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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Följande den uti föregående årsberättelserna rörande Fångvården i Riket iakt-

tagne uppställning, går Styrelsen öfver Fängelser och Arbetsinrättningar i Riket 

nu att for är 1838 i underdånighet afgifva sådan berättelse, hvaruti under filta 

särskilda afdelningar meddelas 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 Keligionsvärden; 

4:o Helsovården; 

5:o Fängelsebyggnaderna; 

6:0 Fångars och Krono-arbetskarlars beklädnad och underhall 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 Kroiio-arbelscorpsen. 
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I. AFDELNINGEN. 

Om Fångar och Krono-arbetskarlar i allmänhet, 

samt särskilda slag deraf. 

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

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

flutet deraf, dels för 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 meddelas, 

hvad särskildt 1858 beträffar, redovisning, så väl för förändringarne i alseende 

på deras tillkomst och afgång, som ock för deras ålder, födelseorter, föregående 

Icfnadsyrken, 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, 1 8 5 5 och 1 8 5 8 uti Stockholms Stads, jemte samtlige 

Läns- och Kronolängelser, äfvensom Polishäktena i Götheborg och Norrköping, 

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

1858, för hvilket uppgift dera ej ännu erhållits, utan lemnas den i stället för 

1857, som är det sista år, för hvilket folkmängden i Riket är känd. 
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*) Denna summa omfattar egentligen antalet »id arets slut, emedan antalet vid arets början ej är tillförlitlig-en kändt. 
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De uti förestående tabell upptagne personer halva blifvil i häkte inmanade af de anled-

*) Antalet vid början af år 1835 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 1835, 

häktena, äfvensom uti Polishäktena i Götheborg och Norrköping har, på sätt förestående tabell 
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1840, 1845, 1850, 1855 och 1838 förvarats uti Stockholms Stads, samt Laos- och Krono-

utvisar, utgjort: 

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

folkmängd ifrån 1855 till och med 1857, utan iifven 3 tillväxt eller minskning 

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

1840, 1845, 1850, 1885 och 1858. 
2 
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Till förekommande af missförstånd har Styrelsen ansett sig böra här förnya 

den uti föregående ars-berättelserna framställda anmärkning, att Styrelsen, i sak

nad af uppgifter från de mindre städerna, icke är i tillfälle att kunna uti sina 

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

häkten intagits, utan att derefter jeraväl insättas uti något Krono- eller Polishäkte, 

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

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

tid tillbaka än från och med 1845. 
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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 häkte förflyttats, så visar sig att arresteringarnes antal under 

hvardera af de sista 10 åren varit följande: 

Af förestående tabell inhemtas, att under sednaste 10 åren arresteringarties 

antal varit störst 1852, men att det sedermera betydligen minskats, så att arre

steringarnes antal under loppet af 18S8, fastän öfverstigande det näst föregående 

årets med 550, dock understigit arresteringarnes antal 1852 med 6,907; — 

och har antalet af barn, som åtföljt föräldrarne till fängelserne, under alla åren 

efter 1852 fortfarande minskats, så att det §r 1858 vida understigit tredjedelen 

af hvad det utgjorde år 1852. 
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Sedan Styrelsen uti förestående tabeller redogjort för arresteringarnes antal 

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

uti nästföljande tabell uppgift på antalet af do särskilda slags fångar, äfvensom 

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

1855 och 1858, hållits i nämnde häkten förvarade: 
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Mom. 2. Uppgift på antalet af Allmanna Straff- ocb Arbetsfångar, Bekån-

nelsefängar och frrono-arbetskarlar vid siutet af åren 1835, 1840, 1848, 1850, 

1855 och 1858. 
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Dessa fångar hafva tillhört följande slag, nemligen: 
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För att lätta öfversigten af tillväxten eller minskningen uti antalet af de 

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

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

1833 till och med 1831 uti 2:ne tabeller, af hvilka den ena upptagit förändrin

gen i fångarnes antal vid slutet af de särskilda åren, men den andra deremot 

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

derpåföljande fem åren meddelat redogörelse för olikheten i nämnde afseende 

emellan hvartdera af dessa och nästföregående år; och lemnar Styrelsen nu uti 

följande tabell en lika beskaffad jemförelse emellan åren 1837 och 1838. 

Af förestående tabell inhemtas, att ifrån slutet af 1837 til! 1838 års slut 

dels uti de dömdes antal minskning egt rum bland lifstidslångarne med 41 män 

och 1 qvinna; — bland de på viss tid dömde straff-fåugarne med 24 män; och 

bland de försvarslöse med 33 män, samt att tillökning egt rum bland de på viss 

tid dömde med 4 qvinnor och bland de försvarslöse med 13 qvinnor, samt bland 

kapitulanterne eller utstrukne soldaterne med 11 och bland bekännelsefångarne 

med 1 mansperson; — dels ock uti de frivilliges antal tillökning egt rum bland 
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de försvarslöse männeu med 58, men minskning der em o t blaod de försvarslösa 

qvinnorna med 4 och bland kapitulanterfle med i l , utgörande således samman-

lagdt bland de, dömde en minskning af 86 män och tillökning af 18 qvinnor, 

samt bland de frivillige en tillökning af 27 män och en minskning af 4 qvinnor. 

Om deremot antalet af de under dessa två åren nykomne med hvarandra 

jemföras, så inhemtas af samma tabell, att de nykomnes antal 1838 öfverstigit 

de nykomnes antal 1857, bland de försvarslöse med 26 män och 17 qvinnor, 

bland de utstrukne soldaterne med 20 , samt bland de frivillige försvarslöse med 

20 karlar; — men att de nykomnes antal 1858 understigit de nykomnes antal 

1 8 5 7 bland lifstidsfångarne med 11 män och 4 qvinnor; bland de på viss tid 

dömde straff-fångarne med 9 män och 22 qvinnor, samt bland de frivillige med 

6 qvinnor och 3 utstrukne soldater, så att totalsumman af samtlige ofvannämnde 

nykomne dömde och frivillige med 4 3 män öfverstigit, och med l ä qvinnor un

derstigit de nykomnes antal år 1857 . 

Då, enligt hvad af förestående tabell inhemtas, minskning af ven under loppet 

af 1858 egt rum uti de på viss tid dömde straff-fångarnes antal, synes derigenom 

bekräftelse hafva erhållits på den uti nästföregående årsberättelsen af Styrelsen 

uttalade förhoppning, att den tillökning uti de på viss tid dömde straff-fångarnes 

antal, som måste framkallas genom Kongl. Förordningen den 4 Maj 1855 , enligt 

hvilken äfven för första och andra resan stöld dömes till straffarbete, redan under 

loppet af 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 1835 , 1840 , 1845 , 1850 , 1855 och 1858, varit 

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

lemnas uti efterföljande tabell uppgift å sammanlagda antalet vid hvardera årets 

slut af alla uti Läns-, Krono- och Polishäktena, samt i Straff- och Arbetsfän-

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

Krono-arbetscorpsen anställde: 



17 

Om dessa summor jemloras med Rikets folkmängd, som utgjorde vid 1855 

års slut 5,023,439. — vid 1840 års slut 3,138,887, — vid 1845 års slut 

3,316,537, — vid 1850 års slut 3,482,541, — vid 1855 års slut 5,639,332, 

samt vid 1858 års början 3,687,035, så visar sig häraf att vid slutet af 1855 

hvar 701:sta, — vid slutet af 1840 hvar 591:sta, — vid slutet af 1845 livar 

514:de, — vid slutet af 1850 hvar 625:te, — vid slutet af 1855 hvar 623dje, 

samt vid slutet af 1858 hvar 721:sta menniska i Riket varit friheten förlustig; 

— men om åter aotalet af de frivillige afdrages, så visar sig alt antalet af dem, 

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

vid 1850 års slut 5,277, — vid 1855 års slut 5,478, — samt vid 1858 års 

slut 4,731; 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 1858 års slut endast hvar 779:de 

person i landet mot sin vilja varit friheten förlustig. — Detta förhällande visar 

sig för år 1858 särdeles fördelaktigt vid jemförelse med förhållandet år 1845.— 

Styrelsen anser sig dock här böra upprepa den uti föregående årsberättelsens 

gjorda anmärkning, att det sannolikt ringa antal personer, hvilka sista dagen af 

de ifrågavarande åren förvarats uti de mindre städernes häkten eller uti de mindre 

transport-fängelserne härvid ej kunnat tagas i beräkning. 

Mom. 3. Bland samtlige allmänna Straff- och Arbetsfångar och Krono-ar-

betskarlar hafva, enligt hvad bilagan Litt. B. utvisar, följande förändringar under 

loppet af år 1858 egt rum, uemligen: 

3 
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Uti berättelserna för de 5:ne sednaste §ren har Styrelsen nti bilagorne litt. 

B. 2 och 8. 3 lemnat särskilda redogörelser för dem, hvilka dels pä grund af 

Kongl. Förordningen den 4 Maj 1855 för tjufnadsbrott, dels ock på grund af 

Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 1 8 5 3 för försvarslöshet uti Rikets Läns- och 

Kronohäkten varit förvarade för att hållas till dem ådömdt allmänt arbete. — 

Rörande de sistnämnde lemnas nu äfven för 1858 enahanda redovisning uti bi

lagan litt. B. 3 ; — men som genom Kongl. Förordningen den 21 Dec. 1857 

är vordet stadgadt, att den som är dömd till straff-arbete pä två år eller kortare 

tid, skall, der så ske kan, under strafftiden hållas i enrum eller så kallad cell, 

samt att fängelse å fästning eller tukthus utan arbete, äfvensom enkelt fängelse 

med eller utan arbete skall, ehvad straffet blifvit omedelbart för brott, eller såsom 

förvandlingsstraff, i stället för ådömde böter, ålagdt, på sådant sätt verkställas, att 

fången, så vidt ske kan, förvaras i särskildt rum, skiljd från andra fångar, så 

har, till följd häraf, icke allenast för tjufnadsbrott dömde, utan äfven ett icke 

ringa antal för andra förbrytelser till straff-fängelse dömde fångar uti Läns- och 

Kronohäktena det dem ådömda straff undergått; och har Styrelsen derföre ansett 

sig böra uti bilagan litt. B. 2 lemna redogörelse för sammanlagda antalet af dem, 

hvilka uti Läns- och Kronohäktena undergått dem ådömdt straff-fängelse, antingen 

på grund af Kongl. Förordningarne den 4 Maj 1855 och den 11 December 

1857, eller ock på grund af Kongl. Maj:ts särskildta nådiga beslut. 

I afseende på dessa fångar inhemtas af nyssnämnde bilaga: — att de vid 

1857 års slut qvarvarandes antal utgjort 195 män och 49 qvinnor, eller till

sammans 244, — de under loppet af 1858 nykomnes antal 795 män och 178 

qvinnor, eller tillsammans 973 , — samt de vid sistnämnde års slut qvarvarandes 

antal 327 män och 55 qvinnor, eller tillsammans 3 8 2 ; — att arbetstidens längd 

för de nykomne blifvit bestämd: för 2 2 7 till 2, — för 198 till 3, — för 131 

till 4, — för 28 till 5. — för 193 till 6, — för 5 till 7, — för 29 till 8, 

— för 9 till 9, — för 4 till 10, — för 64 till 12, — för 55 till 14, — 

för 16 till 15, — för 9 [ill emellan 15 och 18, — för 4 till emellan 18 och 

2 4 månader, samt för 1 till mer än 2 år. 

Beträdande åter de försvarslöse, så utvisar bilagan litt. B. 3 att de vid 
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1857 års slut qvarvarandes antal utgjorde 4 män och 3 qviiuior, eller tillsam

mans 7; — de under loppet af 1838 nykomnes 19 män och 16 qvinnor, eller 

tillsammans 3 5 ; — samt de vid sistnämnde års slut qvarvarandes antal 7 män 

och 3 qvinnor, eller tillsammans 10; — att arbetstidens längd för de nykomne 

varit bestämd: för 6 till 2. — för 9 till 3, — för 13 till 4, — samt för 7 

till 6 månader; — äfvensom att så beskaffade fångar, för att hållas för försvars

löshet till allmänt arbete, varit intagne å Läns- och Kronohäktena endast inom 

10 Län, nemligen: Blekinge, Calmar, Elfsborgs, Götheborgs, Stora Kopparbergs, 

Malmöhus, Nerikes, Södermanlands, Westmanlands och Östergöthlands Län. 

Vidare inhemtas af ofvannämnde 2:ue tabeller att, när de vid årets början 

qvarvarande iitberäknas, hela antalet inom Läns- och Kronohäktena utgjort 1,217, 

som derstädes hållits till straff-fänuelse för brott, samt 42, som derstädes hållits 

till dem för försvarslöshet ådömdt allmänt arbete; — äfvensom att under årets 

lopp afgått, bland de förre 835, och bland de sednare 32. 

J/om. 4. Rörande samtlige allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekännelse-

fångar samt Krouo-arbetskarlar, meddelas uppgifter uti särskilda bilagor: 

1:o under litt. C. angående åldern; 

2:o under litt. D. angående födelseorten, äfvensom proportions-förhällandet 

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

inom lnarje Län, äro födde; 

3:o under litt. E. angående proportions-förhållandet emellan folkmängden i 

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

och arbetsfångar samt krono-arbetskarlar; 

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

arbetsfängarne, samt krono-arbetskarlarne löre deras häktande tillhört, samt huru 

många af dem äro gifte eller ogifte; 

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

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

Pionierklasserne blifvit till allmänt arbete dömde, äfvensom proportions-förhållandet 

emellan deras totalsummor och antalet al dem, som i Stockholms Stad, eller 

inom hvarje sårskildt Län blifvit dömde, dels ock angående de Regementen, från 
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hvilka de vid Krono-arbelscorpsens Soldotklass anställde karlar blifvit ditsände för 

uttjenande af infången kapitulation; 

6:0 under litt. H. angående proportions-förhållandet emellan folkmängden i 

Stockholms Stad och hvarje Liin, samt antalet af de utaf Åuktoriteterna derstädes 

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

7:o under litt. I. angående de af dem före ankomsten till fångvårds-austalterne 

begångna brott och förseelser. 

Af dessa uppgifter, hvilka innefatta redovisning, särskildt för hela personalen 

under arets lopp, med aldrag af de från en till annan fångvårdsanstnlt förflyttade 

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

vid årets slut qvarvarande, inherntas, i alseende på de under loppet af år 1858 

nykomne, bland annat följande förhållande, nemligen: 

1:o af tabellen litt. C: att de llestes ålder inom båda könen utgjort bland 

lifstidsfångarne emellan 25 och 45 år, samt bland de på viss tid dömde straff-

fångarne, äfvensom bland de försvarslöse emellan 20 och 40 år. 

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

nykomne personalen, de fleste äro födde inom Östergöthlands Län, och dernäst 

inom Stockholms Stad, samt vidare inom Calmar, Götheborgs, Skaraborgs, Ble

kinge, Malmöhus, Elfsborgs, Westmanlands, Gefleborgs, Stockholms, Jönköpings, 

Christianstads, Kronobergs, Wermlands, Stora Kopparbergs, Upsalo, Nerikes, Sö

dermanlands, Hallands, Wester-Norrlands, Norrbottens, Westerbottens, Gottlands 

och Jemtlands Län, samt att, i förhållande till folkmängden, de lies te äro födde i 

Stockholms Stad, och derefter i BJekinge, Östergöthlands, Westmanlands, Calmar, 

Götheborgs, Stockholms, Upsala, Skaraborgs, Gefleborgs, Kronobergs, Jönköpings, 

Södermanlands, Stora Kopparbergs, Nerikes, Malmöhus, Norrbottens, Christianstads 

Gottlands, Elfsborgs, Hallands, Jemtlands, Wermlands, Wester-Norrlands och We

sterbottens Liin; äfvensom att olikheten i detta afseende emellan särskilde Lä o 

jemväl under år 1858 varit högst betydlig, så att t. ex, de inom Blekinge Län 

föddes antal i förhållande till folkmängden varit nära 3 gånger större än inom 

Westerbottens Län, mer än 2 gånger större än inom Wester-Norrlands, Werm

lands, Jemtlands, Hallands och Elfsborgs, nära 2 gånger större än inom Gottlands, 
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Christianstads och Norrbottens, samt mer an dubbelt större an inom Malmöhus, 

Nerikes, Stora Kopparbergs, Södermanlands, Jönköpings och Kronobergs Län o. s. v. 

3:o af tabellen litt. F: att nära hälften före häktandet tillhört jordbrukande 

klassen, omkring 1/5 handtverksklassen, samt omkring 1/7 militärklassen, iifvensom 

att bland männen nära 1/4 och bland q vinnorna nära, 1/3 före häktandet ingått 

äktenskap. 

4:o af tabellerue litt. G. och H: att, i förhällande 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 Götheborgs, Östergöthlands, Calmar, Skaraborgs, Blekinge, Malmöhus, West-

manlands, Gefleborgs, Elfsborgs, Christianstads, Stockholms, Kronobergs, Werm-

jands, Stora Kopparbergs, Hallands, Nerikes, Wester-Norrlands, Södermanlands, 

Upsala, Jönköpings, Norrbottens, Jämtlands, Weslerbottens och Gotlhmds Län, samt 

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

holms Stad, och dernäst i Blekinge, Westmanlands, Götheborgs, Öslergöthlands, 

Calmar, Gefleborgs, Stockholms, Skaraborgs, Kronobergs, Malmöhus, Jemtlands, 

Norrbottens, Christianstads, Stora Kopparbergs, Upsala, Wester-Norrlands, Elfs

borgs, Hallands, Wermlands, Gottlands, Södermanlands, Nerikes, Weslerbottens och 

Jönköpings Län, äfvensom att, i förhållande till folkmängden, de inom Stockholms 

Stad dömdes antal varit 

3.01 gånger större än inom Blekinge Län, 

3,23 d:o d:o Westmanlands Län, 

3,40 d:o d:o Götheborgs Län, 

4,02 d:o d:o Ostergöthlands Län, 

4,95 d:o d:o Calmar Län, 

5,06 d:o d:o Gefleborgs Län, 

3,57 d:o d:o Stockholms Län, 

6,27 d:o d:o Skaraborgs Län, 

7,67 d:o d:o Kronobergs Län, 

8,77 d:o d:o Malmöhus Län, 

9,11 d:o d:o Jemtlands Län, 
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9,12 gånger större än inom Norrbottens Län, 

9,80 d:o d:o Christiaiistads Län, 

10,06 d:o d:o Stora Kopparbergs Län, 

11,05 d:o d:o Upsala Lån, 

12,04 d:o d:o Wester-Norrlands Län, 

12.67 d:o d:o Elfsborgs Län, 

12.68 d:o d:o Hallands Län, 

14,51 d:o d:o Wermlands Län, 

14,55 d:o d:o Gottlands Län, 

14,87 d:o d:o Södermanlands Län, 

16,53 d:o d.o Nerikes Län, 

17,74 d:o d:o Westerbottens Lan, 

20,85 d:o d:o Jönköpings Län. 

