafva 3:ne sjelfmord medelst hängning blifvit begångne, nemligen 

1 uti Länscellfängelset i Stockholm, 1 uti det i Wexiö och 1 uti det i Linköping. 

Med stöd af Kongi. Brefvel den 15 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 transport

kostnad lämpligare å ena eller andra stället kunde ske, hafva 42 under loppet af 

år 1857 förvarats uti ifrågavarande cellfängelser, hvarest 24 af nämnde fångar vid 

årets slut qvarsuto. — Dessutom funnos vid slutet af samma år 6 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 4 män vid Straff- och Arbets-

fängelset å Långholmen, dömde till straffarbete på viss tid, samt 2 man vid Straff-

fängelset i Warberg * och 2 qvinnor fi Straff-fängelset i Norrköping, dömde till 

straffarbete för lifstiden; och hölls derjemte 1 fånge vid Straff- och Arbetsfängelset 

å Långholmen uti enskiidt rum förvarad för att förmås till bekännelse. 

Ehuru vederbörande Läkare, jemlikt Kongl. Brefvet den 30 September 1851, 

erhållit föreskrift att i afseende på samtligé desse uti cell förvarade fångar med 

korta mellantider anställa noggranna undersökningar, huruvida cellfängelset på 

fångarnes belsa och själsförmögenheter utöfvade menligt inflytande, samt att i sådant 

fall derom ofördröjligen göra anmälan hos Styrelsen, har så beskaffad anmälan dock 

icke under loppet af 1857 rörande någon fånge till Styrelsen inkommit. 

Börande iörhållandet med lifstidsfångarna Anna Gustafsdotter Bom och Greta 

Nilsdotter, af hvilka den förra alltsedan den 2 Juli 1849 och den sistnämnda 

sedan den 11 Juni 1851 hållits i cell inneslutna, har Styrelsen uti sednaste be

rättelsen intagit en utförligare redogörelse af fängelsets Predikant, hvilken uti sitt 

* Anmärkning: desse 2 lifstidsfångar voro vid årets slut frånvarande pä ransakning. 



41 

för det na ifrågavarande året rörande nämnde [ångar afgtfoe intyg, samma redo

görelse iberopat; och har Läkaren intygat, att den långvariga cellinneslutningen 

ej hafl något menligt inflytande på dessa fångars kropps- eller själskrafter. 

Rörande behandlingen af de fångar, hvilka jemlikt Kongl. Förordningen den 

4 Maj 1855 uti Lans- och Kronohäktcua hållas till dem för tjufnadsbrott ådömdt 

straffarbete under en tid, som ej öfverstiger sex månader, och hvilkas hela antal 

Under loppet af 1857 utgjort 880 män och 245 qvinnor. har Styrelsen, på sätt 

af sedtiaste berättelsen inhemtas, meddelat särskildta föreskrifter, deruti några 

väsendtliga ändringar af Eders Kongl. Maj:ts Refallningshafvande ej biifvit föreslagna. 

Hvad verkiiingarne af det inom fängelserna och krono-arbetscorpsen använda 

behandlingssätt beträffar, så synes totalomdömet derom ej kunna blifva annat än 

fördelaktigt, om man, jerate aktgitvande på. den uti denna afdelning lemnade redo

görelse för det al fångarne och krono-arbetskarlarne ådagalagda förhållande, tillika 

fäster uppmärksamheten dervid, alt, på sätt uti första afdelningen biifvit visadt, ej 

allenast arresteringarnes antal i allmänhet inom hela Riket, utan äfven de till 

Straff— och Arbetsfängelserna nykomnes antal år 1857 varit mindre än nästföre

gående år. — Jemföres åter förhållandet under år 1857 med det, som egt rum 

t. ex. 10 år förut, så visar sig, att arresteringarnes antal, som år 1857 utgjort 

endast 10,563, deremot är 1847 uppgått till 14 ,997; — att antalet af de till 

Straff- och Arbetsfängelserna samt Krono-arbetscorpsen nykomne dömde, då de, 

bvilka, jemlikt Kongl. Förordningen den 4 Maj f 8 5 5 . för tjufnadsbrott till högst 

6 månaders straffarbete dömde ej inberäknas, under loppet af 1857 utgjort endast 

1,178, men år 1847 uppgått till 1,448; — samt att antalet af de personer 

inom hela Riket, hvilka mot sin tilja varit friheten beröfvade, vid 1847 års slut 

uppgått till 6,197, men vid 1857 års slut utgjort endast 4 .863, oaktadt under 

sistnämnde år icke mindre än 905 på grund af den nya lagen af den 4 Maj 

1855 i Lahsfängelserna börjat att undergå dem ådömdt fängelsestraff. 

Om än icke nekas kan, att till detta för menniskovännen glädjande resultat 

kunna finnas Qera bidragande orsaker, såsom en större industriel verksamhet ocb 

deraf föranledt tillfälle, till ökad arbetsförtjenst, samt en förbättrad folkundervisning 

m. m. sä torde dock böra antagas, att äfven i sin mån dertill medverkat ej allenast 

6 



42 

de under sednnre tiden vidtagna förändringar uti vissa delar af brottmålslagen, 

såsom t. ex. rörande spö- ocb risstraffeus utbytande mot fängelse vid vatten och 

bröd, den offentliga kyrkopliktens borttagande, samt cellfängelsernas användande 

Sfven för straff-fångar på kortare tid, utan äfven en i flere afseenden förbättrad 

fångvård, hvarvid särskildt torde böra nämnas den genom Kongl. Brefven den 30 

Oktober 1845, den 17 Oktober 1846, den 24 April 1849 och den 16 Oktober 

1850 lemnade tillåtelsen för försvarslöse personer att ingå såsom frivillige ej blott 

vid Krono-arbetscorpsen utan äfven, fastän till ett begränsadt mindre antal vid 

allmänna arbetsfängelserua å Långholmen och å Norrmalm. — På grund af denna 

tillåtelse hafva 271 år 1857, men från och med 1845 öfver 3,000-personer 

ingått såsom frivillige vid Krono-arbetscorpsen och nämnde arbetsfängelser, samt 

såmedelst undgått att varda dömde till allmänt arbete, hvilket eljest sannolikt blifvil 

större delens lott. Då häraf emedlertid visat sig att bebofvet af tillflykt för fri— 

gifne fångar och dem, som sakna laga försvar, är ganska stort, har Styrelsen häraf 

funnit sig uppmanad till underdånig framställning om utvidgning af rättigheten att 

såsom frivillige anställas vid arhetsfängelserna för sådane försvarslöse personer, 

som ej kunna vid Rrono-arbetscorpseu antagas. 

Om man anställer en jemförelse emellan förhållandet i allmänhet förr och nu 

med dem, som första gången beträdt brottets bana, så företer sig högst vasendtiiga 

olikheter. 

Under det att den brottslige förr i flere fall straffades med spö eller ris, 

uppenbar kyrkoplikt och straffarbete inom de demoraliserande gemensamhets-

fängelserna, efter utgående hvarifrån han i brist af försvar ånyo dömdes till tvångs

arbete, straffas han nu deremot med fängelse vid ratten ocb bröd sqmt straff

arbete inom cellfängelse, der han, skiijd från allt umgänge med andra förbrytare, 

vänjes vid ordning och snygghet samt af själasörjaren bibringas undervisning i 

religionens sanningar, så att förbrytaren, efter undergånget straff, ångerfull och 

förbättrad kan hoppas att, på fri fot ställd, erhålla laga tjenst, men då sådant 

icke genast lyckas, står honom öppet att såsom frivillig upptagas bland de för

svarslösa intilldess lägenhet för honom yppas att laga försvar erhålla. 

I samma mån cellfängelser blifva uppförde inom de Län, der sådana ännu 
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saknas, böra de välgörande verkningarne deraf blifva större, särdeles I de ställen, 

der ransakningame med häktade personer kunna hällas inom Fängelset. Det goda 

som cellfängelset kan uträtta eller verkligen uträttat i afseende på den fallnes 

omvändelse motverkas eller tillintetgöres nu ofta genom fångens transporterande i 

sällskap med andra förbrytare till och från ransakningsstället. Men om ransak-

ningarne allmänt kunde hällas inom cellfängelserna och fångarnes transporterande 

utom fängelserna sålunda undvikas, så bör man kunna antaga att de dryga kost

nader, som på de nya cellfängelsernas uppförande blifvit nedlagda, skulle rikeligen 

godtgöras derigenom alt många bland dem, som första gången beträdt brottets 

bana, skulle förbättrade utgå från fängelset och återlemnas till det fria samhället 

såsom nyttige medlemmar af detsamma. Till stöd för sitt omdöme om cellfängel

sernas välgörande verkningar i allmänhet, får Styrelsen nu, likasom uti föregående 

berättelserna, åberopa de af fängelsernas Predikanter derom afgifne yttranden, 

hvaraf utdrag uti nästa afdelning skola blifva intagne. 
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III. AFDELNINGEN. 

Religionsvården inom Läns- och Kronohäktena, Krono-arbets-
corpsen, samt Fästnings-, Straff- och Arbetsfängelserna. 

Likasom uti föregående berättelserna egt rum, meddelar Styrelsen nu äfven 

uti denna fyra uti tabellarisk form upprättade redogörelser for kunskaper i Chri-

stendom, Nattvardsgång, samt allmänna Gudstjenstens förrättande m. na. 



46 



47 

*) Från Länsfangelset i Östersund hafva uppgifter ej inkommit. 
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Enligt hvad af förestående tabeller inhemtas har religionskunskapen äfren 

änder Sr 1857 varit god och försvarlig hos största delen af personalen så väl 

inom Läns- och Kronofängelserna, som äfven vid Krono-arbetscorpsen, samt Straff-

och Arbetsfängelserna. — Bland dem, som saknat all kunskap i religionen hafva 

de Oeste under sin föregående lefnad ej haft stadigt hemvist, men rörande de 

öfrige har Styrelsen jemlikt föreskriften uti Kongl. Cirkulär-Brefvet den 5 0 De

cember 1 8 3 9 aflåtit skrifvelser till vederbörande Domkapitel, som likväl efter det 

vederbörande Pastorer lemnats tillfälle att sig i ämnet förklara, funnit ingen för

summelse kunna läggas dem till last. 

Antalet af de uti innanläsning okunnige har år 1 8 3 7 uppgått till 1 5 4 och 

således varit ungefärligen lika stort som nästföregående år, då det utgjorde 1 5 6 ; 

— och bar antalet af dem, som lärt läsa inom fångvårdsanstalterna utgjort 9 9 

och således jemväl varit ungefärligen lika stort, som det nästföregående året, då 

deras antal uppgick till 100. 

Efter erhållen undervisning och beredetse inom fångvårdsanstalterna hafva 4 4 

derstädes för första gången blifvit af den Heliga Nattvarden delaktige och bland 

dem icke mindre än 14 inom Läns- och Kronofängelserna. 

Under det ifrågavarande året hafva, likasom under de föregående, dels all

männa och dels enskilta förhör ofta hållits så väl inom Krono-arbetscorpsen, som 

inom Gemensamhetsfängelserna. Hvarje nykommen har dessutom kort efter an

komsten blifvit förhörd i Christendomen, hvarjemte Predikanterne vid cellfängel

serna dagligen med Qere eller färre bland fångarne hållit enskilta religionssamtal. 

Allmänna Gudstjenster hafva hållits: vid de äldre Läns- och Kronofängelserna 

hvar 3:dje eller hyar 4:de helgedag, men vid Krono-arbetscorpsen, samt vid Straff-

och Arbetsfängelserna, äfvensom vid Cellfängelserna i allmänhet hvarje helgedag, 

,så vida hinder derför ej mött. Med högst få undantag hafva samtelige fångar 

och krono-arbetskarlar iakttagit ordning, stillhet och uppmärksamhet så väl vid 

de allmänna Gudstjensterna, som vid de af Predikanterne anställda förhören. 

Såsom bevis derpå att en bättre anda äfven inom lifstidsfängelserna synes 

vilja uppstå, har uti den sist afgifna berättelsen blifvit omnämndt, att fångarne 

inom någre af dessa fängelser för sina besparade medel anskaffat ett större antal 
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andaktsböcker och andra nyttiga skrifter, samt att de arbetsfria timmarne om 

aftnarne af många blifvit tillbringade med afhörandet af nigot stycke ur nämnde 

böcker; — och bar Predikanten vid det för lifstidsfångar afsedda straff-fängelset i 

Warberg uti berättelsen för 1857 såsom ytterligare bevis pä en sådan bättre 

anda bland fångarne anfört, att, dä någon såsom benådad utgått från fängelset, 

denne fatt emottaga en liten penningesumma af sine qvarvarande kamrater, hvilka 

tyckts på detta sätt vilja bevara honom för frestelsen att genast efter afgången 

från fängelset begå brott af brist på det för lifvets uppehälle nödvändiga. 

De af Fångpredikanteme jordfastade krono-arbetskarlarnes och fångarnes antal, 

som år 1 8 5 6 utgjorde endast 197, har deremot under loppet af 1857, då< kolera

farsoten inom några af fängelserna utbrutit, uppgått till 446. 

Antalet af dem, som varit under beredelse såsom dömde till dödsstraff, ut

görande under loppet af 1 8 5 6 endast 27, har deremot under loppet af 1857 

uppgått till 46, af hvilka 5 9 blifvit till lifvet benådade och 7 afrättade. 

Äfven under loppet af år 1857 har det uti Stockholm bildade Fruntimmers

sällskapet för fångars förbättring fortsatt sin verksamhet, likasom under de 2:ne 

nästföregående åren, så väl medelst besök å Stockholms Stads och Länscellfängelser, 

som äfven genom Söndagsskolas hållande inom Straff- och Arbetsfängelset å Norrmalm. 

Under förklarande att bemälde fruntimmer meddelat fångarna både under

visning, tröst ocb uppmuntran att beträda en bättre bana, har Predikanten vid 

Stockholms Stads fängelse, angående deras verksamhet, utlåtit sig sålunda: »San

ningsenligt må denna deras verksamhet, den frikostighet, hvarmed de utdelat små 

religiösa broschyrer och tidskrifter, alla af sannt christligt innehåll, lofordas. De 

bafva ock sökt att genom åtskilliga qvinnliga brottslingars intaganhe på de här

varande räddningshemmen bereda en möjlighet för den fallna att återgå förbättrad 

till samhället». — Derjemte har samme Predikant vitsordat, att Pastors-adjunkten 

vid Finska församlingen Magister Bergman, som med vederbörlig tillåtelse och 

endast af intresse för de olyckliga besökt häktet, med varmt och ädelt nit, mycken 

kärlek och stor välvilja för de olycklige, sökt genom uppbyggliga samtal, genom 

religiösa och chrtstliga skrifters utdelande och äfven genom predikande verka till 

desammas frälsning och räddning. 
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Direktören vid Straff- och Arbetsfångelset ä Norrmalm har till Styrelse» 

nflemnat memorial tillkännagivit, att bemälde Fruntimmers-sällskap äfven under 

är 1 8 5 7 med oförminskadt nit egnat sin verksamhet åt de i nämnde fängelse 

förvarade fångars moraliska förbättring, samt lemnat skydd och omvårdnad å för

bättringsanstalten Bethesda åt 16 från fängelset frigifna fångar, af hrilka endast 

en för föröfvadt brott och 2 för bristande laga försvar till fängelset sedermera 

återkommit, änder det att deremot flertalet efter någon tids vistande å berörde 

anstalt, erhållit stadig tjenst hos enskilde personer; och har Direktören till följd 

häraf förklarat, att Sällskapet, efter hans uppfattning, på ett högst tillfredsställande 

sätt verkat för det af Sällskapet föresätta mål: att till samhället såsom nyttiga 

och verksamma medlemmar söka återföra förvillade och på brottets bana komna 

qvinnor, samt såmedelst gjort sig förtjent af hvarje, för fallna medraenniskors för

bättring nitälskande, persons tacksamhet och erkänsla. 

Vid l:sta Krono-arbetskompaniet, som utgör corpsens Soldatklass, har Styrel

sen uppå den nitiske Kompani-Chefens framställning medgifvit, att nödige medel 

finge ur Kompaniets Besparingskassa användas för inrättande af en särskild skola, 

der manskapet på dess från arbete och annan sysselsättning lediga stunder kunde 

erhålla undervisning i läsning, skrifning och räkning. Uti denna skola, som från 

och med Maj månad 1 8 5 7 varit i verksamhet, har undervisningen under befälets 

ledning meddelats af monitorer, utsedde bland manskapet, som varit fördeladt i 

afdelningar efter hvars och ens kunskapsmått; och har jemväl Predikanten deltagit 

i undervisningen, som fortgått 2, 5 å 4 timmar om dagen, allteftersom ledighet 

från andra görnmål sådant medgifvit. — Enligt Kompani-Chefens meddelade intyg, 

har manskapet med en berömvärd håg och uppmärksamhet omfattat denna under

visning, så att denna skolaostalt icke allenast i allmänhet uppfyllt det derraed 

hufvudsakligen åsyftade ändamålet, manskapets lämpliga sysselsättande under annans 

lediga stunder, dess hågs vändande från otillåtna och brottsliga företag, som af 

sysslolösheten gema alstras, utan äfven bibringat åtskillige bland manskapet sådan 

färdighet i de ämnen undervisningen omfattat, att de deraf kunna hafva ganska 

stor nytta, då de efter frihetens återvinnande skola försörja sig på egen hand. 

Hvad slutligen beträffar frågan om fångarnes moraliska förbättring i allmän-
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het, så anser Styrelsen sig nu endast böra åberopa och upprepa sina i detta ämne 

flerfaldiga gänger yttrade äsigter, att det i allmänhet vore omöjligt att inom de 

gamla gemensamhetsfängelserna åstadkomma sådan förbättring, men att de nya 

cellfängelserna synas i berörde afseende böra kunna utöfva ett högst fördelaktigt 

inflytande, såvida icke detta i väsendtlig mån motverkades derigenom, att icke 

alla ransakningar hållas inom fängelserna, utan fåogarne för undergående deraf, 

transporteras emellan cellfängelserna och häradshäktena. 

Ytterligare stöd för riktigheten af dessa åsigter har äfven erhållits uti de 

för fir 1 8 5 7 af Fångpredikanterne afgifne berättelser, af hvilka Styrelsen derföre 

ansett sig böra här intaga några utdrag. — Sålunda yttras bland annat: 

1:o af Predikanten vid Gemensamhets-länsfängelset i Upsala: 

»En bedröfvelse, som genast vid ankomsten till häktet ej så sällan visat sig 

har snart tynat bort i geroensambetsfängelsets kalla luft. Den önskan att det 

närvarande fängelset varit utbytt mot cellfängelse, i hvars ensamma begrundande 

en sådan bedröfvelse kunnat blifva införd och ledas genom ordet till något bättre, 

i stället att än vilseledas, än hånas och dödas i gemensamhetsfängelsets skadliga 

och på fångens inre tillstånd ofta nog sorgligt inflytelserika omgifning, har jag 

mer än en gång ej kunnat återhålla». 

2:o af Predikanten vid Straff- och Arbetsfängelset å Norrmalm: 

»Väl kan hårdhet åstadkomma yttre lydnad utaf fången under fångenskapeu, 

men i hans bjerta glöder hatet än, och när han lemnar fängelset, är han ofta 

mera hätsk på menskligheten, och — dröjer icke med sin hämnd. Derföre var 

också den tiden, som jag nu härmed velat teckna, beklaglig inom straffets bo

ningar; men den tiden ligger nu lyckligtvis bakom oss. — Der kom en annan 

tid med annan ordning inom fängelserna, med mera ljus utöfver mörka själar; — 

en tid al ljusare förhoppningar om deras bättring; — en annan tid med annan 

vård om brottslingen. — Vi kunna glädja oss att denna bättre tid är vår och ju 

mera vi följa med denna tid, ju mera säkert verka vi för fångarnas förbättring; 

— men det oaktadt — oaktadt noggranu vård därstädes och all möjlig uppsigt 

öfver tystnaden, får man, enligt min tanke, å detta fängelse likväl icke bafva alltför 
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stora förhoppningar om fängarnes moraliska förbättring; emedan det är — ett 

geraensamhetsfängelse». 

3:o af Predikanten vid Straff- och Arbetsfängelset i Malmö: 

»Jag har af flera exempel blifvit stärkt i den öfvertygelsen, att i många fall 

skulle det skakande intryck, den känsla af fingest och beklämdhet, som så ofta 

vid inträdet i fängelset, isynnerhet för första gången, griper brottslingen, kunna 

medföra önskvärda resultater till verklig förbättring, om detta intryck finge verka 

i ostörd ro, underhållet och ledt genom uppmärksam själavård. I ett gemensam-

hetsfäugelse kan detta icke ske. Den nykomne, som ofta den första tiden känner 

sig så olycklig i det sällskap, hvaraf han här blifvit en inedlem, tvingar sig af 

blygsel att dölja sin grämelse, och småningom har mången sålunda väujt sig vid 

icke blott att ej synas, utan ock att ej vara bättre än de öfriga. 

Få grund af den lilla erfarenhet, jag genom gjorda iakttagelser, under enskilta 

samtal med fångar, varit i tillfälle att inhemta, tilltror jag mig således kunna ut

tala det omdömet — hvari enligt mitt förmenande alla, som handhaft religionsvård 

inom gemensamhetsfängelser. skola instämma, att sådana straffanstalter medföra 

stora hinder för befordrandet af ett öoskvärdt tillstånd i moraliskt hänseende. 

Att dessa hinder dock icke alltid äro oöfvervinnerliga, att det goda Guds ord 

äfven på den stenbundna åkern, och under så ogynnsamma förhållanden, likväl der 

och hvar kan slå rot och bära frukt, derpå har jag under denna tid haft mer än 

ett både glädjande och uppmuntrande exempel. Jag har lärt känna dels sådana 

fångar, som i fängelset vaknat till allvarligt frälsningsbekymmer, bittert beklagande 

sin förra ovetenhets tid, med oro frågande: hvad skall jag göra att jag må blifva 

salig? — dels sådana, som i stillhet och tålamod bära sitt kors, derunder tackande 

Honom, som i sin obegripliga nåd ryckt dem såsom en brand utur elden». 