Vidare inhemtas af bilagan litt. G: dels att ingen lifstidsfånge af någotdera 

körtet ankommit ifrån Calmar, Stora Kopparbergs, Upsala, Westerbottens och 

Wester-Norrlands Län, och att sådana fångar af qvinkön ankommit endast ifrån 

Stockholms Stad, samt Blekinge, Gottlands, Malmöhus och Nerikes Län; — dels 

att bland de 280 på hestämd tid dömde straff-fångarne af qvinkön endast 1 an

kommit ifrån Gottlands och 1 ifrån Jemtlands Län; — dels att ingen för för

svarslöshet dömd hvarken man eller qvinna ankommit ifrån Jemtlands Län, och 

ingen sådan qvinna ifrån Christianstads, Gottlands, Hallands, Norrbottens, Skara

borgs, Stockholms, Södermanlands och Westerbottens Län, men att deremot ensamt 

ifrån Stockholms Stad, såsom för försvarslöshet till allmänt arbete dömde, ankom

mit 93 män och 53 qvinnor, utgörande, de förre nära 1/3 och de sednare 1/4 af 

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

som från värfvade Regementerne utstrukits, för att vid Krono-arbetscorpsens Sol

datklass uttjena ingången kapitulation, de fleste, eller 14, ankommit från Svea 

Artilleri-Regemente, och dernäst ifrån Stockholms Stads Militärcorps samt Inge-

nieur-corpsens Sappörkompani, men att deremot ingen ankommit ifrån Wendes 

Artilleri-Regemente, likasom äfven förhållandet varit det nästlöregående året. 

5:o af tabellen litt. I: att af de under årets lopp nykomne till straff-fängelse 
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för lifstid och på bestämd tid dömde fångar af mankön 2 1/3 procent blifvit dömde 

för mord ocb dråp, eller delaktighet deri, 1 procent för rån och röfveri, samt 

86 1/3 procent för tjufnadsbrott med eller utan inbrott, äfvensom att bland de 

manliga straff-fångarne på viss tid 4 1/2 procent blifvit dömde för bruk af lifsfarligt 

vapen, men endast 2 personer för upplopp; — att bland straff-fångarne af qvinkön 

blott 2 äro dömda för förstnämnda brott, men 81 procent för tjufnadsbrott, samt 

10 procent för barnamord och delaktighet deri; — äfvensom att ingen qvinna, 

men 2 manspersoner, blifvit dömde för mordbrand. 

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

sig bland den manliga personalen år 1858 , att de för mord och dråp dömde 

med 4, — de för rån och röfveri dömde med 7, — samt de för bruk af lifs

farligt vapen dömde med 26 öfverstigtt; — men att deremot de för tjufnadsbrott 

dömde med 50 och de för upplopp dömde med 9 understigit de nykomnes antal 1857. 

Hvad den qvinliga personalen åter beträffar, så hafva, bland de nykomne. 

28 år 1857, men 29 år 1858 varit dömda för barnamord och delaktighet deri, 

en år 1857, men 2 år 1858 för mord och dråp eller delaktighet deri, ingen Sr 

1857, men en år 1858 för bruk af lifsfarligt vapen, samt ingen någotdera året 

för delaktighet i upplopp. Antalet af de för tjufnadsbrott nykomne har äfven 

bland den qvinliga personalen varit betydligt mindre än år 1857, utgörande denna 

minskning 4 1 , hvadan således sammanlagda antalet af de för tjufnadsbrott ny

komne år 1 8 5 7 med 91 öfversteg de för detta brott dömde nykomnes antal 

bland båda könen år 1858, ett resultat, som, derest det icke visar sig vara en

dast tillfälligt, synes vara ganska tillfredsställande. 

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

uppgift, ej allenast å antalet af dem, hvilka under loppef af år 1858 dels funnits 

å allmänna Straff- och Arbetsfängelserne, samt vid Krono-arbetscorpsen, eller för 

att undergå ådömdt straff-fängelse uti Läns- och Rronohäktena förvarats, dels ock 

hållits inneslutne 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 propor

tionen emellan antalet af nykomne, afgångne och återkorone så beskaffade personer 

vid ifrågavarande fångvårds-inrättningar. 
4 
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Då återfallens antal 1858 jemföres med de under samma år nykomnes antal, 

så visar sig visserligen förhållandet i detta afseende sämre än under nästföregående 

år. Bland de nykomne år 1857 hade nemligen endast 29 procent af männen 

och 15 procent af qvinuorna förut varit till allmänt arbete hållne, under det att 

deremot bland de år 1858 nykomne 33 procent af männen och 27 procent af 

qvinuorna förut varit hållne till allmänt arbete. Men härvid bör dock bemärkas, 

dels att flere och kanske ganska många bland de såsom återfallne inberäknade 

utgöras af sådane, hvilka efter den bestämda arbetstidens slut ej blifvit ställda 

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; — dels ock att antalet af de nykomne straff-fångarne år 1858, på sätt 

här ofvan uti en föregående tabell (pag. 15) visadt är, med 105 understigit de 

år 1857 nykomne straff-fångarnes antal. 

Jemföres åter antalet af de ålerkomne med antalet af dem, hvilka samma 

år liigifvits, så visar sig, att de förres antal år 1858 utgjort 30 procent af de 

sednares, sä väl bland män som qvinnor, då deremot år 1857 de återkomues antal 

bland mänuen utgjort 24 procent, och bland qvinuorna endast 15 procent af 

de samma år frigifnes antal. — Härvid bör Styrelsen dock upprepa den uti före

gående berättelserne gjorda anmärkning, att de återfallne icke utgöras endast af 

dem, som samma år afgått, utan sannolikt til! största delen af sådane, som under 

föregående åren blifvit på fri fot ställde. 

Då det emedlertid synes Styrelsen vara af särskildt intresse att anföra, i h\«d 

mån återfall egt rum bland dem, hvilka för första resan stöld hållits till straff

arbete uti cell, har Styrelsen i berörde afseende från vederbörande infordrat upp

gifter, utvisande att sammanlagda antalet af dem, hvilka, med stöd af Kongl. 

Förordningen den 4 Maj 1855, derelter och intill 1858 års slut uti cell under

gått dem lör törsta resan stöld ådömdt straff, uppgår till 2,102, samt att af 

dessa endast 80 år 1858 återkommit till fängelserne för att undergå straff for 

andra resan stöld; — och vill Styrelsen, så vidt ske kan, uti nästa berättelse 

meddela uppgift på hela antalet af dem, som från och med 1855, efter att hafva 
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för första resan stöld undergått straff i cell, återkommit för att straffas för andra 

resan stöld. 

Hvad Krono-arbetscorpsen särskildt beträffar, meddelar Styrelsen härefter, dels 

för 1 8 5 8 , dels ock summariskt för hela tiden från och med 1 8 4 3 , då corpsen 

organiserades, till och med 1858 års slut, uti efterföljande tabell uppgift å antalet 

så väl al dem, hvilka derifråu frigilvits eller afskedats, som äfven af dem bland 

de afgångne, hvilka såsom dömde till corpsen eller till straff-fängelse, återkommit. 
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Om hela antalet ar dem, hvilka alltifrån Krono-arbetscorpsens organisation 

intill slutet af 1858 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 3 2 procent, hvaraf 1 3 procent för 

begångna brott ankommit till Straff-fängelserne, men återstoden, eller omkring 19 

procent, för bristande laga försvar återkommit till Arbetsfängelserne och Krouo-

arbetscorpsen. 

Om åter antalet af de under loppet af år 1858 återkomne jemföres med 

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

utgöra omkring 4 8 procent, deraf 2 4 procent återkommit för försvarslöshet, och 

2 4 procent för att till straff-arbete hållas. 

Likasom fallet varit under de föregående åren, har äfven under loppet af år 

1858 ett större antal f. d. Krono-arbetskarlar, såsom tilltalade för brott eller for 

lösdrifveri, varit intagne uti Läus-, Krono- och Polishäktena, hvarest 68 f. d. 

Krono-arbetskarlar vid årets slut af nämnde anledningar förvarats. 

Antalet af de försvarslöse karlar, hvilka under loppet af år 1858, antingen 

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

egenskap återkommit, har uppgått till 300 , deraf 24 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. 

Total-summan af dem, som efter Krono-arbetscorpsens organisation derstädes 

och å Långholmen varit anställde såsom frivillige, uppgår till 3 ,516, deraf vid 

1858 års slut 3 7 8 funnos qvar, och bland dem 3 4 anställde på grund af Högst

berörde Nådiga Bref. 
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II. AFDELNINGEN. 

Om förhållandet inom Fängelserne och Krono-arbetscorpsen, 

samt verkningarne af det derstädes använda 

behandlingssätt. 

I likhet med hvad uti de föregående berättelserne egt rum, fär Styrelsen, 

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

betsfängelser, samt Krono-arbetscorpsen, nu för är 1858 meddela tre summariska 

redogörelser för 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, för hvilka förbrytelser ofvanstående bestraffningar blifvit af 

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

nincarne blifvit ålaede. 

b) 
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Straff- och Arbetsfängttser för Mankön. 

c) 

5 
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2:o. Vid allmänna Straff- och 

d) 

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

stående tabell utvisar: 

e) 

Denna fånge rjmde 1857. 
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Arbetsfängelser för Qvinnor. 

Anmärkning. För öfverträdelse af den inom stralT-fiingelset anbefallda stränga tystnaden hafva dessutom 313 
för nägra dagar erhållit minskning i kotten. 
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3:o. Vid Krono-

f) 

Af tabellen litt. g. inhemtas för hvilka förbrytelser ofv.inst.lende bestraffningar blifvit af 

Domstol ädömde, saml af tabellen lili. Ii. för hvilka förseelser de extra judiciella bestraff-

ningarne blifvit ålagde. 

g) 
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arbetscorpsen. 

h) 
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Under loppet af 1858 häfta 2:ne våldsamma uppträden af allvarsammare 

beskaffenhet egt rum vid straff-fängelset i Malmö. Det första börjades den 22 

Februari på morgonen af de å det så kallade linspinneriet i arbete anställde 

fånsar, hvilka med hugg och slag öfverföllo den derstädes posterade vaktknekten, 

frånryckte honom hans huggare, samt hotade att kasfa honom ut genom fönstret. 

På orostiftarnes uppmaning började större delen af de öfrige fångarne att deltaga 

uti oljudet, och vägrade att ställa sig till efterrättelse den inom fängelset anbe

fallda ordningen att iakttaga tystnad. — Sedan garnisonen inryckt på borggården 

och laddat, förmåddes fångarne att ingå uti deras logementer, och, sedan Direk

tören förständigat fångarnc att hvarken mat eller dryck skulle dem tilldelas förr 

än de återgått till den vanliga ordningen, hafva fångarne efter ett dygns förlopp 

underkastat sig nämnde ordning inom samtlige logementer, med undantag af ett, 

der 67 för 2:dra och 5: ije resan stöld dömde fångar förvarades, hvilka fortforo 

med oljud och bevakningens oqvädande jemväl den 23 och 24, då de slutligen 

underkastade sig den föreskrifna ordningen. 

Rådhus-Rätten i Malmö, dit undersökningen om detta våldsamma uppträde 

blifvit hänvisad, har genom sitt af tlof-Rätten öfver Skåne och Blekinge fastställda 

utslag, under förklarande alt den i saken åstadkomna bevisningen icke föranledde 

till antagande deraf, att ofvannämnde våld och förnärmclser mot fångbevakningen 

tillkommit och utöfvats af fullt uppsåt, att dymedelst hindra eller undanrödja verk

ställighet af den inom fängelset föreskrifna tystnadsordningen, samt alt sålunda 

icke ådagalagdt blifvit, att de tilltalade på det sätt med förenad hand till vålds

åtgärden gjort sig skyldige, att de af dem föröfvade lagstridiga handlingar voro 

till upprorsbrott att hänföra, dömt en fånge för våld och smädeliga utlåtelser mot 

vaktknekt att straffas med 28 dagars fängelse vid vatten och bröd, samt fem 

fånaar att för hot och smädeord mot bevakningen hvardera bota 10 R:dr riks

mynt, eller undergå deremot svarande fängelse vid vatten och bröd; men i fråga 

om fångarnes öfverträdclse af den inom fängelset gällande tyslnadsordningen har 

ärendet, med stöd af 2:dra artikeln uti Kongl. Instruktionen den 7 Mars 1835, 

blifvit hänskjutet till åtgörande af Styrelsen, som för fångarnes förbrytelse i be

rörde afseende ålagt dem dereniot svarande bestraffningar. 



39 

Det andra af ofvannämnde våldsamma uppträden inträffade den 2 September 

1858, då straff-fången № 681 Holmström vid fullkomligt nykter och redig sin

nesförfattning på linspinneriet med en af de knifvar, som der vid hasplingen be

gagnades, i ansigtet skurit den derstädes under aibetet posterade vaktknekten 

№ 18 Nord, af endast den orsak, att Nord tillsagt Holmström att iakttaga den 

anbefallda tystnaden. — För denna förbrytelse har Holmström af Rådhus-Rätten 

i Malmö blifvit dömd att straffas med 28 dagars fängelse vid vatten och bröd, 

samt 6 månaders straffarbete. 

Inom öfrige straff- och arbetsfängelser lör mankön hafva, på sätt tabellerne 

litt. a. och b. utvisa, inga förbrytelser af svårare beskaffenhet af fångarne blifvit 

begångna, utan kan deras förhållande i allmänhet anses bafva varit ganska till

fredsställande; — och hvad särskildt beträffar de fångar, som varit sysselsatte med 

jemvägsarbete, sedan Eders Kongl. Maj:t genom Nådigt Bref af den 27 April 

1 8 5 8 tillåtit att omkring 100 fångar skulle lä från straff-fängelset på Långholmen 

i arbete vid vestia jeruvägs-stambanan utlemnas, sä hafva nämnde fångar ej alle

nast, med få undantag, ställt sig de lör ordningen gifna föreskrifter till noggrann 

efterrättelse, utan äfven fullgjort det dem anförtrodda arbete till arbctsbelälets 

fullkomliga belåtenhet. 

Å Ny-Elfsborgs fästningsfängelse har en långe genom hängning afhändt sig 

lifvet, och har en fånge å fästet Kronan gjort ett missljckadt föisök att pä ena

handa sätt beröfva sig lifvet. 

Likasom under många föregående år varit fallet, har icke heller under loppet 

af år 1858 något brott vid allmänna straff- och arbetsfängelserne för qvinnor 

blifvit begånget, som behöft till Domstols handläggning hänskjutas; och då hvarkeu 

rymning eller ens försök dertill inom uågotdera af dessa fängelser egt rum, samt 

de förseelser, som af fångarne derstädes blifvit begångna, till större delen varit af 

ringare beskaffenhet, synes omdömet om fångarnes föihållande inom ifrågavarande 

fängelser böra utfalla ganska fördelaktigt. 
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Inom Krono-arbetscorpsen har under loppet af år 1858 endast ett subor-

dinationsbrott blifvit begånget, och detta af ganska lindrig beskaffenhet, nemligen 

vid det å Rindö förlagda 10:de kompaniet, bvarest frivillige Krono-arbetskarlen 

M 118 Carl Alfred Bengtsson uti rusigt tillstånd, efter uppkommen ordvexling 

med sergeanten vid samma kompani Olof Wilhelm Lindlöf, oqvädat och sparkat 

den sistnämnde, lör hvilken förbrytelse Bengtsson af Krigs-Rätten blifvit dömd 

att arkebuseras. 

Med anledning af denna tilldragelse, och som erfarenheten visat, att de Meste 

subordinationsbrott inom Krono-arbetscorpsen begås i öfverlastadt tillstånd, har 

Styrelsen meddelat Chefen för nämnde kompani föreskrift alt gifva allt befäl vid 

kompaniet bestämd instruktion derom, att, när någon al manskapet befinnes vara 

öfverlastad, icke med honom inga i nägou ordvexling. ulan för tillfället inskränka 

sin åtgärd till att låta arrestera den öfverlastade, och derom algifva vederbörlig 

rapport. 

Med undantag af det nu omnämnda brottet, hafva de af Krono-arbets-

manskapet begångna förbrytelser, som blifvit föremål för Domstols handläggning, 

icke varit af någon större betydenhet, på sätt tabellen litt. g. utvisar. — Antalet 

af dem, hvilka för sturskhel och olydnad mot förmän och bevakning gjort sig till 

extra judici«l bestraffning förfallne, uppgående under loppet af 1857 till 53 , har 

derernot år 1858 utgjort endast 39. — För opålitligt förhällande halva 10 man, 

nemligen 2 från l:sla kompaniet, 4 från bataljonen å Carlsborg, 1 frän 5:te 

kompaniet, samt 3 från det 10:d<', blifvit, med stöd af 32 § i Kougl. Regle

mentet för Krono-arbetscorpsen, lörfljttade (ill Arbetslängelset ä Längholigén, för 

att derstädes, uli särskilda rum förvarade, hållas till arbete tills vidare under 

återstoden af den dem ädömda arbetstiden, hvaremot ingen sådan förflyttning egt 

rum ifrån 6:te ocli l l : t e kompamerne. 