4:o af Predikanten vid Länsfängelset i Halmstad: 

»Dessa vådor och olägenheter (af gemensamhetsfängelset) bafva dock varit 

stora nog, för att med synnerlig glädje och tillfredsställelse tänka på det nya 

skick, som skall inträda vid det nya cellfängelset, hvilket nu står färdigt att 

emottaga sina olyckliga inbyggare. Det förra systemet är pröfvadt och har vid 

pröfningen måst utdömas. Hvilket förlamande inflytande det haft på Predikantens 
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verksamhet, torde endast kunna mätas af den, som haft en mångårig och nära 

befattning med fångarnes andliga vård. Det nya systemet skall tvifvelsutan undan-

rödja många af de mäktiga hinder, som uppresa sig mot deras sedliga förbättring, 

och fastän denna förmån endast är negativ, får den väl icke för lågt uppskattas». 

5:o af Predikanten vid Kronohäktet i Warberg: 

»Detta årets fångantal har i jemförelse med de förra årens varit ganska litet. 

Om ock orsakerna härtill kunna vara flera, såsom folkskolans bidragande till folkets 

upplysning, ökade tillfällen för den fattige att genom arbete lätt förskaffa sig sitt 

dagliga bröd, sednare tidens lagstiftning, åsyftande dryckenskapens hämmande, en 

ökad välmåga här å orten och annat, och om man icke kan tlllskrifva det dertill 

för nyligen anlagda cellfängelset härstädes någon medverkan till brottens förmin

skande; så har dock dess fördelaktiga verkan på de brottslige, som der förvarats, 

försports. Mången ung brottsling sågs förr komma med blygsel och sorg till 

fängelset; men sedan han något vistats der uti det förra gemensamhetsfängelset 

bland i ondskan mognade olyckliga kamrater, visade han sig snart lika fräck och 

förslagen som mången bland dessa hans kanske sjelfva på samma sätt förförda 

förförare; och i stället för att med finger bekänna sitt brott, umgicks han sedan 

endast med öfverläggningar, huru det möjligen skulle kunna fördöljas och straffet 

undvikas. Detta är icke nu fallet inom cellfängelset, bvarest deremot mången har 

beklagat, det första gången just inom fängelsets murar brottens bana såsom tju

sande framställdes för honom. Med ånger och blygsel öfver det gjorda inträdet 

på denna bana samt uttryckta förseelser att icke längre fortsätta derpå, har der

emot mången lemnat sin cell, der han ostörd kunnat betrakta Guds ord och för

maningen haft tillfälle göra intryck i hans hjerta». 

6:0 af Predikanten vid Länscellfängelset i Carlstad: 

»Under detta år, för hvilket redogörelse nu bör afgifvas, har cellsystemel 

visat samma välgörande inflytelse på fångarnes både väckelse ur syndasömnen och 

I ängtan efter bättring. Detta lyckliga förhållande har isynnerhet inträffat med 

straff-fångarne från Örebro Län, hvilka varit vana vid det lustiga, all förbättring 

qväfvande gemensamhetsfängelset, och bär inneslutna uti sin cell, utan annat säll-
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skåp, än Gud, samvetet och Herrans ord, hafva de, noder besinnandet af hvad 

deras frid tillhörer, flitigt läst ordet och anropat sin Frälsare om näd och förlåtelse. 

I afseende pä fångarnes moraliska förbättring utgör deras varma åstundan 

så väl efter Guds ord, som ock andra religiösa böcker, ett godt tecken. Derjarote 

medförer begäret efter läsning den fördel, att mänga, bvilka vid ankomsten till 

Länsfängelset hade svart att läsa i bok, sä uppöfvat sig under vistandet bär, att 

de vid afgången härifrån läst obehindradt. När fången uti denna tystnadens och 

den stilla betraktelsens boning tager fram och läser i den heliga boken, blifver 

han öfvertygad så väl om sina fel och brister, som ock om försoningens näd i 

Christo Jesu, nedsjunker han ödmjuk under syndabördan, bekänner sina förbry

telser, afbeder sina synders följder och vågar, om ock med blygsel, lyfta sina tår

fyllda ögon till den förlåtande kärleken. Genom ett rätt begagnande af detta ord 

försvinner sorgens mörker i själen, gjutes kraft och mod i det sorgbundna hjertat 

och genom den brinnande bönen vinnes styrka att fortsätta den påbegynta bätt

ringen samt uti den sanna och lefvande tron bära frukt i tålamod och kristliga 

dygder. Under de 10 år, jag efter cellsysteipets införande varit Predikant vid 

detta Länsfängelse, har jag haft den glädjen att förnimma ordets välsignelserika 

inflytelse på fångarnes moraliska förbättring och många ibland dem hafva bevarat 

sig från återfall ur nåden i synden, samt beOitat sig om en kristlig vandel». 

7:o af Predikanten vid Länscellfängelset i Carlskrona: 

»Då jag skall afgifva berättelse om religionsvården i Länets härvarande cell

fängelse, får jag först uttala min åsigt om cellsystemets moraliska verkningar. 

Enär fängelset ej blott utgör häkte för ransaknings- och transportfångar, utan 

derinom tillämpas straffet på för vissa förbrytelser dömde personer, är cellfängelset 

att betrakta såsom både ransakningsfängelse och korrektionsanstalt. Såsom sådant, 

uppfördt i enlighet med ensamhetsprincipen, har dess ändamål icke förfelats, att 

till besinning och bekännelse väcka den brottslige icke-dömde, att straffa den 

dömde och att förbättra den både icke-dömde och dömde. Afseende fängelset 

såsom varande ett ställe, der den häktade befinner sig under ransakningstiden, 

har ensamhetsfängelset onekligt företräde framför någon annan fängelseinrättning. 

I sin cell lemnad ensam utan att få tala vid andra än dem, som hafva med fången 
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att beställa, är fången lättare att briogas till bekännelse. Hvad beträffar fängel

sets egenskap att vara korrektionsanstalt, är det ett både kraftigt och verkande 

straff och om dess ändamål att förbättra någon gång icke lyckas, hvilket jag 

skulle vilja anse tillhöra de sällsyntare fallen, så är åtminstone visst att fånge i 

cell icke försämras änder den tid, som han vistas i fängelset. Om de, som varit 

inneslutne i cellfängelse, efter bekommen frihet återfallit i brolt, så har minnet af 

deras föregående fängelsetid sannerligen förbleknat och de goda föresatserna, som 

de gifvit tillkänna innan och vid deras afgåog ar fängelset, försvunnit. Få grund 

af den erfarenhet, som jag under min tjenstetid vid fängelserna inhemtat, vägar 

jag antaga att de moraliska resultaterna af cellsystemets tillämpning hafva varit 

tillfredsställande, hvilket äfven torde fä sin bekräftelse deraf att antalet af fångar 

minskats under de sista månaderna i året». 

8:0 af Predikanten vid Kronohäktet i Eskilstuna : 

»Samma iakttagelser som förra åren har jag äfven gjort under förlidet är i 

afseende på ensamhetsfängelsets stora fördel och nytta, hvilket de flesta fångar 

sjelfva inse och värdera. Sådana fångar, som för första gången blifvit dömda till 

fästniugsarbete, hysa vanligen stor förskräckelse för gemensamhetsfängelsernas de

moraliserande inflytande och yttra mången gång under tårar den önskan att få 

tillbringa strafftiden i cell. Alla de fångar deremot, som blifvit från fästning 

eller arbetsinrättning frigifne och sedan här blifvit häktade för förnyade brott, 

hafva nästan alltid varit döfva för religionens och samvetets uppmaningar till 

bättring och antingen genom liknöjdhet, förställning, fräckhet eller mennisko-

fiendtlighet gifvit föga eller intet hopp om möjlighet till förbättring. 

Ju längre fängelsetiden varat, ju större och varaktigare inflytande har ordets 

predikan i förening med egen sjelfbetraktelse och de religiösa samtalen utöfvat. 

Mången, som i början mera säsom tidsfördrif flera gånger genomläst sitt Nya 

Testamente, har sedan småningom börjat tänka öfver dess innehåll, dertill merän-

dels väckt genom de af mig hvarje Söndag vanligtvis begagnade textförklaringarna, 

eller religiösa samtalen, och det har ofta varit mig en stor glädje att se fångar, 

som vid intagandet i häktet egt ganska ringa Christendomskunskap, derifrån utgå 

med en ofta nog ganska god och lefvande Christendom. Återfall i brott har icke 

8 



58 
så ofta inträffat under det förflutna året och skulle anno mera sällan inträffa, om 

föreningar bildades af redliga och gudfruktiga personer för så väl beredande af 

tjenst och försvar åt frigifna fångar som för uppsigt och tillsyn öfver deras upp

förande». 

9:o af Predikanten vid Länscellfiingelset i Linköping: 

»Svårligen lärer lust så väl till läsning som öfrigt arbete kunna genom något 

medel bättre framkallas än genom cellstraffet. 

Den nya lagen om flere eller färre månaders straffarbete i cell efter ut-

ståndet vatten- och brödstraff tyckes bära välgörande frukter. Utom det att 

ffingantalet under sistförflutna året betydligt nedgått från hvad förr varit vanligt, 

hvilken omständighet likväl äfven kan bero af andra förhållanden, är det lätt att 

märka, hvilken betydlig inverkan på sinnelaget, hos isynnerhet de första resan 

häktade eller mindre grofva brottslingarne detta straff äger. I början tro de sig 

med vatten- och brödstraffet hafva öfverstått det värsta, men snart finna de den 

långvarigare vistelsen i cellen för hrarje dag allt mera svår och klaga ofta för 

Predikanten, att detta straff blir dem alldeles outhärdeligt. Det är just då, som 

han har den lättaste och säkraste ingång till deras hjertan. När de sedan lös-

gifvas, kan man vara säker, att de allraflesta, om icke alla, hafva ett allvarligt 

uppsåt att göra allt för att slippa återkomma. Helt annorlunda var det förr, då 

lösgifna brottslingar ofta gycklade öfver några dagars vatten- och brödstraff. 

Orsaken åter, hvarföre äfven nu åtskillige, sedan de blifvit lösgifne, mer eller 

mindre snart ånyo för brott häktas, torde mest böra sökas i svårigheten, någon 

gång kanske omöjligheten att på ärligt sätt anskaffa de nödvändigaste lefnads-

behofven för sig och de sina». 

10:o af Predikanten vid Stockholms Läns cellfängelse: 

»Cellsystemets tillämpning har äfven under det förflutna året bekräftat sin 

behöflighet och nytta, såsom det hittills bäst uppfunna medlet till fallna menniskors 

moraliska förbättring och förekommande af återfall; — ett omdöme, hvartill man 

inom detta fängelse bar kommit, så väl utaf de flesta fångars synbara öfvergång 

till bättre själatillstånd, som ock af den betydliga förminskningen i fångantalet. 

Under det att religionens undervisning blifvit bättre gömd, — Herrans Ord med 
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mera allvar läst och själens helsa återkommit hos de flesta under deras cell-lif, 

— hafva högst få återkommit af dem hvilka förut varit har och de fångnas antal 

Stundom understigit hälften utaf det, som fängelset kan rymma, af hvilka sednare 

omständigheter man torde kunna sluta, att de, som varit här, gått in uppå en 

bättre väg och många andra blifvit genom dessas erfarenhet från cellen varnade». 

11:o af Predikanten vid Länscellfängelset i Westerås: 

»Rentvnttade och frie från smuts och ohyra samt iklädde den nya fångdrägten 

och inhyste i det nya fängelsets rena, ljusa och sunda celler tyckte sig fångarne 

allmänhet hafva vunnit på bytet samt förrådde, åtminstone under det allra första 

dygnet sin till och med för dem sjelfvä öfverraskande belåtenhet medelst både 

ord och åthäfvor. Afven den nya ordningen for kosthållet inom fängelset blef af 

dem högeligen prisad. Snart var dock nyhetens behag åter borta. Man.började 

finna cellen trång och tiden lång. Under sådana förhållanden syntes Själasörjarens 

ofta förnyade besök och samtal vara välkomna. Sällan vande han ock från dem 

tillbaka utan att blifva af de flesta höfligt, och någon gång, såsom det ville synas, 

hjertligen betackad. 

Då vid gemensamhetsfängelset bristande tillfälle, att kunna ostörd och med 

framgång något verka, på Själasörjaren hade ett nedslående och förlamande in

flytande; manar och drifver hunom nu det motsatta förhållandet till fördubblad 

ifver och frimodighet, under den tröstliga förhoppningen, att åtminstone icke hvarje 

ord skall varda såsom ett sade på vägen, på hälleberget och ibland törne». 

12:o af Predikanten vid Kronohäktet å Långholmen: 

»Cellsystemets välgörande inflytande pä fångarnes moraliska förbättring kunna 

väl Fångpredikanterna i Sverige ej nogsamt prisa och enstämmigt måste de väl 

erkänna, att det knappast gifves någon fånge, som, huru hårdhjertad som helst, 

ej blifvit uppmjukad, om det ock än varit för några ögonblick. 

I cellen lemnad åt sig sjelf och till begrundande af sin fordna lättsinniga 

lefnad, måste ovilkorligen allvarsamma tankar och beslut inställa sig, hvilka, då de 

erhålla bestämd riktning, ovilkorligen måste hafva välgörande frukter med sig. 

Hos somliga fångar inställer sig till en början en ängslan och förtviflan, en följd 

af ensamheten, som påkallar religionslärarens trägnare besök; hos andra åter 
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uppenbara sig liknöjdhet och kallsinnighet, som dock småningom ger vika för 

finger och hjertats öppnande för det heliga, och mången gäng, efter menskligt 

sätt att se och döma, tyckas desse sednare gå från fängelset med redligare före

satser än de förra. För att göra intryck på sistberörde slag af fångar fordras 

att tala kärlekens språk, ty det är med kärlek, som råheten och hårdheten skall 

tämjas och uppmjukas. Som menniskonaturerne äro olika fordras mycken' psycho-

logisk erfarenhet för att rätt använda det andliga läkemedlet, så att det må göra 

behörig verkan, men under denna andliga behandling måste, som sagdt är, kärleken 

utgöra huvudbeståndsdelen, så att fången derigenom kommer till medvetande af 

att han är en menniska, lika rikt utrustad med andliga förmögenheter som vårdarne. 

Det är ej nog att han kärleksfullt behandlas inom fängelset, en kärleksfull öm 

hand måste fatta tag i honom, då han lemnar dess portar. Möter honom då 

kärlekslösheten, råheten, finner han sig förskjuten och tillbakastött, svalna små

ningom de goda föresatserne och han — faller». 

13:o af Predikanten vid Länscellfängelset i Mariestad: 

»Vid öfverskådandet af härvarande fångvårdsanstalt, med afseende fi religions-

vården inom densamma, för det näst förflutna året, måste vitsordas, att det här 

tillämpade cellsystemet, oaktadt de brister, som ännu vidlåda detsamma, särdeles 

genom den rakt deremot stridande och på densamma högst menligt inverkande 

fångforslingen, åtminstone på det sätt, den nu verkställes, dock fortfarande befrämjar . 

Christendomsundervisningen och utöfvar ganska välgörande inflytande på fångarnes 

moraliska tillstånd i allmänhet, hvilket, ehuru vid deras inträde i fängelset mer 

och mindre försjunket och församradt, likväl här hos de allra flesta upprättas och 

bättras. Det är otvifvelaktigt, att cellfängelset bringar sina flesta hemfallne offer 

till det flitiga begagnande af Guds ord, till den allvarliga besinning af deras 

syndiga tillstånd och till den innerliga längtan efter nåd hos Gud, hvartill de 

sannolikt aldrig på annat sätt skulle hafva kommit. Det vill ock synas som detta 

slags fängelse skulle mer och mer icke blott afböja återfall till brott, utan äfven 

afskräcka till deras första begående». 

14:o af Predikanten vid Länscellfängelset i Malmö: 

»Att cellfängelset i allmänhet utöfvar i moraliskt afseende ett fördelaktigt in-
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flytande, synnerligen pä dem, som för första gängen blifvit derS intagne, tror jag 

mig äfyen i år hafva bemärkt, men vill dock icke uteslutande, eller ens huvud

sakligen skrifva på dess räkning den minskning uti fångpersonalen, som på sednare 

tid varit påfallande, utan torde granden därtill snarast vara att Gnna dels uti de 

tilltagande utflyttningarna, dels i de rikligare tillfällen till arbetsförtjenst och ärligt 

förvärf af de materiella behofven, som genom både allmän och enskilt företagsamhet 

erbjudits. 

Måhända borde mera ömt, än hittills skett, de s. k. försvarslöses belägenhet 

behjertas, och för öfrigt torde, såsom synnerligen vigtigt för fångarnas moraliska 

förbättring i allmänhet, de s. k. Skyddsföreningarne böra uppmuntras till mera 

omfattande verksamhet, enär utan stöd från enskilt eller samfälld menniskokärlek 

föga hopp är om de en gång fallnes återupprättelse och fullkomliga återvinnande». 

lS:o af Predikanten vid Länscellfängelset i Christianstad: 

»Cellfängelsets moraliska inflytande på fångarne fortfar att vara gynnsamt, 

ehuru detta inflytande naturligtvis på brottslingar af olika grader och individuali-

teter visar sig mycket olika. På mindre brottslingar eller sådane, som för första 

gången varit för brott tilltalade, utöfvar isynnerhet ensamheten ett mäktigt in

flytande, och det är företrädesvis desse, som med bégärlighet öppna sina hjertan 

för den undervisning och tröst, som religionen har att meddela. På äldre och 

mera förhärdade förbrytare visar sig deremot ensamheten med dess tillfällen till 

vidräkning och sjelfpröfning merändels mindre verksamt. Hos dem förmärkas mera 

sällan några Ulligare yttringar af ånger, likasom också bätlringsuppsåten yttra sig 

mera sparsamt. Ensamhetsfängelset bevisar dock äfven på de mest förhärdade 

den goda verkan, att äfven de trotsigaste sinnen i del yttre blifva mjukare, samt 

att sturskhet och olydoad å fångarnes sida mot fängelsets tjenstemän, åtminstone 

mig veterligen, aldrig försports. Alla fångarne instämma i erkännande af ensam

hetsfängelsets företräde framför gemensamhetsfängelset. Visserligeu skulle en del 

äldre brottslingar, om det berodde af dem sjelfve, föredraga gemensamhetsfänge'<cts 

rörligare samlif framför cellens dysterhet, men kunna dock icke förneka den rätt

visa, som staten bevisat äfven mot sine fallne medlemmar, då den genom ransak-

ningsfäugelseroas inredning efter cellsystemet sökt bereda en möjlighet till upp-
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rättelse för sädane förbrytare, som sjelfve vilja tänka på att äter beträda dygdens 

och laglydnadens väg. Att detta förhållande dock tidigast påaktas och tack

sammast erkännes af sådane, som uppriktigt äro bekymrade om sin själs frälsning 

och en verklig försoning med samhället, torde väl endast behöfva antydas. Alle 

länsfångarne hafva under det förflutna årets lopp i likhet med hvad som varit 

fallet under de ellofva år, jag varit anställd som fängelsets själasörjare, förenat 

sig i ett enhälligt lofordande af den i härvarande cellfängelse rådande snygghet 

och ordning: tvenne omständigheter, hvilka man icke kan frånkänna en ganska 

vigtig, om också blott indirekt, moralisk betydelse. Ensamheten verkar derjemte 

gynnsamt, fastän icke absolut, på fånge till bekännelse af sina brott, och det är 

otvifvelaktigt, att mången ransakningsfånge, som, om han sutit tillsammans med 

andra Förbrytare, troligen skulle bafva framhärdat i nekande, genom ensamheten 

blifvit bragt till att aflägga en sannfärdig bekännelse. 

Som en vigtig och ofta anmärkt br'st i vårt cellsystem torde det tillåtas mig 

att äfven denna gång få nämna ransaknings-cellfångarnes transporterande till och 

ifrån bäradsbäktena; — ett förhållande, som i uppenbar strid med ensamhets-

fängelsets anda nödvändigt måste i väsendtlig mån motarbeta de i moraliskt och 

religiöst hänseende gynnsamma intryck, som ransakningsfånge i cellen mottager. 

Onskligt vore derlöre, att alla ransakningar kunde i cellfängelset företagas, hvilket 

i min tanka skulle verksamt bidraga både till cellfångarues moraliska förbättring 

och broltmålsransakningarnes förkortande». 



63 

IV. AFDELNINGEN. 

Om helsovården inom Fängelserna och Krono-arbetscorpsen 

har den till Styrelsens biträde Nådigst förordnade Läkare afgifvit följande redo

görelse, som af Styrelsen underdånigst åberopas: 

»Enligt de frän Rikets fängelser under år 1857 inkomna sjukrapporter be-

finnes helsotillståndet dersammastädes under nämnde år hafva i allmänhet varit 

sämre och dödligheten större, än under näst föregående år, emedan flera epide

mier, särdeles enkla och rödsotartade Diarrheer och Choleriner, Cholera och Skör-

bjugg, under året härjat på flera af fängelserna, hvaremot andra varit från dem 

alldeles befriade. Flera cellfängelser hafva under året tillkommit, utan att på det 

allmänna sjukdomsförhällandet hafva utöfvat något märkbart inflytande. Total

summan sjuke har under år 1857 varit 6,584, af hvilka 3 3 2 aflidit, då 1856 

hade 6 ,187 sjuke, men endast 2 4 2 döde. Cholerans och Diarrheemas närvaro 

och freqvens under året förklara de ökade dödsfallen. 

Genom bifogade tabell titt. L åskådliggöres de särskildta sjukdomarnes fre

qvens, inbördes förhållanden och inverkan pä dödligheten, samt de fängelser, der 

den ena eller andra sjukdomen varit företrädesvis rådande. Härigenom upplyses: att 

Febrar förekommit uti 380 fall, med 12 döda, sålunda i något ökadt antal, 

men med minskad dödlighet mot föregående år. De hafva på några få ställen 

(t. ex. i Warberg) utgjorts af Nervfebrar, för öfrigt af lindrigare gastriska och 

rheumatiska former. 
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Frossfebrarne, som änder 1835 och 1856 uppgått, det förra till nära 1,600, 

det sednare till omkring 1,500, hafva under år 1857 nedgått till 869, men, till 

följe af complicalioo, med 1 död, bvilket i denna sjukdom ensamt icke vanligen 

förekommer. Frossornas aftagande freqvens, som uti 1856 års underdåniga rapport 

förutspåddes, tyckes sålunda hittills hafva gått i fullbordan, liksom de då, såsom 

följdsjukdomar af envisa frossor, befarade gastriska sjukdomarne till oroande antal 

hafva inställt sig. 