Rymuingarnes antal, som 1 8 5 8 uppgått till 18, har således varit större, än 

nästföregående året, då det utgjorde endast 1 3 ; men bland förenämnde 18 rym

mare halva 4 afvikit trän l:sta kompaniet, hvars manskap utan bevakning arbetar 

på fria fältet, 11 från bataljonen ä Carlsborg, der manskapet under arbetet är 

spridt på från hvarandra vidt afskiljda platser, samt endast i från 10:de och 2 
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från 5:te kompaniet, hvaremot ingen afvikit hvarken ifrån 6:te eller ifrån l l : te 

kompaniet; och då bestraffningarne for öfrigt under loppet af 1858, likasom för

hållandet varit under nästföregående året, till stor del blifvit ålagde endast för 

mindre förseelser, så synes omdömet om manskapets förhållande i allmänhet inom 

Krono-arbetscorpsen under loppet af 18S8 böra utfalla lika fördelaktigt som 

under 1857. 

En längre tids inneslulning i cell har fortfarande, så väl inom straff- och 

arbetsfängelserne, som äfven inom Krono-arbetscorpsen. visat sig vara det mest 

verksamma medel till ordningens upprätthållande. 

Ehuru någon egentlig disciplin inom de äldre gemeiisamhels-Länsfängelserne 

lika litet under år 1858, som under de föregående åren, kunnat iakttagas, har 

dock icke heller någon oordning af slörre omfattning derstädes inträffat. Endast 

å Wisby Länsfäugelse, hvarifrån under loppet af 1857 fem fångar med våld be

redde sig tillfälle att rymma, och 3 misslyckade rymningsförsök esde rum, har 

ett sådant misslyckadt försök äfven år 1858 inträffat. 

Bland de under byggnad varande nva Länscellfängelserne har det uti Halm

stad under loppet af 1858 blifvit fullbordadt, och i Februari månad till fångars 

emottagande upplåtits. 

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

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

öppnats, som ock å del antal celler, hvarmed livardera af dessa fängelser är försedt. 

6 
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Genom försummelse of vaktknekt har en fånge beredt sig tillfälle att rymma 

från Länscellfängelset i Luleå. För öfrigt har inga större oordningar inom Läns-

och Krono-cellfangelserne inträffat; och då. likasom under föregående året, endast 

ett ringa antal samt inom flere af dessa fängelser alldeles inga disciplinär-bestraff-

ningar behöft åläggas, sä synes med skal kunna antagas, att jemväl under loppet 

af 1 8 5 8 ordningen inom ifrågavarande fängelser blifvit på ett tillfredsställande 

sätt upprätthållen. 

Dock hafva 2 sjelfmord medelst hängning inom dessa fängelser blifvit be-

gångne, nemiigen uti Länsfängelset i Malmö af en till döden dömd qvinsperson, 

och uti Länsfängelset i Fahlun af en lör åtskilliga förbrytelser under tilltal ställd 

mansperson. 

Dessutom hafva 6 försök till lika beskaffade brott blifvit gjorde, nemiigen 

1 vid straff-fängelset i Malmö, 2 vid cellfängelset i Mariestad, samt 1 vid hvsrt 

dera af cellfängelserne i Carlskrona, Carlshamn och Linköping, men alla dessa 

försöks fullbordan har genom bevakningens uppmärksamhet förhindrats. 

Inom Stockholms Stads ransakningslängelse halva fem manspersoner medelst 

hängning afhändt sig lifvet. 

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

relsen, att, då Eders Kongl. Maj:t af Nåd läckts förvandla ådi'-mdt straff till fän

gelse i cell, låta verkställa detta cellstraff aniiugen uti straff-inrättning, eller uti 

något af de nya cellfängelserne, allteftersom sådant med afseende på utrymme och 

transportkostnad lämpligare ö ena eiler andra stället kunde ske, hafva 39 under 

loppet af år 1888 förvarats uti ifrågavarande cellfängelser, bvarest 13 al nämnde 

fångar vid årets slut qvarsuto. — Vid slutet af samma år lunnos dessutom 3 

män och 2 qvinnor, rörande hvilka Kongl. Maj:t föreskrifvit att de tills vidare 

eller under viss tid borde i cell förvaras, nemiigen 1 man vid straff- och arbets-

fängelset å Långholmen, dömd till straffarbete på viss lid, samt 2 män vid straff

fängelset i Warberg och 2 qvinnor ä straff-fängelset i Norrköping, dömde till 

straffarbete för lifstiden, hvarförutom 2 fångar ä straff- och arbetstängelset pa 

Långholmen hållas uti enskildle rum förvarade, för att förmås till bekännelse af 

de brott, hvarföre de blifvit tilltalade. 
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Jemlikt Kongl. Brefvet af den 30 September 1831 halva vederbörande Läkare 

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

korts mellantider anställa noggranna undersökningar, huruvida cellfängelset på fån

garnes helsa och själslörmögenheter utöfvade menligt inflytande, samt att i sådant 

fall deroro ofördröjligen göra anmälan hos Jtyrelsen. — Så beskaffad anmälan har 

ej blifvit gjord rörande någon annan fånge än Erik Tholsson från Lillherrdahl, 

hvilken den 11 Juli 1857 blifvit insatt uti enskildt ruin å straff-fängelset på 

Långholmen, för att förmanas till bekännelse af det emot honom angifim brott 

att hafva begått mordbrand. — Sedan vederbörande Läkare intygat, att Erik 

Tholsson led af magflen och ofta påkommande kräkningar, sannolikt i följd af 

bekymmer öfver fångenskapen samt brist på rörelse och luft, äfvensom att denna 

sjukdom kunde genom långvarigt cellfängelse blifva obotlig och förorsaka döden, 

så har Styrelsen funnit sig med anledning häraf böra i underdånighet hemställa 

all, derest Erik Tholsson komme att fortfarande i enrum förvaras, Styrelsen måtte 

tillåtas att förse honom med lämplig sysselsättning, i anledniug af hvilken under

dåniga hemställan Eders Kongl. Maj:t genom Nådigt Bref den 24 Augusti 1858 

herättigat Styrelsen att rörande Erik Tholssons sysselsättning och rörelse i fria 

luften meddela de föreskrifter, som med afseende på hans själs- och kroppstillstånd 

kunde finnas lumpliga; och har bemälde Tholsson derefter under återstående delen 

af året fortfarande vårdats å fängelsets sjukhus. 

I afseende på de uti föregående årsberättelserna omnämnda, å straff-fängelset 

i Norrköping befintliga lifstidsfångarne Anna Gustafsdotter Bom och Greta Nils-

dotter, af hvilka den förra sedan den 2 Juli 1849, och den sistnämnda sedan 

den 11 Juni 1831 hållits i cell inneslutne, har vederbörande Läkare intygat, 

att det långa cellslraffet ej haft något menligt inflytande på deras kropps- och 

själskrafter. 

På sätt af Styrelsens för föregående åren afgifne berättelser inhemtas, hafva 

Läns- och Kronohäktena alltsedan år 1855 varit använda såsom straff-fängelser 

lör dem, hvilka jemlikt Kongl. Förordningen den 4 Maj 1855 borde hållas till 

straffarbete för en tid. som ej öfverstiger 6 månader; och har Styrelsen uti 1856 

års berättelse redogjort för de föreskrifter, hvilka rörande dessa fångars behandling 
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genom Styrelsens den 14 November samma är utfärdade cirkulär blifvit meddelade. 

Lans-cellfängelsernas användande såsom straff-fängelse har dock är 1858 lilifvit 

ytterligare utvidgadt, t i l l följd af Eders Kongl. Maj:ts uti denna berättelses forsla 

afdelning omnämnde Nådiga Förordning af den 2 1 December 1837, enligt livilken, 

på sätt der omförmäldt är, ej allenast den, som blifvit dömd t i l l straffarbete på 

högst 2 år, utan äfven den, som är vorden dömd till fängelse å fästning eller 

tukthus utan arbete, eller ti l! enkelt fängelse med eller utan arbete, skall, der si 

ske kan. under strafftiden hållas i cell eller särskild t rum, skiljd från andra fån

gar; — men som antalet af de vid början af 1858 i Rikets fängelser belintlige 

celler icke var så stort, att samtlige ovannämnde fångar kunde i dem inrymmas, 

samt til l följd häraf erfordrades att tillvägagä med varsamhet, pä det att cel l-

fängelscrne ej måtie förryckas Iran sin bestämmelse att i forsla rummet lemna 

utrymme för ransakuingsfänear och dem, som skulle undergå lönandliiigsslraff. 

har Styrelsen genotn Cirkulär-bref t i l l Eders Kongl. .Vaj:ts samtlige Befallnings-

hafvande af den 2 9 Januati 1858 föreskrifvit: att de som dömdes t i l l straffarbete 

på högst ett år och tre månader inom Län, der Läns-cellfängelse funnes, äfvensom 

de, hvilka inom nämnde Läu dömdes på längre eller kortare lid t i l l fängelse å 

fästning eller tukthus utan arbete, eller t i l l enkelt fängelse med eller utan arbete, 

borde det ådömda straffet i cellfängelse undergå; — alt vissa cellfängelser tills 

vidare skulle afses t i l l reserv-fängelser lör andra Län, samt att äter andra Läns

cellfängelser skulle emottaga fångar af ifrågavarande slag från Län, der sådane 

fängelser ännu ej lunnos. — Vidare har Styrelsen ul i samma cirkulär dels t i l l -

kännagifvit, att Styrelsens ut i cirkuläret al den 14 November 1856, angående de 

för tjufnadsbrott dömde långarnes behandling, meddelade loreskriiter tills vidare 

borde tjen» t i l l efterrättelse äfven i afseende på ölrige olvanbemälde fångar, som 

i cellfängelse kommo att hållas ti l l ådömdt siraffarbete, dels anmodat Eders Kongl. 

Maj:ls Befallningshalvande förständiga vederbörande, att ej allenast hafva all möda 

ospard för anskaffande af passande avbete ät fängarne, och, vid förslags nfgifvande 

ti l l vaktbetjents antagande, bland i öfrigt sins emellan lika passande sökande Väst» 

afseende derpå, om någondera af dem egde insigt i handtverk eller handnslöjd. 

hvaruti undervisning kunde meddelas åt fångarne, utan äfven noun iakttaga den 



46 

skillnad Kongl. Förordningen den 21 December 1857 bestämmer i afseende på 

behandlingen af straff-arbetsfånge och sådan fånge, som är dömd till endast fän

gelse å fästning eller tukthus utan arbete, eller till enkelt fängelse med eller utan 

arbete, hvarvid bemärkas borde, att, under det den förre, eller straff-arbetsfångens 

inneslutning i cell innefattade en skärpning i fängelsestraffet, som föranledde till 

förkortning uti den ådömda strafftidens längd, innebure deremot särskildt förva

ringsrums upplåtande åt fånge af sednare slaget en förmån, hvarigenom han be

friades från samvistelse med arrdra förbrytare; och då det sednare fängelsestraffet 

afsåge endast frihetens förlust lör en bestämd tid, hvadan ock emot dem, som 

undergingo detta fängelsestraff, ej behöfde iakttagas annat försigtighetsmått, än som 

erfordrades för att föreKomma rvmning, men det deremot blefve en pligt att för 

sådane fångar göra fängelset f öfrigt så lindrigt, som möjligen ske kunde, utan att 

äfventyra ordningen på stället, eller rubba det hafvudsakliga syftemålet med eti-

samhetsfängelset, nemligeu långarnes afskiljantle från hvarandra vid alla de tillfällen, 

då bevakningen ej hade dem under uppsigt, så bar Styrelsen ansett ifrågavarande 

langar, hvilka, så vidt det med iakttagande af behörig snygghet vore förenligt, 

äfven inom fängelset egde att begagna sina egna kläder, kunna tillåtas att, i stället 

för hängmatta, begagna sans och förvaras i så kallad fönstercell eller något of de 

lediga sjukrummen, samt att arbeta tillsammans utom fängelserummet under nödig 

uppsigt, samt slutligen att sådan fånge, då han sjelf skaffade sig arbete, hvars 

verkställande ej föranledde till någon kostnad för fångvården, borde åtnjuta hela 

behfillna inkomsten al arbetet, men att, då verktyg eller arbetsmaterialier dertil 

af Fängelse-Direktören anskaffades, godtgörelse derföre skulle lemnas enligt Eders 

Kongl. Maj:ts Belällningsliafvamles pröfning. 

Att vei kningarni' af det behandlingssätt, som lör de i cell förvarade stiaff-

fångarne blifvit till iakttagande af Styrelsen föreskrifvet, varit ganska tillfreds

ställande, synes kunna antagas vid betraktande deraf, att, ehuru antalet-af dem, 

hvilka intill slutet af år 1 8 3 8 på grund af Kongl Förordningen den 4 Maj 

1855 för första resan stöld undergått straff uti cellliingelserne, uppgår till 2,102, 

endast 80 af dem under loppet af 1858 återkommit för att straffas lör andra 

resan stöld. 
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Uti sednaste årsberättelsen bar Styrelsen redan fastat uppmärksamheten derpå. 

alt det goda, som cellfängelset kan uträtta eller verkligen uträttat i afseende på 

den fallnes omvändelse, nu ofta motverkas eller (illintetgöres genom fångens trans-

porleraude i sällskap med andra förbrylare till och från ransakningsstället, samt 

att, om ransakningarne allmänt kunde hållas inom eellfängelserne, och fångarne» 

transporterande utom fängelserne sålunda undvekes, man borde kunna antaga att 

de dryga kostnader, som på de nya cellfängelsernas uppförande blifvit nedlagde, 

skulle rikeligen godtgöras derigenom, att många bland dem, som första gången 

beträdt brottets bana, skulle förbättrade utgå från fängelset och återlemnas till 

det fria samhället såsom nyttiga medlemmar af detsamma; — och lår Styrelsen 

nu, likasom uli föregående årsberättelser, till stöd för sitt omdöme så väl om 

cellfängelsernas välgörande verkningar i allmänhet, som älven OM, de skadliga verk-

ningarne af ransakningarnes hållande utom eellfängelserne, åberopa de af fängel

sernas predikanter derom afgifna yttranden, hvaiaf utdrag skola komma att i nästa 

afdelnins intagas. 

Styrelsen har dessutom, lör att, så vidt på Styrelsen berott, söka undamödja 

dessa skadliga verkningar, ej allenast föranstaltat om kontrakters afslutande angå

ende fångars transporterande på jernväg, uti särskilda celler, med de ordinarie 

bantågen emellan Götheborg och Alingsås, samt emellan Örebro, Noia och Arboga, 

utan ock, på det Styrelsen måtte kunna hos Eders Kougl. Maj:t göra underdånig 

framställning om åtgärders vidtagande till undvikande af fångars transporterande 

utom eellfängelserne lör undergående af ransakning, från Kders Kongl. Maj:ts 13e-

fnlltiingshafvande i de Län, der cellfängelser finnas, infordrat uppgift dels å de 

hinder, som möta för Rådhus-Rätterne att hålla ransakningarne å eellfängelserne, 

der s8 ej redan sker, dels ock å de Härads-Rätter, som å eellfängelserne hafva 

gemensam tingsstad, eller derstädes förrätta ransakningar med häktade personer. 

Två väsendtliga förordningar hafva år 1858 inom Krono-arbetscorpsen och 

de för lifstidsfångar af mankön afsedde straff-fängelser egt rum, bestående deruVi, 

dels att det å Enholmen på uottland förlagda 6:te Krono-arbetskompauiet, efter 

att hafva fullbordat det fästnings-byggnadsarbete, hvarlill det varit användt, blifvit, 

jemlikt föreskriften i Eders Kougl. Maj:ts Nådiga Bref af den 17 Juli 1858, 
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upplöst och dess manskap förenadt med Krono-arbets-balaljonen å Carlsborg, dels 

ock att lästet Kronan vid Götheborg upphört att längre såsom straff-fängelse 

begagnas, sedan de derstiides förvarade lifstidsfångar. jemhkt föreskriften uti Eders 

Kongl. Maj:ts Nådiga Bref af den 31 Augusti 1858 , blilvit derifrån förflyttade 

till fästnings-fängelserne i Christianstad, Landskrona och å Ny-Elfsborg. 

I öfrigt har, såsom till denna afdelning hänförfige, Styrelsen trott sig böra 

här omnämna följande Eders Kongl. Maj:ls Nådiga Bref, uemiigen: dels af den 

14 December 1858, hvarigenom, med bifall till Styrelsens i sednaste årsberättelsen 

omnämnda underdåniga framställning ou> utvidgning af rättigheten atf såsom fri

villige anställas vid arbetsfängelserne för sådane försvarslöse personer, som ej kunna 

vid Krono-arbetscorpsen antagas, i nåder tillåtits, att, bland sådane personer i 

allmiinbet. hvilka. jemlikt 6 § i Kongl. Stadgan den 2 9 Maj 1846 och Kongl. 

Kungörelsen den 1 3 Juli 1 8 5 3 , vid äfventyr att varda till allmänt arbete dömde, 

höra förskaffa sig laga försvar, men lör tillfället ej kunna sådant fullgöra, de. 

som sådant önska, må, utan afseende dera, orn de varit till allmänt arbete förut 

dömde, eller icke, och utan annan inskränkning till antalet, än den Styrelsen 

kunde finna bristande utnmme mom fängelserne påkalla, ingå såsom frivillige vid 

de för försvarslöse personer anvisade arbetsfängelser för vissa kortare tider, enligt 

Styrelsens bestämmande, och under vilkor i öfrigt att vara underkastade samma 

behandling, som lör de till arbete dömde försvarslöse personer är bestämd; — 

dels af den 17 Juli 1858, hvarigenom i Nåder förklarats, att den af Styrelsen 

genom Cirkulär-bref nf den 14 November 1856 lill efterrättelse i allmänhet för 

alla de langar, som å Länsfängelser hållas till straff-arbete, meddelade föreskrift, 

enligt hvilkeu viss andel af inkomsten för dessa fångars arbete må användas till 

inköp åt dem af bröd, dricka, snus och tobak, och då den kost, som må fångarne 

bestås, således i viss mån gjorts beroende af deras arbete och flit, icke stod i 

strid emot det i Kongl. Förordningen den 21 December 1857 stadgade förbud 

för dylik långe att förskaffa sig eller eroottaga underhåll, beklädnad, eller annat 

utofver bvad honom vid straff-inrättning bestås, samt att Eders Kongl. Maj:t till 

följd bäraf icke funnit hinder möta för tillämpning af Styrelsens olvauomförmälda 

föreskrifter; — dels ock af den 2 3 Februari 1858 , i fråga om utvidgad arbets-
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frihet inom fängelsernc. — Sedan Rikets Ständer under den 22 April 4837 uti 

underdånig skrifvelse hemställt, huruvida icke, då genom beredande af lättade 

tillfällen att förskaffa arbete åt fångarne, ej mindre en större sedlighet bland dem 

skulle befrämjas, utan äfven arbetet kunna med mindre förlust för Staten bedrifvas, 

särat för öfrigt de förhållanden, hvarunder Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref af 

den 22 december 1846 och den 12 Juni 1852 tillkommit, i väscndtlig mån 

förändrats, omständigheterna kunde medgifva sådan ändring af de uti Högstberörde 

Nådiga Bref meddelade föreskrifter, hvarigenom en större frihet till arbete för 

fångarne bereddes, — samt Styrelsen uti sitt öfver denna framställning afgifne 

underdåniga utlåtande anfört, att, enligt Sty;elsens åsigl, vid ordnandet af fångar

nes arbeten, afseende huvudsakligen borde fästas dera, att fångarne erliöllo nyttig 

sysselsättning, och att deremoi ej fick laggas alltför stor vigt derpå, att Statens 

inkomst af arbetet till högsta möjliga belopp uppdrefves, så vida fångarnes an

vändande vid en mera vinstgifvande sysselsättning skulle beröfva den fria arbetaren 

eller för honom minska det tillfälle till arbetsförtjenst, hvaraf han kunde vara i 

behof, vid tillämpningen af hvilken åsigt dock företedde sig en väsendtlig olikhet 

emellan förhållandet inom gemensamhets-fängelseme och inom cellfangelserne; att, 

hvad de förra beträffade, Styrelsen ansåge sig, under åberopande af hvad Styrelsen 

uti utlåtande den 31 Mars 1857 i underdånighet anfört i anledning af förd 

klagan deröfver, att handtverkerierne tillskyndades intrång genom handtverks-arbe-

tens tillverkning inom geraensamhets-straff-fängelserne, böra i underdånighet för

klara, att det syntes Styrelsen lämpligast vara att vid nämnde fängelser, dädanefter 

såsom förut, företrädesvis låta verkställa de arbeten, som voro för fångvårdens 

och Statens egna behof användbara och att fångarne för öfrigt, så vidt ske kunde, 

sysselsattes med tillverkning af sådane varor, som mindre allmänt i orten till

verkades, samt att således de egentliga handtverksarbetena tills vidare inom samma 

fängelser bedrefvos endast i den mån, tillgång pé annan sysselsättning för fångarne 

saknades, på det att icke den frie arbetaren, hvars arbetsförtjenst under den 

närmaste framtiden antoges kunna blifva mindre, än den förut under den sed naste 

tiden varit, måtte erhålls grundad anledning till sådan klagan, som förut blifvit 

förd öfrer intrång i berörde »fieende inom förutnämnde stora fängelser; — samt 
7 
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att vidkommande åter cellfängelseme, der till kortare tids straff-fängelse domde 

personer, jemlikt Kongl. Förordningen den 21 December 1857, borde hållas till 

straffarbete, Styrelsen, enär anskaffande af passande arbete åt fångarne inom dessa 

fängelser vore med största svårighet förenndt, ansåge sådant i de flesta tall komma 

att misslyckas, derest icke fångarne tillåtas alt sysselsättas med bandtverks-arbeten; 

— och då närande slags arbeten i allt fall inom dessa fängelser ej kunde erhålla 

någon större utsträckning, men en eller annan fånge, som vid inträdet i fängelset 

saknade kunskap deruti, genom inlärandet af något handtverk under vistandet i 

fängelset möjligtvis kunde, efter utgången derifrän, blifva en nyttig medlem af 

det fria samhället, Styrelsen dels tillkännagifvit, alt den genom Kongl. Brefvet den 

12 Juni 1852 vilkorligen bestämda inskränkning uti arbetsfriheten inom straff-

och arbetsfängelset i Norrköping, enligt Styrelsens uti årsberättelsen för 1854 gjorda 

anmälan, redan upphört, dels ock i underdånighet hemställt, att Eders Kongl. 

Maj:t, med föranledande af Rikets Ständers ilrågavarande framställning, måtte i 

Nåder förklara, att hinder af Kongl. Brefvet den 22 December 1846 icke mötte 

för beredande af arbetstillgång ät de inom cellfängelseme förvarade fångar; — så 

har Eders Kongl. Maj:!, genom Högstberörde Nådiga Bref al den 2 3 Februari 

1858, funnit godt lemna bifall till hvad Styrelsen med anledning af Rikets Stän

ders förutnämnde framställning om utvidgad ärbetsfribet inom längelserne i under

dånighet hemställt. 



51 

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

Religionsvården inom Läns- och Kronohäktena, Krono-arbets-

corpsen, samt Fästnings-, Straff- och Arbetsfängelserne. 

Följande den uti föregåendp årsberättelsen begagnade uppställning, meddelar 

Styrelsen härefter fyr8 uti tabellarisk form upprättade redogörelser för kunskapen 

i kristendom, nattvardsgång, samt allmänna Gudstjenstens förrättande m. m. 
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Kristendomskunskapen har, enligt hvad förestående tabeHer utriss, under år 

1838 varit god och försvarlig hos största delen af personalen, så väl inom Läns-

och Kronofängeiserna, som afven inom Krono-arbetscorpsen, samt Straff- och 

Arbetsfängelserne. — Antalet af dem, som saknat all kristendomskunskap, har 

är 1888 varit ungefärligen lika stort, som nästföregående året. — Börande dem 

bland de sålunda okunnige, som förut haft stadigt hemvist, bar Styrelsen, jenilikt 

föreskriften i Kongl. Cirkuläret den 30 December 1835, aflåtit skrifvelser till 

vederbörande Dom-Kapitel; men, sedan vederbörande Prestmän blifvit i ämnet 

hörde, har befunnits ;itt de ej, genom försummelse af hvad deras pligt tillhört, 

varit vållande till den anmärkta okunnigbeten. 

Antalet af dem, som inom fångvårds-anstalterne lärt läsa har år 1858 upp

gått till 107 och således varit något större, än nästföregående året, då deras 

antal utgjorde 99. 

Inom fångvårds-anstalterne hafva 37 efter derstädes erhållen undervisning 

ocb beredelse för första gången blifvit af den Heliga Nattvarden delaktige, och 

bland dem 4 inom Läns- ocb Kronofängelseme. 

Så väl inom Krono-arbetscorpsen, som inom gemensamhetsfangelserne hafva 

dels allmänna och dels enskildte förhör ofta hållits. — Hvarje nykommen fånge 

har kort efter ankomsten blifvit förhörd i kristendomen, hvarförutom Predikanterne 

vid cellfängelserne dagligen med flere eller färre bland fångarne hållit enskildte 

religionssamtal. 

Allmänna gudstjenster hafva, likasom under de föregående åren, hållits: vid 

de äldre Läns- och Kronofängelseme hvar 3:dje eller 4:de helgedag, men vid 

Kronoarbetscorpsen, samt vid Straff- och Arbetsfängelserne, äfvensom vid Cell

fängelserne i allmänhet hvarje helgedag så vidt hinder derför ej mött. — Så n\ 

\id de allmänna gudstjensterue sona vid de af Predikanterne anställde förhören 

hafva fångar och kronoarbetskarlar iakttagit ordning, stillhet och uppmärksamhet. 

Antalet af de fångar och kronoarbetskarlar, hvilka år 1858 blifvit af Fång-

predikanterne jordfästade, har utgjort 204 , och således icke varit hälften så stort 

som år 1857 , då deras antal, i anseende till kolera farsotens utbrott inom några 

fängelser, uppgick till ett tammanlagdt antal af 446. 
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Under loppet af 1858 hafva 47 fångar såsom dömde till dödsstraff varit 

under beredelse, af hvilka 33 erhållit Nåd och 14 blifvit afrältade. 

Sedan Styrelsen, på sätt uti dess sednaste års-berättelse omformäles, med-

gifvit, att nödige medel fingo ur l:sta Krono-arbetscompagniets Besparings-kassa 

användas för inrättande af en särskild skola, der manskapet på dess från arbete 

och annan sysselsättning lediga stunder kunde erhålla undervisning i läsning, skrif-

ning och räkning, så har denna skola älven under loppet af 1858 på enahanda 

sätt varit i verksamhet, så att undervisningen under befälets ledning meddelats al 

monitorer, utsedde bland manskapet, som varit fördeladt i afdelningar efter hvars 

och ens kunskapsmålt. — Lika beskaffade skolor hafva år 1858 blifvit inrättade 

och satte i verksamhet vid de i Carlskrona och å Kungsholms fästning förlagde 

S:te och titte Compagnierna, hvarjemte, och, då desse skolanstalter befunnits 

uppfylla det dermed hufvudsakligen åsyftade ändamål, att ej allenast bereda man

skapet lämplig sysselsättniug under eljest lediga stunder och vända dess håg från 

otillåtna företag, utan äfven bibringa sådan färdighet i de ämnen, undervisningen 

omfattat, att flerc bland manskapet deraf kunnat hafva ganska stor nytta, du de 

efter afgfingen från corpsen skola försörja sig på egen hand, Stvrelseu meddelat 

föreskrift om likartade skolors inrättande vid Krono-arbetskarls-statiouerne å Carls

borg och å RinJö. 

Uti sednaste årsberättelserne har Styrelsen, såsom bevis derpå, att en bättre 

anda äfven inom straff-fängelserna syntes vilja uppstå, omförmält, att långarne 

inom några af dessa fängelser för sina besparade medel anskaffat ett större antal 

andaktsböcker och andra nyttiga skrifter, samt att de arbetsfria timmarue om 

aftnarne af många blifvit tillbringade med afhörandet af något stycke ur nämnda 

böcker; och hafva dessa biblioteker under år 1858 blifvit tillökade, dels genom 

gäfvor, dels ock genom inköp för fångarnes besparade flit- och arbetspenningar 

Det uti hufvudstaden år 1855 bildade Fruntimmers-Sällskap för fångars 

förbättring har äfven år 1858 fortsatt sin verksamhet, så väl medelst besök i 

Stockholms Stads- och Läns-cellfängelser, som äfven med Söndags-skolas hållande 

på straff- och arbetsfängelset å Norrmalm. Predikanten vid förstnämnde fängelse 

har uti sin berättelse yttrat, att Sällskapet under ulöfvande af sin berömliga verk-

8 
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samhet ej allenast utdelat goda skrifter åt fångarne, utan äfveo intagit flere bland 

dem på Räddningshemmen för att arbeta på deras förbättring; — och har Direk

tören vid nämnde straff- och arbetsfängelse angående nämnde Sällskaps verksam

het sig utlåtit, att Sällskapet år 1858 med samma intresse, som under de före-

gåeude åren fortsatt den inom fängelset inrättade Söndagsskolan, hvarest på ett 

klart och lättfattligt sätt meddelats undervisning i Guds ords herrliga sanningar, 

att den enskilde fången lemnats tillfälle att med Sällskapets medlemmar samtala 

om sina framtida förhållauden, samt erhållit råd huru den genom arbetsémhet och 

laglydnad skall uti det fria tillståndet kunna färvärfva sitt lifsuppehäUe och så-

medelst blifva en nyttig samhällsmedlem; — samt att Sällskapet ej inskränkt sin 

verksamhet endast härtill, utan derjemte beredt tillfälle för 2 3 fångar, att, efter af-

gången från fängelset, blifva intagne å räddnings-anstalterne Bethesda ocb Magdalena

hemmet, hvarifrån det alltid varit lättare att åt dem anskaffa tjenster än direkte 

ifrån fängelset, hvadan ock Fängelse-direktören ansett det vara i hög grad önsk-

ligt, att nämnde anstalter kunde i vidsträcktare skala emottaga frigifna qvinno-

fångar, hvilket dock med de små resurser, som för närvarande lära stå Sällskapet 

till buds, torde vara föga att hoppas. 

Enligt hvad Styrelsen förut i underdånighet tillkännagivit, har ett likartadt 

Sällskap under många år varit i verksamhet uti staden Christianstad, och har nu 

under loppet af 1 8 5 8 jemväl uti staden Calmar blifvit bildadt ett Sällskap, rivars 

ändamål är, att för fångar, som förvaras uti Länshäktet, underlätta återgången frän 

brottets bana till dygd ocb nyttig verksamhet, sä val medelst anskaffande af ar

bete under fängelsetiden, som ock i synnerhet genom alt efter densamma» slut 

bereda dem tillfälle att på ärligt sätt lörvärfva sig utkomst. 

Hvad för öfrigl frågan i allmänhet om fångarnes moraliska iörbättring be

träffar, bar Styrelsen redan uti föregående berättelserne derom yttrat, att det i 

allmänhet är omöjligt att inom de gamla gemensamhets-fängelserne åstadkomma 

sådan förbättring, men att de nya cellfängelserne synas kunna i berörde afseende 

utöfva ett bögst fördelaktigt inflytande, så vida icke detta i väsendtlig mån mot

verkades derigenom, att icke alla ransakningar hållas inom fängelserue. utan fåu-

garne för undergående deraf transporteras emellan cellfängelsem? och härads-
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bälctena; — och då nu för riktigbeten af dessa asigter erhållits ytterligare be

kräftelse genom de af Fångpredikanterne iooro vidt skiljda delar af Riket för år 

1858 afgifne berättelser, så har Styrelsen ansett sig böra utor dessa berättelser 

bär intaga utdrag. — Sålunda yttras bland annat: 

1:o. Af Pastorn vid straff- och arbetsfängelset i Malmö: 

»I den årsberättelse, som »jag sist ingaf, hvilken tillika var min första, ansåg 

jag mig böra nämna, huru min egen erfarenhet under den ännu korta tjenstgönu-

gen vid detta fängelse redan gifvit mig tillräcklig anledning att for min del in

stämma i den åsigten, att gemensamhets-fängelser, huru omtänksamt de än må 

organiseras, sannolikt alltid komma att utöfva ett menligt inflytande på det mo

raliska tillståndet inom desamma. Ett års ytterligare erfarenhet bar endast kun

nat ännu mera stadfästa denna åsigt. I mensklighetens interesse bör man der-

före glädja sig öfver de vidtagna förändringarna, till följe hvaraf åtminstone de 

olycklige nybörjarne på brottets bana nu mera undandragas gemensamhets-fän

gelset, ocb i stället få utstå sin strafftid i cellfängelse. Cellens stora nytta i mo

raliskt hänseende är en sanning, som älven iag funnit bekräftad genom flera 

exempel bland de fångar,' hvilka under det lörtlutna året varit dömd;, att på nå

gon längre tid uti fängelsets straffceller förvaras, ocb det har icke sällan händt. 

att jag af sådane fångar fått höra den önskan uttalas, att'de, om möjligt vore. 

kunde få i cellen tillbringa hela den återstående strafftiden. Sådana yttranden 

böra utan tvifvel anses såsom ganska vigtiga intyg om gemensamhets-längelsets 

bedröfliga inverkan i moraliskt afseendfe. Linder de mångfaldiga enskilda sam

tal, jag under detta år haft med fångar, har det ständigt befunnits att. så snart 

någon med mera allvar börjat tänka på sin olycklig-a ställning, samt följa de gilna 

anvisningarna till hjertats förbättring såsom ett nödvändigt viikor för all annan 

förbättring, har han med detsamma mot sig frammanat den fiendskap, som för

söker allt för att hindra Guds verk i syndares hjertan. Då del emellertid till

kommer mig att afgifva utlåtande öfver det moraliska tillståndet inom detta fän

gelse, vid hvilket jag nu i nära tvänne år tjenstgjort; så, ehuru detta utlåtande 

med afseende pä tillståndet i dess helhet icke kan blifva fördelaktigt, ar det mig 

dock en kär pligt att erkänna och framhålla allt, som kan vara egnadt att i 
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någon mån mildra den dystra skuggsidan af saken. Hos flera, särskildt ibland 

dem, som varit pä längre tid i cell förvarade, synes en allvarlig förändring häfta 

försiggått. Hos rätt många ibland de öfrige fångarna har jag med glädje kunnat 

förmärka goda intryck af det sanningens ord, som för dem förkunnats, och sällan 

går nu mera någon dag förbi, utan att jag på mitt embetsrum mottager besök 

af sådana, som begära upplysning och råd med afseende på själens angelägen

heter. Såsom ett godt tecken torde äfven nämnas, att vid de allmänna christen-

domsförhören infunno sig merändels. utom de dertill kallade, nästan lika många 

såsom uppmärksamma åhörare. — Under sista delen af året har hvarje söndags

eftermiddag offentlig bibelförklaring hållits uti fängelsets kyrka, och det är med 

glädje jag kan säga, att dessa förklaringar hittills, mot förmodan, varit talrikt be

sökta och med mycken uppmärksamhet afhörda, ändock det från början öfverlem-

nades åt fångarnes eget godtfinnarrde att dem bevista. Ehuru jag väl vet att egen-

nyttiga motiver här icke sällan locka till skrymteri och förställning, så tilltror jag 

mig dock kunna säga. att villigheten för emottagande af undervisning tilltagit 

under nästlidet år och särskildt under den sednare delen deraf. Derom vittnar, 

utom de flerfaldiga bevis, hvilka icke^lämpa sig för ett offentligt omtalande, den 

tilltagande luslen för läsning af lärorika böcker. I den afsigten har fängelsets 

boksamling blifvit med allt mera begärlighet anlitad och dessutom hafva Dera 

fångar, än tillförene, för egna medel köpt verkligen goda böcker, såsom den af 

mig förda anteckningen kan bestyrka.» 