Utslagsfebrarne hafva förekommit i ovanligt stort antal, nemligen uti 57 fall, 

af hvilka 25 inträffat på Långholmen och 27 på Norra "Straff- och Arbetsfängelset 

i Stockholm, som alla, liksom 5 fall vid Carlsborg, utgjordes af koppor, och af 

hvilka 2 afledo. Få cellfängelserna förekommo 3 fall af obetydande ulslagssjuk-

domar [Erythema nodosum etc). Kopporna utbröto i Juni och Juli månader och 

angrepo med särdeles häftighet, samt spridde sig, oaktadt alla försigtighetsmått, 

ganska hastigt. Dödsprocenten kan dock anses temligen ringa. 

Bröstinflammalionerna hafva till följe af årets mildare temperaturförhålianden 

uppträdt mindre häftigt, så att utaf -132 sjuka, endast 43 aflidit, då 1856 utaf 

445 angripna 70 dogo. Straff- och Arbetsfängelserna å Långholmen och Malmö 

hafva bidragit nästan till halfva antalet af de insjuknade och till mer än hälften 

af de döde. Om dessa sjukdomar sålunda icke kunna sägas hafva minskats i 

freqvens, hafva de dock gjort det uti intensitet. 

Underlifsinflammationer hafva förekommit uti 14 fall, med 3 döde, hvilket 

kan anses såsom ett särdeles lyckligt resultat af deras behandling. 

Cholera, som under de föregående 3:ne åren både förekommit uti ringa antal 

och med relatift obetydlig dödlighet, har under 1857 på några af Rikets fängelser 

anrripit ett större antal personer och med hittills ovanlig våldsamhet. Antalet 

insjuknade uppgick under året till 191, af hvilka 104 afledo. FästningsfängeJset 

i Christianstad och Straff- och Arbetsfängelset på Norrmalm voro de ställen, der 

sjukdomen häftigast rasade och skördade de flesta offren; orarom vidare nedan. 

Vid Långholmen uppträdde sjukdomen mildare, då af 8 insjuknade, endast 2 dogo, 

i Malmö deremot insjuknade 7, af hvilka 6 dogo, på Kronan 5 insjuknade med 

8 döde och på qvinnofängelset i Götbeborg 4 med 3 döde. Vid Carlsborg in-
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sjuknade och dogo 2 , och vid Länsfängelserna i Stockholm och Christianstad in

sjuknade 1 0 af hvilka 5 afledo. 

Diarrheer, och i allmänhet underlifslidanden, hafva under året uppgått till 

ett särdeles betydande antal. Diarrheer förekommo 1856 till ett antal af 576, 

med 2 4 döde, 1 8 5 7 åter ända till 1,144, med 35 döde, sålunda nästan i dub

belt antal, ehuru ej med proportionsvis ökad dödlighet. Föregående års erfaren

het har redan tillräckligt ådagalagt, att om årets temperatur i allmänhet är 

mild, så minskas Bröstinflammationerna, och Underlifssjukdomarne, särdeles Diar-

rheerna, tilltaga, och tvärtom, och ifrågavarande fir med sin heta sommar sjnes 

ytterligare bekräfta dessa observationer. De redan på våren betydligt ökade 

Diarrheerna, med sina då och då framträdande symptomer af sommar-Chnlera 

(Ckolera JEstiva, Nostrat), läto redan ana en sednare på året uppträdaude 

epidemi. Nästan på alla Rikets fängelser förekom denna sjukdom i ökadt antal, 

ehuru fängelserna å Långholmen, Malmö, Norrmalm, samt Krono-arbetskompani-

erna vid Carlsborg och Rindön voro de mest framstående. Mortaliteten, ehuru 

ej obetydlig, kan dock icke anses ovanlig, särdeles som symptomerna på de flesta 

af dessa ställen antogo en mer eller mindre rödsotarlad karakter. 

Valtsot bar under året förekommit i 90 fall med 17 döde, ett i afseende 

på både freqvens och mortalitet ganska gynnsamt förhållande, hvilket dock, till

följe af ofvannämnde temperatur-beskaffenhet synes temligen förklarligt. 

Lungsot och chroniska Bröstsjukdomar tyckes till följe af årets för dessa sjuk

domar gynnsamma högre temperatur böra hafva i mindre antal, än vanligt, före

kommit, och äfven utvisa en mindre mortalitet. Delta har dock ej varit förhål

landet, ty då 1856 hade 537 sjuka med 55 döde, liar innevarande år 3 9 3 sjuka 

med 7 5 döde. Härvid måste nu ett annat förhållande tagas i betraktande, nem-

ligen att få personer dö af egentlig chronisk Bröstsjukdom eller Lungsot, utan 

oftast uti någon af de sjukdomar som complicera densamma, vanligast Diarrhe 

eller Vattsot. Herrskande Cholera eller Diarrhe är derföre enligt all erfarenhet 

särdeles farlig för clironiskt bröstsjuka, och under sådana förhållanden bortryckas 

beständigt en stor mängd af dessa sjuka. Genom Cholerans och Diarrheernas 

allmänna förekommande förklaras sålunda det under året ökade antalet af i Rap-

9 
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portema upptagna chroniska bröstsjuka och den deraf ökade mortaliteten. Chro

niska Bröstlidanden finnas nemligen alltid i stort antal bland fångpersonale.n, men 

upptagas endast i Rapporterna, dä sjukdomen genom en eller annan orsak eller 

complication stegrats derhän, att behandling på sjukrum blir nödvändig. Ännu 

och troligen afven framgent har fängelset vid Långholmen de flesta chroniska 

bröstsjuka, under året 109 med 35 döde; Malmö Fästningsfängelse 59 sjuke med 

8 döde; Norrmalm 28 sjuke med 7 döde; Cellfängelserna tillsammans 73 sjuka 

med endast 8 döde. 

Skörbjugg är, liksom Lungsot, en af de sjukdomar, hvilkas rot ligger dju

pare inom organismen, än de förut uppräknade hetsiga sjukdomarne, och utan att 

vara smittsam angriper den vanligen ett större antal individer på de stallen, der 

den uppträder, och hvilka personer då vanligen lefva under lika förhållanden. 

Den utvecklar sig småningom både uti extensitet och intensitet, och oftast aftager 

den älven på samma sätt småningom, om den nemligen kraftigt och ändamåls

enligt motarbetas. Denna sjukdoms historia inom fängelserna under sednaste år

tiondet lemnar tydliga bevis för denna åsigt. Sedan den från 1849 till och med 

1832 ofta förekommit, och särdeles på CarJstens Fästningsfängelse årligen angri

pit större delen af långpersonalen, började den från detta år först småningom, 

sedan hastigare aftaga, så att år 1854 endast företedde få (39) sjukdomsfall. År 

1855 började dessa ånyo öka sig, hufvudsakligen vid Fästningsfängelset i Malmö, 

der 67 fall med 5 döde förekommo, och för öfrigt uti spridda fall på andra fän

gelser, tillsammans 102. Under 1856 ökades detta antal till 249, åter med 5 döde. 

Äfven nu hade Malmö största antalet, 79 sjuka med 2 döde; vidare 6:te Arbets

kompaniet, samt fängelserna vid Långholmen och Landskrona. Under året 1857 

har denna stegring vidare fortgått, så att 412 sjukdomsfall med 4 döde förekom

mit. Mer än trefjerdedelar af de sjuka, eller 508, och alla döda Ullhöra Malmö 

Fästningsfängelse. I öfrigt hafva vid l:sta Krono-arbetskompaniet 26 fall, vid 

Långholmen 14, Landskrona 16 likaledes förekommit och for öfrigt såsom vanligt 

enstaka fall på de flesta fängelser. 

Ögonsjukdomarna hafva vid Straff- och Arbetsfängelserna, samt Krono-ar-
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betskompanierna, förekommit något mera talrika än under föregående år, men utan 

någon anmärkningsvård skillnad. 

Venerisk sjukdom har förekommit uti 56 fall, inom Fästningsfängelserna van

ligen med secundära, men inom Cellfängelserna oftast primära symptomer. Det 

största autalet, 14 fall, har inträffat bland Krono-arbetskompanierna på Rindön. 

Sinnesrubbning och Sjelfmord hafva förekommit i 23 fall, eller rättare 20 

fall af sinnessjukdom ensam, och 3 med sjelfmord. Af dessa har ett inträffat vid 

Långholmen, nemligen Försvarslöse Cederholm, som flera gånger under föregående 

år varit intagen på sjukhuset för sinnesrubbning, då han alltid haft den fixa 

idéen, att andra ville taga lifvet af honom. Äfven den 17 April intogs han 

ånyo å sjukhuset för samma orsak, men då han fruktade kamraterna och begär

de blifva insatt i cell, förflyttades han i en sjukcell, der han natten till den 29 

s. m. afhände sig lifvet medelst hängning: 

Ett annat fall inträffade i Carlstad Cellfängelse, der en 40-årig åkare från 

Christiuehamn inkom häktad för stöld och den 24 November 1856 skar sig i 

halsen med en mot väggen slipart messingskam, och aflcd deraf den 3 Januari 

1857. Det 3:dje åter i Linköpings Cellfängelse, der en man utan känd . orsak 

hängde sig i cellen. 

I Wenersborgs cellfängelse gjordes sjelfmordsförsök, medelst hängning, af en 

frisk och stark 18-årig yngling, men han nedskärs och återkallades till lif genom 

använda medel. Läkaren upplyser om denne endast, »att han var en ibland de 

mest upptågsfulla fångar, han någonsin sett». 

Om de öfrige 20 Sinnessjuka kan i korthet följande upplysningar lemnas. 

De 4 fall, som finnas upptagne vid Långholmen, hafva utgjorts af 3 perso

ner, af hvilka fästningsfången Rydell tvenne gånger varit vårdad för Melancholia, 

och de andra hafva utgjorts af ofvannämnde Cederholm och en annan med Me

lancholia af lindrigare beskaffenhet. En straff-fånge i Malmö Fästningsfängelse 

led likaledes af Melancholia och återställdes snart, hvilket äfven var händelsen med 

de 2 i Carlskrona Fästningsfängelse upptagne, hvilka knappast kunna till sinnes

sjukdomar hänföras. Den i Warbergs Fästningsfängelse upptagne var den i 1856 

års redogörelse omnämnde, genom religionsgrubbel vansinnige, hvilken under för-
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sta qvartalet af 1 8 5 7 måste å sjukhuset värdas. Vid Qvinnofängelset i Norrkö

ping förekom ett fall af Melancholia. 

Vid Krono-arbetskompanierna hafva 6 fall af lindrig sinnesrubbning förekom

mit. Vid Carhborg ett, till följe af religiöst grubbel, vid S:te kompaniet ett an

nat af Hypokondri och vid 6:te likaledes 2:ne till följe 'af nedstämd sinnesbeskaf

fenhet, af hvilka dock den ena fordrade 2 månaders vistande pä sjukrummet för 

sitt återställande, den andre endast få dagar. Vid Jtindön vårdades 2:ne fall, 

som endast bestod i Hypochondrie. 