2:o. Af Predikanten vid Stockholms stads Ransakningtfängtlse: 

»Brott af särdeles svår beskaffenhet hafva under året stundom förekommit, 

men upphofsmännen till dessa brott hafva dock icke varit de, som efter en öm 

och ihärdig bearbetning visat sig minst tillgängliga för det heliga ordets under

visning och förmaning. Tvertom vill det nästan synas, som om sjelfva brottets 

storhet ofta är en, förr än vanligt, verkande orsak till bekännelse och ånger. 

Hvad som der bredvid varit en verksam omständighet till framkallande af besin

ning har varit, om fången icke tillförene varit i cell innesluten, i hvilket fall en

samheten alltid djupt gripit den anklagade. Men ehuruväl exempel, fastän få, icke 

saknats på dem, som icke kunnat förmås till bekännelse, så har dock äfven på 
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dem cellen och Predikantens förmaningar kraftigt inverkat, så att de änder myc

ken strid med sig sjelfva vidblifvit sitt förnekande. Flertalet af fångar hafva efter 

någon tids inneslutande i cellen undergått en stor förändring till sin fördel, och 

då i allmänhet oförbehållsamt erkänt sina brott och lofvat bättring.» 

5:o. Af Predikanten vid Westerbottens Lånshäkte: 

»Erfarenheten har visat att så ofta utrymme inom fängelset medglfvit att 

skilja mindre och gröfre förbrytare ifrån hvarandra och att i ensamhetsfängelse 

förvara sådane ransaknings- och bekännelsefångar, som sökt att neka till sina 

förbrytelser; så har denna ensamhet, der för lången ingen annan sysselsättning 

varit letnuad än med Guds ord, nära nog tvungit honom till allvarligare betrak

telser och till den vidräkning med sitt samvete, hvilken haft till påföljd en öppen 

bekännelse och mera tillgänglighet för inflytelsen af förnyade förmaningar till 

bättring. Deremot har man erfarit att fånge, som vid ankomsten till fängelset 

bekant sitt brott, sedermera återkallat sin bekännelse, dertil) förledd af dem, 

med hvilka han, i anseende till bristande utrymme, varit i gemensamt fängelse

rum insatt. Häraf visar sig ock behofvet och nyttan af ett Cellfängelse, såsom 

ett icke oväsendtligt vilkor för möjligbeten af fångars moraliska förbättring.» 

A:o. Af Predikanten vid Stockholms Norra Kronohäkte: 

»Då detta häktes fångar, såsom lör första gången med brott beträdda, varit 

mindre djupt försänkta uti andelig förnedring, hafva de ock inom häktet visat en 

allvarlig benägenhet att återgå till ett bättre lefverne. Från första ögonblicket 

försatta i den lyckliga belägenhet, att i cellens tysta ensamhet få, ostörda af 

andras hån och förledelser, egna sig 8t lifvets högsta angelägenhet, hafva de flesta 

bland dem gerna sökt och i ordet funnit tröst och frid; på samma gång de der-

igenom vunnit mer och mer i sin själs förbättring; och är alltså att hoppas, det 

minnet utaf denna tid och kraften, som de derunder hemtade från höjden, också 

framgent skall följa dem, som en skyddsvakt, då de åter kommit ut i lifvets 

hvimmel och dess många farligheter.» 

Sto. Af Predikanten vid Stockholms Läns Cellfängelse: 

»Med afräkning af dem, som flere gånger förut varit straffade, torde man 

kunna hoppas, att den större delen ul de fångar, hvilka varit här förvarade, skola 
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mer och mer gå sin förbättring tili mötes, särdeles som många ibland dem tyckas 

hafva begått sitt brott mera af obetänksamhet, an verklig öfverläggning, till hvil-

Let omdöme öfver dem äfven deras vistande i fängelset gifvit ytterligare stöd; ty 

de hafva der kommit till en, såsom det velat synas, djup och allvarlig ånger, bit

tert begråtit sitt fel, allvarligen bedt Gud om förlåtelse derför och mera än en 

gång prisat sig lycklige deruli, att de i cellens ensamhet vunnit en varmare kär

lek till och mera förstånd om Guds heliga Ord, hvilket de fleste sade sig hafva 

sällan eller aldrig läst, eller läst det ulan någon eftertanke. Bland dessa många 

var detta i synnerhet händelsen med en, näst före sistlidne Jul afrättad fånge, 

hvilken härstädes undergick en så glädjande förändring i sin själs tillstånd, att 

jag, i en berättelse, som denna, icke anser mig böra med tystnad förbigå honom. 

Vid sin ankomst hit var ban i ordets egentliga bemärkelse förhärdad. Det var 

icke nog dermed, att ban då till en stor del förnekade sitt tredubbla mord, ban 

var äfven alldeles oåtkomlig för hvarje tilltal, så väl kärlekens, som stränghetens; 

men småningom veknade hans bjerta och öppnade sig allt mer ocb mer för Guds 

Andas maktiga inverkan. Under en djupt gående ånger blef Guds Ord för ho

nom bans behof och glädje, och allt mer ban läste deruti, ju mera gerna talade 

han med mig derom. Ifrån att hafva varit tyst och sluten blef han nu, för 

hvarje mitt besök hos honom, allt mera meddelsam och det var lärorikt att höra 

huru han, den enfaldige bonddrängen, för hvarje dag ej blott blef mera hemma

stadd i Ordet, utan ock förstod det bättre och gjorde derutaf en fullkomligt rik

tig tillämpning på sig sjelf. Tillräckliga bevis derför, att Nådens Ande flyttat in 

i detta hjerta, som nu sä ifrigt sökte och så väl behöfde och så rikligt erhöll 

Herrans Nåd och kraft. Många gånger hörde jag honom tacka Gud för de 

dagar han i cellen vistats »Har har jag,» sade han, »fått ostörd öfvertänka 

hur illa jag har hittills lefvat. Guds Ord har också jag väl läst ibland, men 

aldrig brytt mig om att förstå det rätt I kyrkan har jag sjungit psalmer, 

som de andra, men icke tänkt på det som stod i psalmen. Hos Gud bar 

jag ej ofta varit med min tanke. Derför blef jag det jag är. Men prisad 

vare Gud, som förunnat mig lefva dessa dagar här i denna ensamhet. Han har 

kommit hit till mig och skapat om mitt bjerta. Det jag blifvit nu, det är 
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jag genom Gud, icke genom menniskor. Den frid jag fått, ha icke menniskor kun-

uat gifva mig.» 

Dessa sista uttryck voro grundtanken i hans själ och denna hans riktiga öf-

vertygelse var ock orsaken dertill att han var sä fast i sin önskan, att få vara 

ensam med Gud ocb den själasörjare, hvars skyldighet det var, att, efter förmåga, 

söka att vägleda honom till försoningen och friden. »Jag vet,» sade han, »och kän

ner, att derborta väntar mig mfli Frälsare. Han har många gånger förr vän

tat förgäfves på mig. Nu skall han icke behöfva vänta. Jag längtar af allt 

bjerta, att skiljas hädan och vara med Christo, hvilket ock mycket bättre vore. 

Hvad är den himmel, som nu klarnar öfver oss, mot deu himmel, som jag känner 

i mitt bjerta, och den himmel, dit jag, genom Jesu lörtjenst, hoppas att nu snart 

la komma.» 

Sådan var denne fången, som på den sauna ångrens väg, ifrån förhardelse, 

gick öfver till förlåtelse ocb frid, och jag slutar nu dermed, att instämma uti hans 

tacksamma erkännande, att cellens lugn haft en stor del i hans välsignelserika själs

förändring. Ånyo ett, till dessa fängelsers fördel talande, skäl.» 

6:0. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Gefle: 

»Trettiotvå fångar bafva sjelfmant känt behofvet af att, före sin algång, undergå 

enskild kyrkoplikt och varda absolverade.» 

»I jemförelse med fångantalet är det visserligen icke många förbättrade, men 

i jämförelse med hvad fordom var. isynnerhet inom gemensamhetslängelset bärstädes, 

är ett sådant resultat under ett år för den uti fångvårdens annaler initierade och 

lör hvarje menniskovän för öfrigt glädjande, och mången långe har ansett det lyck

ligt, att hans brott blef upptäckt och lagfördt. på det han derigenom kommit till 

ett sådant ställe, der han, i sin ensamhet med Gud och sitt samvete, kunnat komma 

till besinning al hvad dess eviga frid tillhörde och derföre äfven fått anledniug att 

i alla sina lifsdagar tacka Gud för hans själs bedröfvelse öfver synden, som blifvit 

väckt hos honom inom hans ensliga cell.» 

•Det har varit godt höra af Pastor i Delsbo, derifrån detta fängelse emottagit 

så många förvillade, att fem ynglingar, som, för tjufnadsbrott, voro häktade här 

öfver ett år, tyckas genom sitt uppförande gifva tillkänna, att deras lefnadsriktoing 
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blifvit annorlunda än hvad den före fängelsetiden var. AU höra detta från Delsbo 

är ett märkligt tidens tecken.» 

»Den ojemförligt längre fängelsetiden än tillförene, till hvilken den brottslige 

nu dömes, kan icke heller blifva annat äo välgörande för de fleste fångar, hvilka 

erhålla så lång tid till Guds Ords hörande och läsande, till dess betraktande och 

till djupare ransakande af sin inre menmska samt till flere samtal med Predikanten, 

hvarigenom flere tillfällen gifvas till, upplysning och förbättring Hvar och en, som 

hafver brottslingars religionsvård sig anförtrodd, kan icke annat än, för ofvannämnde 

orsaks skull, prisa denna nya lag.» 

7:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Wenersborg: 

»Sedan cellfängelse här blef inrättadt, eller sedan 1 8 5 1 , hafva årsberättelserna 

härifrån fått en allt ljusare färg både i anseende till det alltmer förminskade antal 

af brott och fångar, och i anseende till fångarnes uppförande inom anstalten. 

Denna hugnerika erfarenhet har äfven blifvit gjord under det år, som sist förflutit. 

Fåniiantalet har än ytterligare nedgått, ehuru flere varit dömde till en arbetstid af 

8, 10, 12 ja 13 måuader. Väl hafva några, som förut hållits häktade i cell

fängelset, under året återkommit, anklagade för nya brott; men dels hafva de varit 

få, dels bar deras föregående häktetid varit så kort, att den icke hunnit hafva nå

got synnerligt inflytande på dem.» 

»Hvad under föregående åren blifvit anfördt rörande fångarnas moraliska till

stånd, kan tillämpas äfven för det år, som sist förflutit. Högst sällan har någon 

gifvit anledning till anmärkning emot sitt uppförande i fängelset, och den mörka, 

cellen har icke beböft anlitas. Ehuru mångas hjertan visserligen varit oåtkomliga 

för sanningen, hafva de dock gerna tagit emot föreställningar och undervisningar, 

begagnat de religionsböcker, som gifvits dem, och frågat, om de icke kunde få 

än flera.» 

8:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Fahlun: 

o1855 års strafflag har gått cellfängelsets syftemål och bemödanden på det 

lyckligaste till mötes. Ingen fånge, efter några månaders straffarbete i cell, utgår 

derifrån, utan att der hafva gjort den strängaste vidräkning med sig sjelf öfver del 

framfarna och fattat de bästa beslut för framtiden. Också har bärstädes intet 
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återfall ännu egt rum bland dem, som för missgerning blifvit efter denna lag 

straffade.» 

9:o. Af Prtdikanttn vid Läns-cellfängthel i Carhkrona: 

»Ehuru mycket är skrifvet om de goda verkningarne, som af ensamhetsfängel-

sernas inräUning visat sig i förhållande til! gemensamhclstängelscr, anser jag mig 

icke böra underlåta, att framlägga min öfverlygelse om dessa cellsystemets fort

farande helsosamma verkningar på frågan, ådagalagda äfven genom ytterligare ett 

års inhemtad erfarenhet, och då cellfängelset numera är anvisadt häkte för icke 

blott ransaknings- utan äfven straff-fångar, kan-det, betraktadt som både ransak-

ningsfängelse och correctionsanstalt, än ytterligare bedömas i dess förhållande till 

gemensamhelsfängelser, i bvilka tillförene voro intagne och blandade om hvarandra 

grofva brottslingar och fångar, som gjort mindre afsteg från den goda vägen, äfven-

som oskyldige personer, nemligen ostraffade försvarslöse och ransakningsfångar, som 

sedan befunnits obrottsliga. En sådan sammanblandning af fångar, hvilkas sam-

manvaro ofta varit högst skadlig, då afseende fästes uppå, huru den oskyldige 

och mindre brottslige lätt kan taga intryck af den förhärdade brottslingen, bar ge

nom cellfängelsernas inrättning blifvit hindrad, och hvad ransaknings!°ångar beträffar, 

de må vara skyldige eller icke, har det visat sig, att ensamheten, långt ifrån att 

vilseleda och ibrderfva, fastheldre kan i moraliskt afseende upprätta och förbättra. 

Detta gäller äfven de fångar, som i egenskap af straff-fångar befinna sig i cellfän

gelset. Vid jemförelsen med gemensamhetsfängelset kan cellfängelset icke annat än 

vitsordas såsom en god inrättning, och får jag vördsammast tillkännagifva, att cell-

systemets tillämpning i härvarande fängelse haft i allmänhet tillfredsställande resul

taten Det har nemligen erfarits dels deri, att den förut för meddelade föreställ

ningar likgiltige ransakningsfången efter längro eller kortare tids vistelse i cell be

funnits böjlig och medgörlig med afseende på bekännelse af brottet och dels deri, 

att straff-fången varit läraktig ocb ängelägen om undervisning och samtal i ande

liga ämner. Undantag hafva visserligen gifvits. Det synes visa någon gång, att 

den correctiva cellfängelse-disciplinen icke på alla fångar har dermed afsedda verkan, 

att brottslingar finnas så hårda, att fängelset icke förmår inverka på dem.» 

9 
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10:o. Af Predikanten vid cellfängelset i Götheborg: 

»För öfrigt må blott anföras, att cellfängelset, för mig, synes inverka välgörande 

pfi fängarne i moraliskt afseende, synnerligen då man jemför det med gamla ge-

mensamhetsfängelset; Predikanten är nästan alltid synbarligen välkommen till dem i 

deras cell. deras hjertan äro mer ätkomliga för Guds ords sanningar, hvartill kom> 

mer att det är lättare att vinna deras förtroende. Mig veterligt har icke ännu 

mer än en kommit tillbaka till fängelset, tilltalad för förnyadt brott, och denne, 

utan att vara vansinnig, är mycket slö till förståndet samt behäftad med en ofta 

påkommande svår sjukdom. Hvad som kunde anmärkas emot cellfängelset är att 

ringa eller ingen undervisning kan leranas åt sådana fångar, som icke kunna läsa 

innantill eller i innanläsningen äro mindre försigkomne; orsaken till denna bristande 

undervisning är, dels att ingen annan fånge får vara tillsammans med dem, som 

kunde uiideivisa dem, dels ock emedan Predikanten icke kan uppoffra så mycken 

tid på en sådan sysselsättning, som alltför mycket skulle draga honom ifrån sjelfva 

bestämmelsen af hans verksamhet, såsom religionslärare; hvarföre beholvet synes 

påkalla någon särskild åtgärd till denna olägenhets afhjelpande.» 

H:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Wexjö: 

»Den årsberättelse, som jag nu, enligt Instruktionen för Fångpredikanter, öd-

mjukligen får afgifva för sistlidne år från härvarande Läusfängelse, är den sextonde 

i ordningen och omfattar det tionde året af cellsystemets tillämpning härstädes. Då 

jag således under en längre lidrymd bestridt religionsvården, först vid gemensamhets-

och sedan vid cellfängelset, och haft tillfälle att jemföra de olika fängelsernas olika 

inverkan pä fångarnes moraliska tillstånd, samt efter förmåua sökt med uppmärk

samhet följa ensamhetssysteraets välgörande och välsignelserika inflytande, anser jag 

mig kunna såsom en obestridlig sanning uttala den på erfarenhet grundade öfver-

tygelsen, att oellsjstemets införande i vårt land är en af de Nstörsta välgerningar, 

som blifvit detsamma tillskyndad. Om någonsin en menniska skall komma till be

sinning, så måste det väl vara i deo dystra'cellen, der hon, ensam utan all yttre 

förströelse och sinnesförskingring, hindrad från allt förderfligt sällskap, som kan 

menligt inverka på hennes själ och hjerta, öfverlemnad åt sig sjelf måste ransaka 

sitt hjertu och sin förflutna syudiga vandel, derunder hon af sitt förkrossade och 
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anklagande samvetes vittnesbörd får höra Guds rättfärdiga dom öfver synden. Sjelfva 

den yttre förändringen, då den brottslige försättes ifrån frihet till fångenskap, från 

sällskap till ensamhet, gör i allmänhet ett starkt intryck på hans själ och sinne. 

Han blifver vanligen mycket bedröfvad; men denna bedröfvelse är till en början 

merendels icke en sorg öfver synden och hjertats förderf. utan ett bekymmer öfver 

de yttre förhållandena, öfver sjelfva vistandet i fängelse, öfver skiljsmessan frfin för

äldrar och syskon, eller make och barn, öfver skammen och vanäran inför menni-

skor och öfver det på brottet (oljande straffet. Ensamheten och sysslolösheten öka 

bekymret, så alt han vanligen ej kan hålla tankarne tillsamman till andäktig läs

ning af Guds Ord. Men när då läraren visat honom hans själstillstånd, visat att 

det är först och främst emot Gud, som han syndat, och att det således är för

nämligast häröfver hen skall sörja, ocb att han, för att finna upplysning, tröst och 

frid, måste Oy till Gud i uppriktig bön och allvarligt bruk af Guds ord, så griper 

han merendels med ifver derefter och ransakar flitigt i skrifterna, som uppmana till 

sann ånger, bättring och tro. Bekymret öfver det vttre öfvergår så småningom 

till bekymmer öfver det inre, öfver själens elände. Sorgen börjar blifva en sorg 

efter Guds sinne. Under samvetets anklagelser börjar ieu bekymrade se sig om

kring efter någon bjelpare, som kan befria honom (rån samvetsqvalen, efter någon 

läkare, >om kan bela hjflrtats sår. I en sådan sinnesstämning ernottager han med 

glädje besök af sin själasörjare, som hänvisar honom till den himmelska hjplparpn 

och läkaren, hvilken kärleksfullt undfår ångerfulla och botfärdiga syndare och säger: 

»Kommer till mig J alle, sota arbeten och aren betungade, jag vill vederqvicka 

eder och J skolen finna ro. till edra själar. Allt det J bedjen Fadreu i milt namn, 

skall han gifva eder.» Och så står den förlorade sonen eller dottren upp och går 

till sin himmelske Fader och finner för Jesu, sin Frälsares, förljenst den kat leks

rika fadersfamnen öppen. Genom Bibel- och Cateches-lörklaringar lifvas fången till 

bön och begrundande af Guds Ord, under hvars rätta bruk Guds Ande (ullhnrdar 

sitt verk till „saun bättring och Iefvande tro. Särskilt (är jag nämna tvenne yngre 

fångar från särskilta trakter, af länet, hvilka dels i följd af vårdslösad uppfostran 

och dels i följd af onda sällskaper och listiga förförelser kastats in på brottets bana. 

Efter kort tids vistande i cellen, uppmjuknade deras hjertan lör religionens sannin-
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gar, så att de ångerfullt aflade en öppen och sannfärdig bekännelse om sina be

gångna brott. Med glädje och beredvillighet emoltogo de undervisning och råd, 

och brukade allvarligt och flitigt Guds ord, samt gåfvo genom allt sitt förhållande 

härstädes vissa förhoppningar, att de hädanefter skola föra ett förbättradt lefverne. 

Vid frigifningen lofvade de och försäkrade med tårar, att de genom Guds nåd 

skulle bevara sig från återfall. Och återfallen äro verkligen sällsynta. Mången, 

som jag längre eller kortare tid efter frigifningen händelsevis träffat, har sagt mig, 

att minnet af cellfängelset varit för honom en kraftig väckelse att fly synden och 

beflita sig om ett rättfärdigt lefverne. En ännu här förvarad fånge, född 1838, 

tilltalad för mord, hvilket han öppet och ångerfullt bekäunt, fortgår i andlig för-

kofran, så att besöken hos honom äro verkliga glädjestunder. Om denne och de 

tvenne ofvannämnde, i stället för att insättas i cell, kommit i ett gemensamhets-

fängelse, hade de utan tvifycl genom onda och förderfvade stallbröder blifvit inöf-

vade och förhärdade i synden, och sålunda gått förlorade. Ehuru flere framstående 

exempel kunde anföras på sinnesförändring, ånger och tro, emedan äfven det sist-

föiflutna året lemnat många tillfredsställande och hugnande resultater, torde dock 

det redan anförda vara tillräckligt att stadfästa of ver tygeisen om cellsystemets väl

görande och mäktiga inflytande till förbättring af fångarnes moraliska tillstånd.» 

12:o. Af Predikanten vid Eskilstuna Kronohäkte: 

»Såväl under detta som föregående år har ensamhetsfängelset, i förening med 

Guds ords läsning, utöfvat ett serdeles stort inflytande på fångarnes religiösa lif. 

Vanligen förefaller Guds ord i början motbjudande för fången; — hans vid verl-

den fastade sinne, hans åt verldskärlek, njutningslystnad m. ra. hängifna, och åt 

det yttre riktade håg, har i början svårt alt samla och betvinga de splittrade, 

utåtsträfvande tankarne, samt concentrera dem i en lugn och allvarlig sjelfpröfniag. 

Dertöre begagnas ock af de fleste Guds ord, under första veckorna af fängelsetiden, 

såsom ett beqvämt tidsfördrif att nöta bort de långsamma dagarna, men då fången 

genom fortfarande läsning häraf i sin ostörda ensamhet, genom bibelförklaringar 

och enskildta religiösa samtal, småningom blifvit täckt till audelig sans och besin

ning, visar sig snart att Guds ord verkat en mera stilla, ödmjuk och uppriktig sinnes

stämning, som alltmer och mer öfvergår till en djup och verklig sorg öfver det 
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andeliga och lekaroliga elände, hvaruti brottet nedsänkt ilen olycklige; — då blir 

Guds ord allt mera kärt och efterlängtadt, en källa till upplysning, vägledning, 

tröst och hugsvalelse.» 

13:o. Af Predikanten nid Läns-cellfängelset i Westerås: 

»Halftannat Sr är nu förgånget sedan fångarne inhystes i härvarande nya cell

fängelsebyggnad. Och eharu den lid, som nedanstående berättelse kommer att om

fatta, utgöres endast af de tolf senaste månaderna, så har den dock för själasörjaren 

varit rik på nya erfarenheter, för det mesta och nästan uteslutande ådagaläggande 

lämpligheten och ändamålsenligheten af dylika fängelseanstalter. Visst har en och 

annan person, som sedan cellfängelset öppnades derstädes undergalt bestraffning för 

första resan stöld eller såsom försvarslös varit häktad, åter igen blottställt sig för 

vådan att varda i den tysta och ensliga cellen för längre eller kortare tid inne

sluten. Dock torde dessa härstädes numera färre och sällspordare fall bevisa intet 

emot cellfängelse-anstaltens förträfflighet, men mycket om menniskohjertats obolfär-

dighet. Och undertecknad, som nu i flera år tjenstgjort sisom Fångpredikant samt 

är i tillfälle att jemföra fordna och nuvarande förhållanden, finner sig föranlåten till 

den anmärkningen, att då öfvade ljufvar och lättfärdiga skökor, hvilka tvenne slag 

af fångar tyckas vara de af alla mest obotfärdiga, som oftast, vid återkomsten till 

det fordna gemensarohetsfängelset, ådagalade ett visst hån och förakt för både rätt

visans skipare och fängelset samt icke sä sällan, medelst lögnaktigt trassel och obe

höriga klagomål, föranledde tidsutdrägt och ransakningars försvårande; så synas de 

nu vid det förnyade inträdet i fängelset nedslagne, någongång djupt bedröfvade 

samt finnas alltid angelägna, att, sä vidt möjligt är, förkorta sin vistelse derstädes. 

En och annan förbrytare har till och med förklarat sig heldre »ilja undergå den 

fordna torturen vid pålen, än för månader och år varda innesluten uti den hem

ska cellen» 

14:o. Af Predikanten vid Hallands Läns Cellfängelse, 

»Den första Februari sistlidet år inflyttades härvarande fångar i den nya cell -

fängelsebyggnaden. Med den dagen har en ny tideräkning börjat för dessa be-

klagansvärde medmenniskor. Det inflytande, som cellsystemct kan utöfva och de 

fördelar, som derraed stå i sammanhang, få ingalunda lågt uppskattas. Den ut-



70 

märkta ordning, som för närvarande der upprätthål tes, den välvilliga behandling, 

som användes, den berömvärda sorgfällighet, hvarmed alla fängelsets angelägenheter 

värdas, hafva åstadkommit serdeles lyckliga resultater och äro egnade att framställa 

cellsystemets verkningar i en fördelaktig dager. Hvad deremot Fångpredikantens 

verksamhet beträffar, så var den förut både mödosam och sorglig; nu går man 

med långt större tillfredsställelse och glädje åstad i sitt kall. Fornt var man sällan 

välkommen bland fångarne; nu är man det nästan alltid. Förut misstänktes man 

såsom medlem i det stora samhälle, mot hvilket det mindre utskottet förklarat ett 

oupphörligt krig, ett outplånligt hat; nu betraktas man vanligen såsom en vän, hvil— 

ken endast har deras eget väl i sigle. Förut hade man kanske ingen anledning 

att klaga öfver brist på yttre uppmärksamhet, men nog upptäckte man utan svå

righet en likgiltighet för det gudomliga ordets innehåll, som ofta var i hög grad 

nedslående; nu emottages detta ord icke sällan med stilla och ödmjuk begärlighet, 

ja. med innerlig glädje. Förut erfor man med bitter smärta, att det nedlagda 

fröet till något bättre snart var bortblåst och uppryckt med rötter; nu är det ofta 

af en lifvande beskaffenhet. För fångarne sjelfva är ensamheten och den dermed 

förbundna ordningen visserligen betraktad såsom ett svårt och förfärligt straff; de 

kunna icke undgå att både känna och erkänna detta. Men häruti ligger så myc

ket mindre något ondt, som de derjemte synas inse de stora fördelar, som i psy

kiskt hänseende äro förenade med denna ordning. Också hörer man dem mången 

gång uttala sina bekymmer och farhågor, då de stå i begrepp att utbyta ensam

heten mot ett gemensamhetsfängelse. Det är lyckligt, men det händer icke alltid, 

att den, som underkastas ett verldsligt straff af svårare beskaffenhet, kan inse dess 

ändamålsenlighet och erkänna det som eu lycka.» 

15:o. Af Predikanten vid Calmar Läns-cellfängelse: 

»Cellfängelset utöfvar fortfarande ett godt och välgörande inflytande på långar-

nes moraliska tillstånd. Personer, som utom fängelset varit härda och otillgängliga 

för sina läraies föreställningar, blifva i cellfängelset under ensamheten med Guils 

ord och sitt samvete synnerligt emottagliga för christeudomens lifgifvande sanningar, 

isynnerhet sedan deras brottslighet blilvit vid domstolen bevisad. Men huru väl

görande fängelset än inverkar på ransaknings-fångarne att förmå dem till suar be-
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kännelse af sina brott, så ar ifkväl ofta fraktan för straffet, i förening med den i 

ensamheten särdeles efterlängtade resan till ransakning vid tinget, en alltför stark 

frestelse för dem, att äfven för predikanten förneka sina brott, hvilket skrymteri 

är ett af de svåraste hindren för deras moraliska förbättring.» 

»Af en synnerlig vigt för deras moraliska förbättring vore tvifvelsutan ransak-

ningarnes hållande inom fängelset, då predikanten äfven vore i tillfälle att bättre 

lära känna dem. Den öfvertygelse han sålunda i fångens närvaro kunde vinna 

om dennes större eller mindre brottslighet måste vara af stor vigt för hela hans 

ocb fångens inbördes ställning och således om möjligt genom Guds nåd bidraga i 

betydlig mån till hans inverkan på fångens moraliska förbättring.» 

»För att åter kunna om möjligt förhindra fångars återfall i brott, sedan de 

lemnat fängelset, har ett Fångvårdssällskap härstädes blifvit bildadt, hvilket under 

innevarande år begynt sin verksamhet. Genom dess åtgörande har en för första 

resan stöld straffad 15-årig gosse, uppfödd i ett af länets mest beryktade tjufnästen, 

blifvit försatt i en sådan lifvets ställning, att han icke längre är blottställd för fre

stelser af sin gamla tjufaktiga omgifning, utan kan numera på ärligt sätt försörja 

sig. Emot slutet af året har älven en yngre qvinsperson, som haft liderligheten 

till födkrok, genom samma Sällskap erhållit arbetsförtjenst och lagligt näringsfång.» 

16:o. Af Predikanten vid Linköping» Läns-cellfängelte : 

»Det är med en särdeles glädje, som jag vördsamt får fästa den Kongl. Sty

relsens fortfarande uppmärksamhet på det lyckliga inflytandet cellsystemet synes ut-

öfva på fångarnes »moraliska tillstånd i allmänhet». När i gemensamhetsfängelset 

den nyinträdaude brottslingen tages om hand af i brott förhärdade medfångar och 

af dem beröfvas den bättre känsla, som i början alltid klagar öfver fallet, och då 

de, i dess ställe, föra honom in uti allt vidsträcktare afgrunder, dem de veta att 

omgifva med ett skimmer, som sällan misslyckas i sitt infl;tände, är cellen särdeles 

väl egnad att låta Guds ord uch samvetets röst vinna lif och hörsamhet och fram

kalla en sorg, som är efter Guds sinne, och genom denna förbättring. Också har 

denna sorg, att döma af många och glädjande tecken, visat sig bland ett stort 

antal fångar vid Linköpings Läns-cellfängelse äfven under nu förlidna år. Många 

ibland dem hafva, öfverlemnade i cellens ensamhet åt de anklagande rösterna ur 
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det egna hjertot och åt tankarue pä sitt framfarna lif, beklagat sin ohörsamhet 

emot Gud och hans ord och sina stegrade förvillelser, som slutligen såsom brott 

fört dem till medborgerlig undergång och, omgifvande själen med ett allt hårdare 

skal mot Guds nåds inverkningar, hardt nära till evinnerlig förtappelse. De hafva 

Länt Guds nåd röra sig i deras hjertan, ansett sig ryckte såsom en brand ur 

elden, och hjertligt och innerligen tackat Gud för ensamheten i cellen, som tvingat 

dem lill en närmare och mera lifgifvande beröring med Guds ord, än den i det 

fria tillståndet.» 

»Hvad slutligen beträffar fångarnes »moraliska förbättring», så kan jag icke 

inför den Kougl. Styrelsen förtiga huru jag trott mig finna, att på denna inverka 

menligt deras utfärder till tingsställena, för att der undergå ransakningar, hvadan 

öuskligl vore om dessa kunde förflyttas till cellfängelserna.» 

17:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Carlshamn: 

»Olämpligheten al fångars gemensamma transporterande från cellfängelset till 

ransakning vid Listers Härads-Rätt i Norje, 2 mil härifrån, bör icke med tystnad 

förbigås. Bräkne Härads-Rätt håller sina sessioner på rådhuset härstädes invid fän

gelset. Det kan nu icke förekoramas, att fångarne under transporten och samman-

varon meddela sig åt hvarandra, ingå bekantskap med sina medfångar, samspråka 

om förhållanden inom fängelset, rådpläga öfver sin egen ställning, med ett ord, 

upphäfva i mer och mindre mån den verkan af isolering, som cellen åsyftar. De 

befinnas också icke sällan manhaftigare och illfundigare efter dessa lustresor, och 

hafva ofta så noga reda på hvad i fängelset föregår, som vore de der samboende. 

Hvad inflytande denna sällskaplighet kan hafva på fångens själstillstånd och hvilka 

hinder den kan lägga i vägen för själavården, inses lätt, då man betänker att fåu 

gen, som genom cellen är hänvisad ensamt på Guds ord, sitt eget samvete och 

läraren, härigenom indrages i förströelser, som gilva en öuskad auledning till nya 

uppslag i tankegång och planer.», 

18:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Christianstad: 

»1 moraliskt hänseende tror jag mig nära nog kunna påstå, att cellfängelse

systemet utöfvar ett fördelaktigt inflytande på hvar och en fånge, ty utom det att 

de fångar, hvilka tyckas hafva föresatt sig att vara fiender mot aii rätt, sanning 
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och dygd, genom cellfängelset tvingas alt för sig sjelfva behälla sina olyckliga Före

satser, och att de för sanningen ännu tillgängliga förvaras mot de förras förföl

jelser, gifves det äfven den fördelen att tid till sjelfbetraklelse lemnas åt en hvar 

och dertill en sä beskaffad tid som nedstämmer sinnet, gör det villigt för ena 

eller andra slaget af sorgliga betraktelser, lärer det bchjerta och första, att, trots 

all Syndig mensklig förnekelse och genstriifvighet, dock en helig gudomlig lag be-

herrskar lifret, den lagen nemligen, som låter synden straffa sig och låter den 

kärlekslöshet utsående inberga frukt af lika beskaffenhet. På så sätt försättes 

sinnet, i någon mon åtminstone, i ett tillstånd af ödmjukhet, hvarvid, om elt ord 

af den gudomliga sanningen på lämpligt sätt tillkommer, detta måste, om än icke 

ofta förkrossa, dock alltid i mer eller mindre mon uppmjuka det hårda hjertat.» 

»Cellsystemets mer och mindre gynnsamma inverkan på fången har visat sig 

var» beroende, dels af fångens brotts beskaffenhet dels af hans ålder.» 

»Tillfälle att iakttaga, i livad mon cellsystemets fördelaktiga inflytande varit 

beroende af fångames olika ålder, har icke saknats, enär under förflutna året här 

nära nog gilvits representanter af alla åldrar emellan fjorton och femtio år. Och 

har det, med ett och annnat undantag, likväl visat sig alt ju längre fånge, med 

brott emot sjunde budet, varit framskriden i ålder, desto mer obcqväm och trög 

har han varit till religiös väckelse och moralisk förbättring. Hos de yngsta, 

hvilka en vanvårdad uppfostran, förförelse eller nöd bragt till brottslingar, har 

känslan af sanning och dygd varit mindre undertryckt och derföre lättare att 

återkalla; hos de äldre dcremot har samma känsla, vare sig genom hopade för

brytelser eller genom vanan vid religiös och moralisk slapphet och kallsinnighet, 

varit mera qväfd och detta hos de, i syudavauan högst framskridna, till den gra ii, 

att dot varit fruktlösa försök, som gjorts för dess återuppväckande.» 