I Cellfängelserna hafva förekommit 5 fall af Sinnessjukdom, utom de 2:ne 

ofvananförde fallen af Sjelfmord. På Stockholms Läns cellfängelse blef eo qvinna, 

häktad för stöld, i September månad grubblande och oredig, men insjuknade kort 

derefter i Diorrhe, för hvilken sjukdom hon behandlades, tillfrisknade fråo båda 

och afgick frisk från fängelset i slutet af Oktober. 

På Wenersborgs Cellfängelse vårdades 2:ne. Den ene var en 30-års man, 

som för vansinne återsändts från Norige, led af Melancholia, samt var för öfrigt 

af ett fromt och stilla sinnelag, och afsändes frän fängelset till dårhus; den andra 

var en i hög grad hysterisk qvinna, som behandlades och tillfrisknade inom fän

gelset. 

I Kalmar cellfängelse angreps en för dråp häktad, 27 års dräng den 4 Juni 

af Sinnessjukdom, bestående först af nedslagenhet eller Melancholia, hvilken sedan 

på kort tid öfvergick i Raseri. Samvetsqval och religionsgrubbel, uppväckt under 

vistandet i cell, anser läkaren vara orsaken till hans sjukdom, från hvilken han, 

efter mera umgänge med själasörjaren och förlängdt vistande på fångvården, i A u 

gusti månad återställdes. En annan för böter häktad skomakare och »ensidig lä

sare» led af religionsgrubbel, fruktan för sin snart inträffande död, så att han 

ansåg mateu förgiftad o. s. v., afgick elter böternas betalande obotad från fän

gelset. 

I Carhhamns cellfängelse angreps en qvinna efter svåra epileptiska anfall 

först af fånighet och sedermera af Raseri, hvarifrSn hon likväl snart återställdes 

och öfverlemuades, sedan hon af Kongl. Suiidhets-Collegium förklarats otillräkne-

lig, till Konungens Befallningshafvandes förfogande. 
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Af ofvannämnde fall af sinnessjukdom inom cellfängelserna, tyckes sålunda 

endast ett, i Kalmar cellfängelse behandladt ocb botadt, hafva berott på fångens 

vistande i cell. 

Anna återstår att tillägga några ord om de fängelser, der sjukligheten under 

aret varit öfvervagande. Bland dessa först, af Straff- och Arbetsfängeiserna, Lång-

holmen, der de sjukas antal under 1837 uppgått till 1,309, dä det 1856 endast 

uppgick till 942 . Medeltalet fångar utgjorde dock sednare året endast 566, 1857 

åter 7 0 6 . Mortaliteten är deremot minskad med 4. Sjuknummerns ökande be

rodde egentligen på de oftare förekommande Diarrheerna, hvilka angrepo en stor 

del af personalen inom fängelset, hvaremot det nästan helt och hållet förskonades 

från cboleran, som så häftigt decimerade ett annat af Stockholms fängelser. Mor» 

taliteten berodde hufvudsakligen af Diarrheerna, samt acuta och cbroniska Bröst

sjukdomar. 

I Malmö uppgick sjuknummer» under året till 1.026 med 32 döde, af ett 

medeltal fångar uppgående till 7 4 4 , då 1856 hade 6 5 4 sjuke, 2 4 döde och me

deltal fångar 853 . Den ökade sjukligheten berodde på freqvensen af Bröstinflam-

mationer, Diarrheer och hufvudsakligen Skörbjugg, af hvitken sednare sjukdom 

1856 endast räknade 82 inom sjukhuset vårdade, men 1857 anda till 3 1 2 med 

4 döde. Mortaliteten, som ej kau kallas slor, berodde på Bröstinflammationer, 

Diarrheer och chroniska Bröstsjukdomar. I Ckristiantlad var sjukligheten under 

året obetydligt ökad, då ilen uppgick till 170 vårdade, mot 141 uudvr 1856. 

Deremot afledo under året 2$, då 1856 endast hade 7 döde. Denna ökade död

lighet berodde på en under slutet af Augusti utbruten choleraepidemi, som var 

häftigast under de 4 första dagarna af September, hvarefter den hastigt afto ;̂, så 

att sista sjukdomsfallet inträffade den 12 samma månad. Tillsammans insjuknade 

38 och afledo 21 i denna sjukdom. 

Straff- och ArbeCsfängelset på Norrmalm var dock det fängelse, som under 

året svårast härjades af ofvannätnnde epidemi, ehuru relativt till personalen sjuk

domens intensitet och extensitet uppträdde lika i Christianstad. Qvinnofangelset 

vid Norrmalm hade under de 3:ne föregående åren haft ett särdeles godt helso

tillstånd ecb dödligheten hade årligen minskats. Under 1853 års choleraepidemi 
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insjuknade visserligen ett stort antal personer, men dödsprocenten var högst låg, 

och de följande åren hade hvardera några få, af denna sjukdom angripna, men 

knappast nfigoo af densamma afliden. Under 1856 dogo tillsammans 11 perso

ner, eller 2 Vi procent af fångarnes medeltal. Sjukhuset hade blifvit utvidgadt, för 

beredande af bättre luftvexling, och dess inventarier förbättrade, samt sundhets-

vården inom fängelset, så vidt möjligt, iakttagen, så att man vågade hoppas att 

det goda helsotillståndet skulle fortfara. År 1857 började dock genast illa. Un

der årets första månader började Oiarrheerna blifva talrika och särdeles tilltogo 

de hvarje gång väderleken blef mildare, efter föregången kyla. Under vårmåna

derna undanträngdes Diarrheerna af Bröstinflammationer och under Juni och Juli 

af en liten Koppepidemi, som, oaktadt de strängaste försigtighetsmfitt, angrep 27 

personer och dödade 2. Under Augusti och början af September voro Diarrhe

erna äter den herrskande sjukdomen och hade en stor uthredning, så att sjuklig

heten inom fängelset kunde anses betydlig. Under året hade dock hittills icke 

mera än 12 personer aflidit. Den 10 September utbröt Cholerau och tilltog der-

efter med stor hastighet under de första 5 — 6 dagarne, hvarefter den ännu ha

stigare aftog, så att efter 10 dagar knappast någon insjuknade, ehuru spridda 

dödsfall inträffade till månadens slut. Såsom exempel pä sjukdomens hastiga både 

till- och aftagande kan anföras, att: 

den 10 September insjuknade 6, afled 1. 

» 11 » » 16, » 2. 

» 12 » » 9, » 7. 

» 13 » » 12, » 7. 

» 14 » » 14, » 7. 

» 15 » » 12, » 13. 

» 16 » » 11, » 8. 

» 17 » » 11 , » 4. 

» 18 » » 8, » 1. 

» 19 » » 4, » 1. 

» 20 » » 5, » 1. 

» 21 » » 2. » 1. 
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Sedermera inträffade endast 1—2 sjukdomsfall och någongäng ett dödsfall, 

hvar- eller bvarannan dag, till månadens slut. 

Tillsammans insjuknade emedlertid 117, af hvilka 62 dogo. En stor del af 

de aflidne utgjordes dock af orkeslösa, genom ålderdom och sjuklighet redan för

svagade personer, endast ett mindre antal af unga och starka. Någon orsak, 

hvarföre epidemien under detta år så häftigt rasade inom fängelset, kan icke upp-

gifvas, då de lokala hygieniska förhållanderna i intet afseende voro sämre, än före

gående år. Efter Cholcrans slut var helsotillståndet inom fängelset godt. 

På de öfriga af Rikets fängelser hafva inga anmärkningsvärda skiljaktigheter 

i afseende på helsotillståndet eller sjukvården förekommit, om ej de gynnsamma 

kunna anmärkas, alt vid Fästningsfängelset i Landskrona af 569 för sjukdom vår

dade ingen aflidit, samt att det uppgifna sjukdomsantalet inom Krono-arbetskom-

panierna å Rindön minskats till hälften af de föregående årens. 

Vincent Lundberg.» 
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V. AFDELNINGEN. 

Om Fängelsebyggnaderna. 

Rörande detta ämne får Styrelsen underdånigst åberopa följande af Chefen 

för Styrelsens Byggnadskontor afgifna: 

»Relation öfver arbeten, som blifvit utförde så väl vid de nya Länsfängelserna, 

•om vid Straff- och Arbetsfängelserna i Riket under loppet af år 1 8 5 7 : 

a) Nya Länsfängelserna. 

i H a l m s t a d 

bar fängelset blifvit inredt och färdigt till fångars emottagning, så att blott ut-

vändiga afrappningen återstår till nästa år. 

i Westerås 

har byggnaden till såväl det inre som det yttre blifvit fullbordad, så att fångarne 

kunnat deruti inflytta. 

i G ö t h e b o r g 

har fängelset blifvit fullbordedt till så väl det yttre, som del inre, hvarjemte i 

stället för tillämnadl träplank kring motioneringsgårdarna blifvit uppförd stängsel-

mur af tegel mot förhöjning i entreprenadsummao med 6 0 0 R:dr B:co. 
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i Jönköp ing 

har fängelset blifvit uppmuradt till fönstren i bottenvåningen, hvarjemte reserv-

liäktet och Tvätthusflygeln blifvit uppförde under tat. Orsaken till att byggna

den icke längre framskridit är den af entreprenören anförda och bestyrkta bristen 

på tegel å byggnadsorten, hvarför med byggnadens uppförande under tak blifvit 

honom beviljadt anstånd till nästa års höst. 

i Ö r e b r o 

har fängelsets grundmurar blifvit lagde och platsen afröjd från dera befintliga 

stugor och smärre L,ggnader. 

i Wisby 

hafva grundmurarne till det nya fängelset blifvit lagde. 

Byggnadskostnaden för dessa fängelser har utgått till de belopp nedanstående 

tabell visar: 

Anm. Till Götheborgs fängelse har staden Götheborg bidragit med 10,386 

R:dr 56 sk. för erhållande af sessionslokal för Rådhusrätten uti ena flygeln, med 

hvilken summa jemte försäljningssumman för gamla Länsfängelsetomten, 1,830 R:dr, 

utgiften för byggnaden minskas. 
10 
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Uti den för fängelset i Jönköping utförde kostnad är inbegripen köpeskillin

gen för tomten med 1,333 R:dr 16 sk., hvilken kostnad staden Jönköping, så

som i sistlidet års relation blifvil anmärkt, kommer att ersätta Rongl. Maj:t och 

Kronan, hvadnn verkliga kostnaden för denna byggnad Framdeles med nämdo summa 

kommer att minskas. Verkliga kostnaden utgör således och rätteligen: för Gn-

theborgs fängelse 128,227 R:dr 2 sk. 8 rst. och för Jönköpings fängelse 49,166 

R:dr 32 sk. sedan nämde ersättning erhållits, då slutsumman för utgifterna vid 

samtlige fängelserna blifver Banco 327,370 R:dr 3 sk. 11 rst. 

b) De äldre Länsfängelserna 

De för dessa fängelser erforderliga underhållsarbeten å tak, eldstäder, stäng-

selplank m. ni. häfta blifvit enligt Nådigst fastställde byggnadsförslag verkställde. 

c) Straff- ock Arbetsfängelserna. 