»En uppmärksamhetvärd företeelse har visat sig hos fången Jonas Petters

son, som vid 83 års ålder varit tilltalad för andra resan stöld. Denne, som för 

detta brott till en början insattes i Jönköpings gemensamhetsfängclse, hade der, 

enligt egen uppgift, af mera djupt fallne fångar blifvit inlärd i sattet, huru han 

trotsigt och blygsellöst skulle förneka sina brott. 1 femton månader, under livil-

ken tid hön hade undergått ransakoing på serskilda ställen och sutit fången i 

10 
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Calmar, på Gottland och i Weiio, bemödade han sig att genom våld på »in 

bättre menniska följa de erhållna lärdomarna. Hitkommen att undergå ransak-

ning, var det hans mening att fortfara i sina olyckliga bemödanden. Vid mitt 

första samtal med honom bemötte han mig derföre med den bittraste och gud-

lösaste motsägelse till en början, men bragtes slutligen till djup sinnesrörelse, 

ocb förmåddes gifva löfte om bekännelse, hvilket han äfven höll vid första ran-

sakningen. Han sade sig hafva haft för sin olyckliga föresats skull många svåra 

strider i sitt inre, men att den långa cellfängelsetiden DU tryckte honom så 

hårdt, att han icke längre kunde fortfara med sitt förnekande. De första da

garnes samtal med honom, hvarunder han visade djup innerlighet i ånger och 

bättringsuppsåt, tillskyndade mig tillfredsställande och glada förhoppningar om hans 

återförande till gudaktighet och ärbarhet, men derefter, ehuru han, såvidt men-

niskoöga förmår urskilja, vid våra samtal alltid varil gripen af ohycklad sinnes

rörelse, började han visa benägenhet att afsäga sig de anvisningar och lärdomar 

till bättring, som jag gaf honom, påstående sig icke kunna uthärda den religiösa 

bättrings-proceccen, utan förmenande sig utom den kunna för framtiden förvara 

sig emot gröfre förbrytelser. Anledningen till denna (örändring fann jag hafva 

sin grund i de all gudomlig lag förnekande lärdomar, som han under sin transport 

hit i Carlshamn af lifstidsfången Steohoff hade eraottagit.» 

»Med anledning häraf vågar jag fästa uppmärksamhet på vigten af att, om 

möjligt, så ordna, att de för första resan tilltalade, under transporter, aldrig måtta 

komma i beröring med lifstidsfångar eller deras vederlikar.» 

19:o. Af Predikanten vid Länt-eellfängeltet i Mariestad: 

»Att de beklagansvärda, som blifvit beträdda med öfverträdelser af samhällets 

lagar, och derföre insättas i (ängsligt förvar, böra derstädes, jemte undergående 

af straff, äfven söka upphjelpas ur det större eller mindre sedliga förfall, hvari 

de vid ankomsten till fångvårds-anstalten sig befunnit, är en allmänt erkänd sanning. 

Ett fängelses uppgift är således att vara dels tvångs- eller straffanstalt, dels för-

båttringsanstalt. Att celllängelseme i allmänhet lyckligt löst denna uppgift, att 

de både på straff- och ransakningsfångar visat sig utöfva en gagnande inflytels» 

till deras sedliga förbättring, är af många års erfarenhet bevittnadt. Ensamheten, 
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som lemmr fången åt hans egna betraktelser, åt hans samvetes förebrående, aggande 

minnen, vänder hans blick inåt, och han har icke så lätt, som i verldens buller, 

att bortjaga allvarets tankar, de der med makt Iränga inpå honom, väckta och 

underhållna af Gnds ord, hans enda umgänge i den trånga boningen. Genom 

Guds andas arbete förmedelst ordet fortgår så i det tysta i mången brottslings 

hjerta en grundlig förändring under de stilla timmar, då rättfärdighetens och 

nådens röst gemensamt tala till hans sjal, och Fängelsetiden har sålunda for 

flere än en blifvit en nådens behagliga lid, som haft med sig en salig

hetens dag.» 

»Så har äfven under det sistförflutna året cellfängelset härstädes i allmänhet 

utöfvat ett välgörande inflytande pä fångpersonalen. Det är skäl att hoppas, att 

flere bland fångarne, synnerligen de för första gången häkiartr, här emottagil så 

allvarliga väckelser, varningar och tillrop, att de för sin återstående lefnad hemta 

välsignelse deraf, och vakta sig för brottets bana. De hårde, som sökt förneka 

sina brott, hafva merendels efter en kortare eller längre vistelse i ensamheten 

och etnottagne förmaningar ur Guds ord fått ett upprigtigare hj<rta; och flere 

hafva bekant icke blott det eller de brott, för hvilka de varit för tillfället häktade, 

utan, för att finna ledning och tröst, otvunget yppat äfven andia sina synder och 

missgerniugar, hvilket må anföras såsom bevis pä en hjertats förändring, hvarom 

fångars bekännelse af brott, hvarför de äro tilltalade, tydligen långt ifrån alltid 

vittnar, enär blotta oförmågan, att längre inför domstol fördölja dem, ofta fram

kallar bekännelsen. De till allvarlig besinning komne hafva i det för dem sä rikt 

tillgängliga Guds ord funnit handledning till vidare framskridande på den goda 

vägen, och lärt sig att söka den rätta hjelparen och tröstaren. Okunnigheten i 

kristendomens heliga läror har sålunda börjat vika under ett träget bruk af 

Guds ord, och likgiltigheten för andliga ting icke sällan lemnat rum för ett 

andeligt bekymmer. Gods ord har i allmänhet varit med begärlighet läst, och 

den undervisning och förmaning, som under kristliga samtal lemnat?, med ödmjuk

het och tacksamhet emottagen. Den väckelse till något bättre, som måhända icke 

genom nägot annat behandlingssätt skulle bibringats, och som fångvårds-anstalten 

med fångarnes afskiljande i enrum och lemnadt rikligt tillfälle till Guds ords be-
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traktelse och bön velat befrämja, bar sålunda icke utebjifvit, utan pS många har 

Guds ord tyckts få utöfva sin upprättande och omskapande kraft. Flere »hnfva 

tackat Gud, att han i fängelsets stillhet ledt dem till allvarlig besinning, och den 

övertygelse har blifvit yttrad, att om en menniska icke ens på ett dylikt ställe 

blefvc väckt (ill omsorg om sin sjal, detta näppeligen annorstädes kunde 

förväntas.» 

»Att, hvad det yttre angår, cellsystemet vänjer-fångarne vid ordentlighet, 

snygghet och punktlighet, och att äfven det sislförflutna året vittnat om detta 

förhållande, torde vara öfverflödigt alt nämna.» 

»Fångarnes ultransporterande på ransakning, ofta till långt aflägsna ställen, 

under hvilken färd medbrottslingar få tillfälle att rådgöra med hvarandra om för-

hållningsplaner m. m., har visat sig utöfva en högst menlig inverkan, ocb vore 

drrföre i .högsta måtto önskligt, att någon förändring derutinnan vidloges.» 

20:o. Af Predikanten vid Läns cel/fängtlset i Malmö: 

ni de flesta fall bäres väl straffet lättast i gemensamhets-fängelset, då der-

emof dess ändamål att förbättra fången här svårast tinnes. Det dåliga inflytandet 

af andra uti brott och laster mera hemmastadda fångar kan här icke hindras. 

Den i fängelset inträdamre nybörjaren på brottets bana får dessa till sina dagliga 

kamrater och sällskapare, antingen han önskar det eller icke. Den blygsel och 

ånger, för hvilken lian vanligen ännu är tillgänglig, blir snart, genom det på

tvingade sällskapets inverkan, fräckhet och köld, och den erfarenhet på brottets 

viig, som han ännu saknar, får han här theoretiskt inhemla, för att vid återvunnen 

frihet praktiskt tillämpa mot det samhälle, för hvilket han nu merendels blott 

hyser hat och hämnd, och hvari han starkes genom det misstroende ocb den lik

giltighet, livarmed menniskor möta honom, som efter det utståndna straffet räk

nade på deras öfverseende, medlidsarohet och hjelpsamhet. Mången utgår således 

från gemensamhpts-fängelset sämre än han ingick, i följd af osedligt inflytande, 

och blifver ännu sämre, då han, bortstött af menniskor, som skulle kunna resa 

honom upp igcu, tvingas att sluta sig till sådana, som utgöra samhällets 

afskrap.» 
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»Under helt andra förhållanden börjar och fortgår strafftiden för den brottsling, 

»om får cellen till sin vistelseort. Ensamhet och tystnad möta honom vid inträdet 

deri; han slipper att bär vara föremal för spejande och hånande blickar; inga 

fräcka, trotsiga och ilskna ansigten, ingen skadeglädje, intet ilskcfullt löje, inga 

smädande eller gudlösa ord, ingen falsk tröst och uppmuntran är honom här till 

mötes. Hans tankar kunna icke länge blifva upptagna med betraktande af de 

fyra väggarne och de få mobilier, som det lilla rummet innesluter; de skola snart 

vända tillbaka på honom sjvll, och han sjclf blida sina tankars föremål. Hans 

brott och synder skola träda för honom och den dern.ed följande oro, som den i 

cellens ensamhet och tystnad åter hörbara samvetets stumma uppväcker. Han 

känner sig behöfva något för alt fördrifva denna oro; han finner för sig Guds 

ord. och griper dertill, om icke för annat, så åtminstone för att bli de oroaode 

tankarna qvitt och döda den långsamma tiden. Han blifver nu emedlertid ledd 

till Bibeln, som kanske länge varit en för honom sluten ocb föga känd bok. Här 

finner han intrt medhåll för sina syndar, utan tvärtom lär han se dem både flera 

och större än, han. sjelf föreställt sig, tillika med det ansvar och straff, som de 

ådraga syndaren. Ju mera han läser, desto mera får han se, all han är en stor, 

(ördömelsevärd syndare, att icke blott hans begångna stöld, eller mord, eller för

falskning göra honom till en sådan, utan att hans synder äro oräkneliga, att 

mycket, som han tillförene icke höll för synd, är synd. Till denna nödvändiga, 

ångren ocb tron förberedande sjelfkännedom, kommer brottslingen vida lättare och 

oftare uti ensamhets-fängelset, än uti gemensambets-längelsot; ensamheten öppnar 

hjertat för ordets kraft vid dess läsande eller hörande, och för själasörjarens un

dervisning och förmaning, råd och tröst.» 

»Min enskilda öfvertygelse om cellsystemets välgörande verkan på fången 

grundar sig på en erfarenhet, som visserligen under en kort tid är vunnen, mes 

en tid, son» dock varit ganska jiynsam för bibringande och stärkande af min 

öfverljyelse. Straxt vid början af min tjenstutöfning u cellfängelset kom jag nem-

ligen i beröring med 22 stycken frän straff- och arbetsfangelset hiirstädes i cellen 

insatte fångar, hvilka varit mer eller mindre deiaktige uti ett inom nämnde fän

gelse tillställdt myteri. Desia fångar kunde väl med skäl räknas Ull de »vårära 
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brottslingame inom gemensamhets-fängelset, och både åtskilliga ibland dem gjort 

sig käuda för trotsighet och vildsinthet. Det oaktadt visade sig snart cellens 

verkan pä dem; de fleste af dem blefvo böjda och stilla till sinnet, mottogo pre-

sten med glädje, och lyssnade uppmärksamt på hans undervisande, förmanande och 

tillrättavisande ord; det röjde sig hos dem en småningom tilltagande allvarlig last 

för Guds ords bruk. Dess kraft uteblef ej heller; ånger öfver de förflutna, så 

illa använda lefnadsdagarne uttalade sig mer eller mindre öppet, jemte hopp om 

förlåtelse af en nådig Gud, och föresatser att hädanefter med Hans hjelp blifva 

bättre menniskor. Mången bland dem hörde jag dock med fruktan emotse den 

tid, då de skulle återvända till gemensamhets-fängelset, och mer än en önskade 

att få utsitta sin fängelsetid i cellen. Innan dessa fångar återfördes till straff-

och arbetsfängelset, hade, så vidt en menniska kan se, 4 å 5 kommit till en 

sann syndaånger, och i tron på Frälsaren funnit frid. De tre af dessa hafva 

fortfarande hållits i cell ä straff-fängelset, och sålunda icke varit utsatta för några 

pröfningar eller frestelser från medfångar; en deremot har hela tiden, eller om

kring 5 månader, varit ibland de andra, ocb likväl förblifvit ståndaktig och sina 

fattade goda föresatser trogen. Om de öfrige till straff-fängelset återvända har 

jag nu mindre kännedom och ingalunda så stora förhoppningar. Då nu emedlertid 

cellfängelset kunnat utöfva ett så godt inflytaode på flera af dessa redan grofva 

brottslingar, så bör dess verkan vara ännu mera välgörande på dem, som aldrig 

varit i något gemensamhets-fängelse. Jag skulle också, om utrymmet det tilläte, 

kunna anföra talrika exempel af både mans- och qvinspersoner, som här inom 

fängelset med allvar börjat att betänka hvad deras sanna frid tillhörer, och som 

ådagalagt detta genom villig och sannfärdig bekännelse, genom kärlek för ordet 

och hvad godt och sannt nyttigt är. Fullkomlighet kan dock icke väntas. Den 

ljusa sidan är framhållen, den mörka får ej döljas. Jag har haft beröring med 

fångar, på hvilka intet syntes verka, livarken undervisning eller varning och för

maning, sådana, som från barndomen uppammats i brottets skola, ocb som bvarken 

sky eller bäfva för atl fortsätta graderna igenom, tills de sluta som lifstidsfångar, 

eller falla under yxans bugg. Det får dock äfven om dessa olycklige sägas, att 

de i själasörjarens närvaro förhållit sig anständigt och stilla.» 
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»Slutligen instämmer jag i Fångpredikanternas allmänna klagan öfver de olä

genheter, som äro en följd af ransakningsfflnges forslande frän Läns-cellfängelserna 

till Härads-rätterne. Mycket godt, som med möda uppbyggdes, blef äter ned-

rifvet under dessa transporter, eller under sammanträffandet i Häradshäktena med 

andra fångar.» 
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IV. AFDELNINGEN. 

Om helsovården inom Fängelserna och Krono-arbetscorpsen 

har den till Styrelsens biträde Nådigst förordnade Läkare afgifvit följande redo

görelse, som af Styrelsen i underdånighet åberopas: 

»Under år 1858 hafva sjukrapporter inkommit frän alla straff- och ar bets

fängelser samt Krono-arbeis-kompanier, hvarvid för första gängen en fullständig 

uppgift kunnat erbällas om de sjukas antal och sjukdomarnes beskaffenhet bland 

detascheraentct vid Borghamn, samt frän 20 Lans-cellfängelser, eller 6 mera än 

föregående är*). Sjukvärden har sälunda omfattat ett större antal fängelser, ehuru 

medeltalet fängar varit ungefärligen lika med föregående fir. Under aret hafva 

deremot fästnings-fängelset 5 Kronan vid Götheborg, liksom Krono-arbets-kompaniet 

fl Enholmen, vid hösttiden upphört, men. fångarne hafva endast blifvit omflyttade 

dch återfinnas på andra ställen. 

Sammanfattningen af ofvannämnde rapporter visar, att helsotillståndet under 

1858 varit, relativt till fångarnes medeltal, ganska godt, särdeles hvad sjukdomarnes 

gravitet vidkommer, ty ehuru hela summan sjuke, som under 1 8 5 8 uppgått Ull 

6,350, endast med 2 3 4 understiger år 1857, uppgår de dödas endast till 192 , 

140 mindre än 1857. samt utvisande den minsta mortalitet sedan dessa redo-

*) Stockholms Stads Cellfängelse, hvilket icke tiil Kongl. Styrelsen lemnar redovisning 
eller sjukrapporter, finnes till följe deraf icke i denna redogörelse upptaget 
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görelser började uppgöras. Någon egentlig epidemi har icke under året förekom

mit, emedan choleran endast uppträdt sporadiskt, och ehuru Frossfebrar och 

Diarrhéer förekommit i stort antal, hafva de endast företedt samma vexlande sti

gande och fallande, som under sednare år varit vanligt. Såsom en form af samma 

periodiska veiling kan kanske af ven årets ringa mortalitet anses, ty sedan, bland 

en temligen constant befolkning, det ena året ett stort antal personer aflidit under 

en ridande epidemi, följer vanligen efteråt ett år med betydligt mindre dödlighet. 

Ett faktum är dock, att dödligheten inom fängelserna under sednaste decenniet 

varit i ett ständigt, ehuru sakta och stundom afbrutet, fallande, liksom att vissa 

sjukdomsformer, som i allmänhet, eller på särskildta fängelser en längre tid varit 

rådande, småningom, sedan uppmärksamheten på dem blifvit väckt, genom lämpligt 

ordnande af utspisningen och logementernas förbättrande, måst gifva vika, såsom 

t. ex. Tuberkel-luogsoten på Långholmen och Skörbjugg vid Carlsteus och Malmö 

fästningsfängelser, samt vid 6:te arbets-kompaniet å Enholmen. 

För att uppnå detta mål, var vinnandet af en noggrann öfversigt af sjuk

domarnes beskaffenhet på de särskildta fängelserna ett vigtigt medel. Detta hade 

sina stora svårigheter under de första åren, sedan sjukrapporters insändande blifvit 

af Kongl. Styrelsen anbefalldt. Hvarje Läkare insände sina rapporter, ordnade 

efter sia egen åsigt, med oändliga variationer i nomenclatur och uppställning, så 

att sammanfattningen af alla bildade en chaotisk massa, ganska svår att öfverskåda. 

Kongl Styrelsen tillät då sin biträdande Läkare att till de respektive Lakarne 

rid Rikets fängelser öfversända tryckta formulärer till sjukrapporter, med schematisk 

uppställning af hufvudformerna utaf de vanligast förekommande sjukdomarne, hvaruti 

sedermera vid hvarje fängelse infördes de förekommande fallen. Härigenom har 

en enkelhet och överensstämmelse, oberoende af olika åsigter eller nomenclatur, 

uppkommit, som otroligt lättat öfversigten öfver sjukdomarnes frequens och gra-

vitet på hvarje särskildt fängelse. 