Jemte det de för dessa fängelsers bestånd erforderliga underhållsarbeten en

ligt Nådigst fastställde stater blifvit verkställde, har större byggnadsarbete blifvit 

utförd t: 

i Landsk rona , 

der Vestra Stockhuslängan blifvit inredd och fullbordad; 

i Malmö, 

der Östra Tornet blifvit inredt till förvaringsrum; 

å L å n g h o l m e n , 

der Tvälthuset blifvit utvidgndt och tillbyggdt med Torkningsrum för tvättade klä

der och väfnader m. m.; 

å N o r r m a l m , 

der äfvenledes Tvätthuset blifvit tillbyggdt med Torkningsrum, samt försedt med 

ny ångpanna och Torkinrättning. 

Stockholm den 31 December 1857. 

Th. Ankarsvärd.» 
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VI. AFDELNINGEN. 

Om Fångars och Krono-arbetskarlars beklädnad och 
underhåll, m. m. 

Med åberopande af den redogörelse, som i underdåniga berättelsen om fång

vården för nästföregående år blifvit afgifven, rörande så väl grunderne för fångars 

förplägning, beklädnad och sängkläder, som anskaffniugssättet af dessa förnöden

heter, i hvilka grunder annan förändring icke egt rum under det år, som nu ut

gör föremål för redovisning, än att ersättning för dagliga matportionen åt ransak-

ningsfångar under transport och under den tid du silta i äldre läns- och krono

häkten, hvarest egentlig utspisningsstat ej kunnat tillämpas och mathållning i en

lighet dermed iordningbringas, hvilken ersättning af ålder varit beräknad till en-

diisl tie skillingar, och i sednare lider flerestiidcs utgått med fira skillingar 6 

i unstycken för födoämnena, utom bröd, efter Eders Eongl. Maj:ts i Nådigt bref 

den 16 December 1836 lemnade allmänna bemyndigande, under ifrågavarande år 

af Styrelsen medgifvits till belopp af högst Sex skillingar banco i de fall, då nöd

vändigheten af en sådan högre ersättning blifvit af lokal myndighet ådagalagd och 

förordad, — får Styrelsen här i underdånighet lemna uppgift ä den kostnad, hvar-

till ifrågavarande utgiftstitlar för år och för dag vid Straff- och Arbetsfängelserna 

samt Krouo-arbelseoipsen för en person stigit, med uteslutande af Läns- och 

Krouohäktena, derföre att sådan uppgift, beträffande dessa, ej kan åstadkommas 

fullt noggrann, af den orsak att räkenskaperne från Länen i allmänhet upptaga 

endast de utgifter, som under årets lopp blifvit bestridde, men icke dem, som, 

ehuru tillhörande samma är, först påföljande året blifvit liqviderade. 
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Uti ofvan upptagna utgiftsposter för förplägning äro icke blott kostnaderna 

for sjelfva födoämnena, utan äfveu utgifteroe för deras kokning, för anskaffning 

och för underhåll af kokkärl, för ved och lysning i köken samt lur handrack-

ningsarbete vid mattillredningen inberäknade. 

För att upplysa, huru tillämpningen vid de nya Länsfängelserna af Eders 

Kongl. Maj:ts för der förvarade fångar i Nåder fastställda utspisningsstat utfallit, 

har Styrelsen funnit lämpligt upprätta nedanstående sammandrag öfver fängför-

plägningskostnaderna vid de tretton så beskaffade fängelser, som under hela året 

varit begagnade, hvilket sammandrag är grundadt på till Styrelsen inkomne an-

mälandeii af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvaiide i följd af deras om mathåll

ningen afslutade kontrakter och anordningar. 
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Till jemnförande af kostnaderna på ofvanstående utgiftstitlar under sistför-

flutna fem åt vid de särskilda Straff- och Arbetsfängelsernu, samt Krono-arbets-

corpsen, får Styrelsen, likasom i föregående årens berättelser, underdånigst med

dela följande tvenne tabellariska uträkningar, af hvilka torde inhetntas, att för— 

plägnirigskostnadcn umler nu förevarande redovisningsår i medeltal hållit sig pä 

samma höjd. som under det nästförutgångna, men att deremot kostnaderna för 

beklädnad och sängkläder stå betydligt lägre, än uoder något annat år af qvin-

qvenniet. 

a) uppgift på förplägningskostnaden per dag: 
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b) på en persons beklädnad och sängkläder för år: 

Med ledning af inhemtade närmare upplysningar i afseende å sä väl fitgån-

gen som värdet af persedlorne efter de under sednare åren betydligt förändrade 

priser å materialier, har Styrelsen upprättat förslag till nya åtgångs- och kost

nadsstater för den beklädnads- och sängklädesmateriel, som vid en del fängelser 

förfärdigas, hvilket förslag blifvit till Eders Kongl. Maj:ts Nådiga pröfning ingif-

vet i sammanhang med underdåniga förslagen til l 1838 års fångvårdsstater i all

mänhet, jemte hemställan, att de i samma åtgångs- och kostnadsförslag upptagna 
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priser å persedlarne måtte älven under år 1857 få tillämpas vid liqvidationer 

emellan särskilde fångvårds-inrättningar, till hvilken underdåniga framställning 

Eders Kongl. Maj:t täckts lemna bifall; — i följd hvaraf en skäligare ersätt

ning tillgodokommit de orbetsfängelser, vid hvilka persedlarne blifvit förfärdi

gade. 
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VII. AFDELNINGEN. 

Om Fångars och Krono-arbetskarlars sysselsättning, samt verkan 

deraf till minskning i Statens utgifter för deras underhåll. 

Vid Straff- och Arbetsfängelserna för fångar nf mankön å Långholmen, i 

Malmö, Warberg och Landskrona, samt för fångar af qvinkön å Norrmalm här i 

staden, i Norrköping och Götheborg, hafva fångarne varit sysselsatte hufvudsakli-

gen med förfärdigande af beklädnads- och sängklädes-persedlar samt dertill erfor-

derlige materialier af ylle-, lin- och hampväfnader jemte tråd, allt för fångvår

dens eget behof, samt för öfrigl med stenhuggnings-, väfnads- och sömnads- med 

flere 8rbeten för offentliga myndigheters, korporationers och enskilda personers 

räkning. Vid de andra, på fästningar eller i garnisousorter befintliga, straff-fän

gelserna hafva fångarne, i den mån arbetstillfällen gifvits, användts till arbete för 

försvarsverket. Krono-arbetscorpsen har under året varit sysselsatt på samma stäl

len och på enahanda vilkor mot eller utan ersättning till fångvården, som under 

det förutgångna, nemligen: soldatklassen eller första kompaniet vid Strömsholms 

nya kanal, fästningsklassens andra, tredje och fjerde kompanier vid fästningsbygg

naden på Carlsborg, det femte kompaniet på Eders Kongl. Maj:ts flottas varf i 

C«rlskron8, det sjette vid befästningsarbetena på Enholmen vid Slite å Gottland, 

11 
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nionde och tionde kompanierne vid dylika arbeten å Waxholmen och dess om-

gifningar, samt pionicrklassen eller elfte kompaniet ä Kungsholmens fästning. 

För att visa huru med denna fångarnes och krono-arbetskarlarnes sysselsätt

ning sig förhållit, får Styrelsen här i underdånighet framlägga upprättadt samman

drag af de frän Straff- och Arbetsfängelserua samt Krono-arbetscorpsens särskilde 

stationer inkomne dagsverksrapporter: 
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Härvid får Styrelsen göra enahanda anmärkning, som föregående örens un

derdåniga berättelser innehålla, att nemligen en del af de fångar, för hvilka all

mänt arbete icke varit att tillgå och hvilka af sådan anledning upptagits såsom 

sysslolöse i brist af arbetstillfälle, likväl icke helt och hållet saknat sysselsättning, 

enär de fått för egen räkning tillverka åtskilliga handarbeten, och sådane tillverk

ningar afyttra. 

Af samtlige dagsverkena enligt förestående sammandrag uppgå de »hindrade» 

till 52,06 och de »utgjorde» till 67,94 procent. Af dessa sistnämnde belöpa på 

försvarsverket 21,33, på fångvårds-inrättningarne 17,59, och på arbeten, hvaraf in

komst vannits, 61,08 procent. 

På sätt Styrelsen, genom särskild underdånig skrifvclse den 7 April 1857, 

anmält, ti ma de i Landskrona den 19 förutgångne Februari en eldsvåda, som för

störde den inom dervarande fästningsfängelse anlagda fabrik för tillverkning af 

ylle- och bomullsväfnader, bedrifven, på grund af med Styrelsen den 6 Februari 

1884 ingånget och af Eders Kongl. Maj:t den 28 påföljde Mars gilladt kontrakt, 

utaf Grefve Sten Lewenhaupt, som, likmätigt de deruti bestämda vilkor, skulle 

använda högst 200 straff-fångar mot dagsverksbetalning å fyra skillingar bancö 

för hvarje fånge, hviiket kontrakt borde gälla till den 1 Januari 1864, men med 

uppsägningsrätt för fabriksidkaren efter 1838 års slut. Då genom denna olycks

händelse en stor del af fångarne försattes i overksamhet, hvarigenom jemväl ar

betsinkomsten i väsentlig mån minskades, fann Styrelsen, för att afhjelpa dessa 

olägenheter, sig föranlåten alt, för den bergade fabriksredskapens uppställande till 

fortsatt gång, tills vidare upplåta det redan färdigbyggda nya logementshuset vid 

fängelset, hvarigenom åter den tidpunkt kom att fördröjas, da ett större fångantal, 

såsom afsedt varit, kunde i detta fängelse inrymmas, hvilken påföljd dock ansågs 

förenad med mindre olägenheter, än som af ett stort antal straff-fångars bristande 

sysselsättning under en längre tid borde befaras. Emedlertid lät Styrelsen i sitt 

Byggnadskontor uppgöra ritning och kostnadsförslag till uppbyggande af ny lokal 

för fabriken, hviiket förslag, efter att af Styrelsen hafva blifvit pröfvadt, till Eden 

Kongl. Maj:ts Nådiga godkännande öfverlcmnades medelst skrifvelse den 5 Juli 

1857. 
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Beträffande fångvårdens utgifter och inkomster i och för arbetena vid fång-

vårdsanstalterne, får Styrelsen i nedanstående tabell underdånigst meddela under

rättelser: 

För jemnförelse af nettobehållningarne vid Straff- och Arbetsfängelserna, och 

vid de Krono-arbetskompanier, för hvilka någon ersättning till fångvärden infly

ter, under sednaste fem år, framlägges i underdånighet följande tabell, hvarutaf 

äiven medeltalet af sådane inkoroster under nämnde tidrymd kan ses; 
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VIII. AFDELNINGEN. 

Om inkomster och utgifter vid Fängelserna och 

Krono-arbetscorpsen. 

Uti de genom Eders Kongl. Maj:ts skrifvelse till Styrelsen af den 16 De

cember 1836 i Näder fastställda stater för fångvården i Riket är 1857 häfta 

iokomsterne blifvit beräknade sålunda: 

Statsanslag å Riksstatens 2:dra hufvud-

titel till beräknade utgifter . . . . 1,090,691: 16 — 

Dito till oförutsedde dito 5,308: 32. — 1,096,000. _ 

Statsanslag på 7:de hufvudtiteln 4,000: — -

Säger Banco R:dr 1,100,000: 

Arbetsinkomst, netto 64,852: 45. S. 

Diverse andra inkomster 863: 1 6 . — 65 7 1 6 : 1 3 5 

Summa Banco R:dr 1,165,716: 15. 5. 

I den härvid bilagda tabellen litt. M. äro fångvårdens verkliga iukmster 

under ifrågavarande år upptagne under särskilda titlar och utgjorde, med beräk

ning likväl af allena nettobehållningen å arbetena: 

statsanslag 1,100,000 — — 

arbetsinkomst 98,484: 34. — 

diverse andra inkomster 6,452: 31. 5. 104 97: 17, 5. 

1,204,37: 17. 8. 



87 

hvadan de verkliga inkomsterna på de tvenne sistnämnda titlarne öfverstigit be

räkningarne med ett belopp af 39,221 R:dr 4 sk. Banco. 

Utgifterna för fångvården under år 1857 hafva, likmätigt högstberörde Nå

diga Bref och de derigenom fastställda stater för de särskilde fångvårdsanstalterna, 

blifvit sålunda upptagne: 

Till beräknade utgifter, utom dem, som afsett arbetens bedrifvande 1,160,407: 29. 5. 

Till oförutsedda omkostnader 5,508:32. — 

1,165,716: 13. 5. 

Enligt underdånigst bifogade sammandrag, litt. N., hafva utgifterna i verk

ligbeten, oberäknadt hvad för arbetenas bedrifvande utgifvits, uppgått till 998,217 

R:dr 46 sk. 6 r:st Banco; hvadan en besparing uppkommit af 162,189: 30. 11. 

Lägges härtill dels det till oförutsedda utgifter anvisade belopp 5,308: 32. — 

dels ofvanberörde öfverskott å beräknade inkomster . . . . 39,221: 4. — 

sä utgör besparingen å de af Eders Kongl. Maj:t för fångvår

den under år 1857 anvisade medel 206,719: 18. 11. 

Då från ofvanuämnde utgiftssumma 998,217: 46. 6. 

åtdragas fångvårdens inkomster, statsanslagen oberäknade . . 104,937: 17. 5. 

så befinnas statens direkta kostnader för fångvården under nvss-

nämnde år hafva utgjort . . . 893,280: 29. 1. 

hvilken summa med ett belopp af 119,280 R:dr 29 sk. 1 r:st. Öfverstiger de af 

Rikets Ständer för ändamålet anvisade medel, nemligen förslagsanslaget 770,000 

R:dr pä Riksstatens andra hufvudtitel, och bestämda anslaget 4,000 R:dr, allt 

bancomynt, på den sjunde. 

Vid jemnförelse af de i stat beräknade och de verkliga kostnaderna vid 

fångvårdsinrättningame sinsemellan, visa sig förhållandena så, som de i följande 

tabell finnas specificerade: 
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Såsom en förändring af större och följdrik beskaffenhet har Styrelsen trott 

sig böra här omförmäla, alt Eders Kongl. Maj:t vid Nådigt fastställande af de 

underdåniga förslagen till stater för fångvården år 1857 täckts gilla Styrelsens 

deri innefattade hemslullanden så väl om förstärkning, vid vissa fängelser, af be

vakningens antal, som om förhöjning i allmänhet uti fångvårdspersonalens alltför 

knappa lönevilkor, fästande dervid Nådigt afseende ej mindre på ett utrönt behof 

och livaije befattnings vigt, trägenbet och ansvarsfullhet, än äfven på angelägen

heten deraf att till dessa befattningar alltid kunna påräkna fullt lämplige och på

litlige personer, hvilka blifva i tillfälle att åt desamma odefadt- egna sin tid och 

sin verksamhet, i den mån sådant alltmer af en förbättrad fångvård påkallas. 

Statens utgifter för fångars vård och underhåll de sednast förflutna tio åren, 

kostnaderna för cellfängelse-byggnader icke derunder inbegripne, emedan särskilde 

extra slatsansla" dertill varit anvisade, hafva ulciort: 

År 1848 769,350: 23. 1. 

» 1849 733,113: 45. 6. 

» 1850 669,191: 13. 11. 

» 1851 6.95,787: 38. 10. 

» 1852 759,608: 36. 11. 

» 1853 808,821: 5. 5. 
» 1854 880.317: 33. 6. 

» 1833 846599: 12. 8. 

» 1856 953,587: 2. 1. 

» 1857 . 893.280: 29. 1. 

Summa B:dr 8,009,658: 1. — 

hvaraf medeltalet för år utgör 800,963 R:dr 38 sk. 6 r:st Bauco. 

Fångvårdens tillgångar utgjorde, enligt Styrelsens hufvudbok, vid 1 8 5 7 flrs 

slut 452 ,516 R:dr 2 5 sk. 5 r:st., beslående af kontanta kassabebållningar, för-

skolter, fordringar hos enskilde och auktoriteter, värden af beklädnads-, proviant-

och inventarieförråder samt räntebärande papper, inköpte för fångars och krono-

arbelskarlars premiemedel och bcsparings-kassamedel. 
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Förenämnde tillgångar motsvaras i utgående balansen af Styrelsens hufvudbok 

af fångvärdens skulder, som numera, sedan ett förut i hufvudböckerna balance-

radt kapitalbelopp blifvit tillgodofördt Statsverket, uppgå till samma summa som 

tillgångarne, och utgöras dels af poster, som till följd af ouppgjorda liqvider med 

auktoriteter och enskildte personer uppkommit och icke inom räkenskapsårets ut

gång hunnit uppgöras, dels ock af en skuld å 331,547 R.dr 6 sk. 9 r:st., allt 

banco, till Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Statskontor. 

Genom 27 af Styrelsen under år 1857 utfärdade Resolutioner och beslut i 

anmärkningsmål har till betalning blifvit faslstäldt ett belopp af 925 R:dr 7 sk. 

1 r:st Banco. 

Slutligen har Styrelsen skolat underdånigst anmäla, att föreskrifna mönstrin

gar af Krono-arbetscorpsen och inspectioner af samtlige Straff- och Arbetsfän-

gelserna, jemte Läns- och Krono-häktena, blifvit under år 1857 förrättade af 

undertecknad Stråle, med undantag af mönstringen utaf första Krono-arbetskom-

paniet och inspectionerne å fängelserna i Westerås, Carlstad, Örebro och Nora, 

hvilka förrättats af undertecknad Cederscliiöld; varande öfver mönstringsförrältuin-

garna särskilt berättelse till Eders Kongl. Maj:t i underdånighet afgifven. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

Stormägtigste, Allernådigste Konung! 
Eders Kongl. Maj:ts 

Underdånigste, tropligtigste 
tjenare och undersåter 

W. STRÅKE. 
C. M. KRUSKOPF. 

E. A. F. Lindencrona. 

R. TH. CEDERSCHIÖLD. 

Stockholm den 31 December 1858. 

RÄTTELSER. 
Sidan 5 i tabellen: Stockholms Stads folkmängd 1835 uppgifves till 88,655. läs: 82.655. 

Dito dito 1856 dito 110,040, » 100,040. 
Dito Christianstads Läns dito 1835 dito 156,933, » 157,933. 

Sidan 9, nedersta raden i tabellen: ziffran 3 flyttas från första till andra kolumnen. 





Litt. A. 
Summariskt Sammandrag öfver Fångantalet vid Rikets samtlige Läns-, Krono- och Polishäkten under loppet af år 1857. 



Summariskt Sammandrag öfver antalet af Allmänna Straff- och Arbets-



Litt. B. 1. fångar, Bekännelsefångar samt Krono-arbetskarlar under loppet af år 1857. 



Litt. B. 2. 
Summariskt Sammandrag öfver antalet af de personer, som under loppet af år 1857 i Läns- och Kronohäkten hållits till allmänt arbete, ådömdt på grund af 

Kongl. Förordningen den 4 Maj 1855 för tjufnadsbrott. 

* Anmärkning. Sådane straff-fångar från Jönköpings och Upsala Län hafva undergått straffet, de förre uti Wexiö och df sednare uti Stockholms Länsfängelse. 



Litt. B. 3. 
Summariskt Sammandrag öfver antalet af de personer, som under loppet af år 1857 i Läns- och Kronohäkten hållits till allmänt arbete, ådömdt jemlikt 

Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 1853 för försvarslöshet. 



Litt. C 
Uppgift för år 1857 på Allmänna Straff- och Arbetsfångarnes, Bekännelsefångarnes samt Krono-arbetskarlarnes ålder. 



Litt. D . 
Uppgift för år 1857 på Allmänna Straff- och Arbetsfångarnes, Bekännelsefångarnes samt Krono-arbetskarlarnes födelseorter. 





Litt. E. 

Uppgift för år 1857 på förhållandet mellan folkmängden i 

Stockholms Stad och hvarje Län, samt antalet af derstädes 

födde allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekännelsefångar 

samt Krono-arbetskarlar. 



Litt. F. 
Uppgift för år 1857 på de samhällsklasser, som Allmänna Straff- och Arbetsfångarne, Bekännelsefångarne samt Krono-arbetskarlarne tillhört, 

innan de gjort sig till allmänt arbete förfallne. 



Litt. G. 

Uppgift för år 1857, utvisande af hvilka Auktoriteter allmänna Straff- och Arbetsfångarne, Bekännelsefångarne, samt vid Krono-arbetscorpsens Fästnings- och Pionierklasser anställde personer 

blifvit till allmänt arbete dömde, äfvensom från hvilka Regementen de vid Krono-arbetscorpsens Soldatklass anställde karlar blifvit dit försände. 





Litt. H. 

Uppgift för år 1857 på förhållandet mellan folkmängden i 

Stockholms Stad och hvarje Län, samt antalet af de utaf 

Auktoriteterna derstädes dömde allmänna Straff- och Arbets

fångar, Bekännelsefångar samt Krono-arbetskarlar. 





Litt. I. 
Uppgift för år 1857 på de brott och förseelser, för hvilka Allmänna Straff- och Arbetsfångarne, Bekännelsefångarne samt de vid Krono-arbetscorpsen 

anställde personer blifvit dömde före ankomsten till fängelse eller Krono-arbetscorpsen. 





Litt. K. 
Uppgift på antalet af dem, som, under loppet af år 1857, dels varit å Allmänna Straff- och Arbetsfängelserna och vid Krono-arbets-corpsen intagne för att för

rätta ålagdt allmänt arbete, dels ock förvarats uti enskildt fängelse för att förmås till bekännelse af brott, äfvensom huru många af alla dessa under samma 

år afgått. 



Litt. L. 

Tabell öfver Sjukdomsförhållandet å Straff- och Arbetsfängelser, Krono-arbetskompanier och Cellfängelser inom Riket år 1857. 



Litt. M. 
Sammandrag öfver Fångvårdens inkomster, enligt Fångvårds-Styrelsens Hufvudbok för år 1857. 



Litt. N. 

Sammandrag af Fångvårdsutgifterna, enligt Fångvårds-Styrelsens Hufvudbok för år 1857. 
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