Fortgående i samma riktning, nemligen att vinna enkelhet, reda och ända

målsenlig besparing inom fängelsernas sjukvård, har Kongl. Styrelsen under år 

1 8 5 8 fattat ett beslut, som synes mig komma att vasendtligen befordra dem alla. 

Kongl. Styrelsen hade nemligen funnit, att medikaments-kostnaderna vid de sär-
11 



82 

skildta fängelserna varierat högst betydligt, och sökt upplysning om orsakerne 

dertill. Det befanns då, att denna olikhet berodde på de särskildte Läkernes sätt 

att administrera läkemedlen. Sålunda hafva dessa på somliga ställen företrädesvis 

gifvits i droppform, d. v. s. med tillsats af sprit, då de alltid för marodörer, 

särdeles fångar, som ej gerna på annat sätt kanna åtkomma spritdrycker, äro 

särdeles begärliga, och hafva en strykande afgång, hvarernot samma läkemedel i 

pulver eller decoctforro visserligen göra samma verkan, men äro långt mindre 

begärliga, och endast begäras af de verkligt sjuka. Vidare hafva Läkarne, kanska 

utan att tänka derpå, föreskrifvit läkemedlen under former, som för sjelfva bered

ningen gjort dem ovanligt dyra, då desamma, gifna under en aofian form, äro lika 

verksamma och derjemle billiga. För att sålunda både minska kostnaden, och 

åstadkomma önskvärd enhet, utan att i något afseende minska möjligheten af en 

rationell sjukvård, har Kongl. Styrelsen låtit genom sin biträdande Läkare, med 

några få tillägg och förändringar, aftrycka den af Kongl. Maj:t i Nåder till be

gagnande anbefallda Pharmacopoea Militaris, af hvilken sedermera exemplar blifvit 

till resp. Läkare å Rikets fängelser öfversända och till begagnande anbefalld, dem 

likval obetaget att vid enstaka och svårate fall efter egen åsigt formulera sina 

föreskrifter. Något egentligt resultat af denna åtgärd kan visserligen ännu icke 

framträda, dock kommer utan Lvifvel derutaf en icke obetydlig besparing att för 

sjukvården inom Rikets fängelser uppstå, liksom en ofvan antydd önskvärd enhet. 

Bland enstaka förbättringar inom sjukvården torde äfven fä anmärkas, att 

vid Långholmen, der sjukligheten under en följd af år varit betydlig, det otjenliga 

och trånga sjukhuset blifvit utbytt mot ett annat lämpligare, hvilket, jemte för

delen af tillräckligt utrymme, äfven har den af bättre utredning och ett sundare 

läge, samt derjemte den ovärderliga, att ega en egen afskild Större gård, bestämd 

att planeras och med träd planteras, der convalesceiiterna kunna bemta luft och 

krafter, ocb som äfven under bestämda timmar kan upplåtas till promenad åt 

fängelsets cellfångar, hvilka hittills måst taga sin rörelse ocb luft på fängelsets 

instängda och fuktiga borggård. 

Af bifogade tabell Litt. L. åskådliggöres de särskildta sjukdomarnes frequeos 

och inflytande på dödligheten. Af denna synes, att 
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Febrar hafva förekommit i 4 2 1 faJI, med 17 döda, htifvudsakligen gastriska, 

och i största antal på fästningsfängelserna i Malmö, Carlskroita och Warberg, å 

hvilket sistnämnde ställe de antagit en hufvudsakligen typhös charakter. Bland 

Kroiio-arbets-kora|janiei'iia å Rindön hafva äfven 35 fall med 3 döda inträffat. 

Inom cellfängelserna har visserligen ett stort antal, 148 med 1 dödsfall, förekom

mit , ni en hafva med få undantag varit af enkel catarrhal och gastrisk natur. 

Frossfebrarne hafva under året med nära en tredjedel öfverstigit deras summa 

under år 1857 , och bafva nästan uppgått t i l l likhet med de 2 föregående åren, 

samt genom sina följdsjukdomar förorsakat 5 dödsfall. De hafva i största antal 

förekommit inom fästmngsfängelserna i Malmö oph Landskrona, samt l:sta arbets

kompaniet vid Strömsholms kanal, å hvilket sednare ställe de uppgått t i l l nära 

dubbla antalet af kompaniets medeltal, hvilket visar, att sjukdomen varit envis, och 

recidiverna många. Å fästningsfängelset i Warberg hafva endast 24 sjukdomsfall 

förekommit, men med elakartad (perniciös) charakter, så att al' nämnde antal 4 

aflidit. Frossornas under sednare år minskade frequens inom fängelserna har så

lunda icke under 1858 hållit stånd. 

Utslagsfebrarne halva förekommit ut i 47 fall, och hafva hufvudsakligen u t 

gjorts af koppor, samt på några ställen af messling. I Stockholms qvinnofängelse 

hafva 4 fall förekommit, inom Krono-arbets-kompauierna 2, och de öfriga inom 

Läns-cellfängelserna. 2 hafva aflidit. 

Brötdnflammationer hafva endast förekommit i 280 fall, med 22 döda, så

lunda i minsta antal sedan 1855 , men med ännu mindre mortalitets-procent 

relativt t i l l dessa föregående år. Långholmen har ensamt bidragit med 100 sjuke 

och 5 döde t i l l bildandet af ofvanstående antal. 

Underlifs-inflammationtr hafva förekommit i 1 1 fall med 4 döde. 

Choltra tyckes numera hafva hlifvit en i Sverige inhemsk sjukdom, så att 

icke något år förflyter utan att den på ett eller annat ställe utbryter och skördar 

flera eller färre offor. Den har under 1858 förekommit i 42 fall, af hvilka 2 3 

afledo. Den utbröt i s lut i t af September vid Långholmen, der 29 insjuknade 

och 2 0 dogo. Under samma tid inträffade 9 sjukdomsfall och 2 dödsfall vid 

straff- och arbetsfängelset å Norrmalm, samt 2 sjukdomsfall och 1 dödsfall vid 
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fästningsfängelset i Warberg. Inom Läns-cellfängelset i Stockholm äfvenledes 2 

Tall, båda med lycklig utgång. 

Diarrkeer förekommo under året särdeles talrikt, ehuru de ej nppgingo till 

samma höga antal som 1857, hvilket räknade 1,144, med 55 döde, då 1858 

bar 1,027, med 21 döde. Liksom föregående år bafva fängelserna å Långholmen 

och Norrmalm, samt Krono-arbets-kompanierna vid Carlsborg och Bindön haft 

största antalet sjuka. Långholmen ensamt hade 278 sjuka med 6 döde, då samt

liga 20 cellfängelser räknade 275 sjuke med 2 döde. 

V al t sot har under året förekommit i 72 fall, med 17 dödsfall, spridda på 

nästan alla Rikets fängelser. Långholmen räknar dock ensamt SI sjukdomsfall 

med 7 döde. 

Lungsot och chroniska Bröstsjukdomar ha [va förekommit i något minskadt 

antal mot föregående år, samt med ungefär motsvarande dödlighet. Af tillsam

mans 310 sjuka afledo 54. År 1857 räknade 393 sjuke och 73 död». Lång

holmen lemuade till detta antal 106 sjuke och 21 döde; qvinnofängelset å Norr

malm 24 sjuke och 9 döde, samt för öfrigt förekommo spridda fall på alla 

fängelser. 

Skörbjugg, som under de föregående 3:iie åren varit uti ett ständigt till

tagande, särdeles vid fästuingsfängelset i Malmö, hvilket 1857 af hela antalet 412 

ensamt hade 312, med 4 f döde, har under 1858 ånyo minskats. Hela antalet 

under sistnämnde år uppgår endast till 285, med 4 döde. Af dessa har Malmö 

åter 193 sjuke med 2 döde, Långholmen 17 sjuke och 1 död, Krono-arbets-

kompanierna vid Carlsborg 8, samt cellfängelserne 38, med 1 död. Att de sani

tära åtgärder, som i Malmö fängelse blifvit vidtagne, bidragit till detta resultat, 

är att förmoda, liksom det är att hoppas att sjukdomen, denna fängelsernas plågo

ris, ännu -ytterligare kommer att aftaga. Upphöra fullkomligt lärer den väl aldrig, 

särdeles som mpn kan anse den såsom en måttstock på fängelsernas hygieniska 

förhållanden. 

Ögonsjukdomarne hafva tillsammans förekommit i 153 fall, hvilket i allmänhet 

kan anses såsom ett medium för de flesta år. 

Venerisk sjukdom har träffats hos 67 personer, vanligen med secundära former, 
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inom Straff" och Arbetsfangelserna, samt flertalet inom Krooo-arbetscompagnierna» 

hvaremot primära oftast förekomma inom Cellfängelserna. Hela antalet är något 

större än under föregående år, hvilken förökning egentligen kommer på Cell

fängelserna. 

FyllerigaUntkap har förekommit i 7 fall och alla inom Cellfängelserna. 

Sinnesrtjbbning och sjelfmord hafva förekommit i 22 fall; eller 19 med en

samt sinnesrubbning och 3 sjelfmord. 

Af sjelfmorden begingos 1 på Nya Elfsborg, der en lifstidsfånge, som länge 

varit grubblande afhände sig lifvet genom hängning; 1 i Fahlu Cellfängelse, der 

en nyss intagen fånge hängde sig i cellen, utan att någon slags sinnesrubbning 

förut varit observerad. I Malmö Cellfängelse hängde sig äfvenledes 1, hos hvil

ken lindrig grad af sinnesrubbning förut varit anmärkt. Börande de uti andra 

afdelningen omnämnda sex försöken till sjelfmord, innehålla de frän vederbörande 

Läkare inkomna rapporter ingenting särskildt anmärkningsvärda 

De öfriga, säsom sinnesrubbade upptagne, hafva till största delen lidit af 

öfvergående rubbningar, några få af mera utbildadt Vansinne och som då blifvit 

till Hospital förpassade. Knappast hos någon enda synes cellfängelsestraffet hafva 

förorsakat sjukdomen, och flera af dessa fängelsers Läkare har uttryckligen på

pekat detta förhållande. 

Af de 6 sinnesrubbade, som förekommit å Långholmen, har en varit fånig, 

och si förblifvit, men i anseende till oförmåga att arbeta och allmän svaghet 

fått I sjukhuset förblifva. De 5 andra hafva lidit af tillfälliga och öfvergående 

sinnesrubbningar, om hvilka inga bestämda uppgifter kunnat lemnas. 

I Malmö angreps en fånge, som för deltagande i myteri blifvit insatt i cell, 

först af oro, som efter några dagar öfvergick till raseri, så att han måste å Ho

spitalet intagas. En annan, som sedan lång tid lidit af Fallandesot, blef der-

igenom sinnesrubbad och likaledes till Hospitalet remitterad. 

Den å Kronan upptagne led endast af Hypochondri. 

I Warbtrg led 1 af permanent fånighet, de tvenne andra af öfvergående 

Melancholie. 
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På Qvinnofängelset i Norrköping led likaledes en finge af Meimnehohe, bvil-

ken efter en månad förbättrades. 

Af 2, bland Krono-arbetscompagnierna i Carlsborg af sinnesrubbning an

gripne fångar, blef den ene snart återställd; men den andre måste till Dårhus 

afsändas. 

Af de i Cellfängelstrna förekommande 4 sinnesrubbningar inträffade 1 i 

Fahlu Cellfängelse, der en man, häktad för begagnandet af lifsfarligt vapen, be

fanns vara sinnesrubbad, förklarades otiilräkuetig och remitterades till Upsala Ho

spital. I Gefle en qvinna, häktad för modermord, förklarad otillräknelig till följe 

af sinnesrubbning, likaledes remitterad till Upsala Hospital. I Kalmar, en qvinna, 

som inkom svagsint, häktad för hemgång och våld, förklarad otillräknelig oeh re

mitterad till Wexiö Hospital. Den 4:de inom Cellfängelserna upptagna sinnes

sjukdomen var den redan ofvan omnämnda qvinnan i Carlshamn, som till följe 

af förnyade sjelfmordsförsök blifvit till Dårhus remitterad. 

Att icke något af de inom Cellfängelserna förekommande fallen af sinnes

sjukdom berott på dessa fängelsers egenartade beskaffenhet synes af ofvanstående 

redogörelse, hvilket ådagaläggande är ett af de skäl, hvarföre denna något torftiga 

och enformiga redogörelse för inträffade sinnessjukdomar år efter år måtte, med 

upptagande af hvarje särskildt fall, repeteras. 

Den vanliga redogörelsen för de fängelser, der sjukligheten och dödligheten 

varit öfvervägande och ovanligt stor, måste i år uteblifva, emedan både sjuklighet 

oeb dödlighet tvärtom öfverallt varit minskade, och att mortalitetsprocenten,, som 

under föregående år på flera fängelser uppgick till 22 , 11 , 10 procent, i år icke 

på något uppgått till 10, hvilken den dock närmat sig på Fästningsfängelset å 

Långholmen, der sjukligbeten också relativt varit betydligast. Dödligheten berodde 

der till en stor del på den lilla, men elakartade Cholerafarsoteo, som utbröt der 

under hösten och som af 29 angripne dödade 20. 

Anmärkningsvärdt torde äfven vara, att vid Götheborgs Qvinnofängelse, der 

dödsprocenten flera föregående år öfverstigit 50 procent, samt der den ännu 1857 

uppgick till 10,2, den för 1 8 5 8 nedgått till 2,4. Att förändrade hygieniska för

hållanden haft inflytande på denna förändring till bättre synes vara otvifvelaktigt. 



87 

I Cellfängelserna har helsotillståndet i allmänhet varit, liksom § de ofri ga 

fängelserna, särdeles tillfredsställande, ehuru sjelfva siffran å sjukantalet å några 

fängelser, såsom Kalmar och Mariestad, uppgått särdeles högt, hvilket enligt der-

varande Läkares egen uppgift berott derpå, att de antecknat såsom sjuka alla 

personer, som klagat öfver något illamående ocb derför erhållit det ringaste läke

medel eller goda råd. Den redan förut meddelade erfarenheten, att de, som 

lida af chroniska Bröstsjukdomar, befinna sig väl och förbättras under Cellfängelse, 

liksom att vatten och brödstraff, äfven under sin rigorösaste tillämpning, ytterst 

sällan skadligt inverkar på de bestraffades helsa, constateras af under året erhållna 

meddelanden. 

Stockholm i December 1859. 

Vincent Lundberg.» 
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V. AFDELNINGEN. 

Om Fängelsebyggnaderna. 

Börande detta ämne får Styrelsen underdånigst åberopa följande af Chefen 

för Styrelsens byggnads-Contor afgifna: 

»Relation öfver arbeten, som biifvit utförde så väl vid de nya Länsfängel

serna och Knonohäktena, som vid Straff- och Arbetsfängelserna i Riket, under 

loppet af år 1858: 

a) Nya Läntfängelserna: 

i Halmstad 

har den återstående utvändiga afrappningen biifvit utförd, och arbetet i sin helhet 

complett färdigt; 

i Jönköping 

har byggnaden biifvit uppförd under tak och plåtbetäckt, si att inredningsarbetet 

kan utföras nästa är, inom hvars utgång fångarne böra kunna inflytta; 

i Örebro 

har byggnaden äfvenledes biifvit uppförd till sin fulla höjd, under tak af jern-

plåtar, hvarföre densamma nästa år bör blifva färdig till fångars emottagning; 
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i W i s b y 

har fängelset äfvetiledes blifvit uppfördt under tak och plåtbetäckt, så att inred

ningen nästa år kan företagas, och fängarne kunna i fängelset inflyttas; 

i Östersund 

hafva fängelsets grundmurar blifvit lagde. 

Byggnadskostnaden för dessa fängelser har uppgått till de belopp nedan

stående tabell visar: 

Anm. l:o. Uti den för fängelset i Jönköping utförde kostnad är inbegri

pen köpeskillingen för tomten med 2,000 R:dr R:mt, hvilken kostnad staden 

Jönköping, såsom i föregående års relation blifvit anmärkt, kommer att ersätta 

Kongl. Maj:t och Kronan, hvarföre verkliga kostnaden för denna byggnad fram

deles kommer med nämnde summa alt minskas. Verkliga kostnaden, sedan nämde 

ersättning erhållits, utgör således rätteligen 77,650 R:dr, då slutsumman för ut

gifterna vid samtlige fängelserna blifver R:mt R:dr 292,803: 41 öre. 

2:o. För tomt till nytt Länsfängelse i Hernösand har utbetalts en summa 

af 3 ,013 R:dr SO öre och för tomt till d:o i Umeå €00 R:dr, hvilka summor 

tillsammanslagne med den nyssnämnda gör 296 ,416: 91 öre. 

12 
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3:o. Ehuru fäugelsebyggnaden i Halmstad detta år blifvit i sin helhet full

bordad, har vid årets slut icke hela kostnads-summan blifvit utbetald af orsak, 

att Entrepreneuren icke inkommit med begäran derom, hvarföre slutliqviden med 

1,735 R:dr 18 öre ökar den ofvan upptagne byggnadskostnaden, hvilken då be

löper sig till R:mt R:dr 58 ,073: 68 öre. 

b) Kronohäktena: 

i N o r r t e l j e 

har grunden blifvit lagd för fängelset med 16 celler, jemte tillhörande Ekonomi-

och Ransakningslokal, samt byggnaden blifvit uppmurad under tak, och täckt med 

jernplåtar. Byggnaden kommer under nästa år att inredas och blifva färdig till 

fångars emottagning. 

c) De äldre Länsfängelserna. 

De för dessa fängelser erforderliga underhållsarbeten å tak, eldstäder, stängsel

plank ni. in. hafva blifvit enligt Nådigst fastställda byggnadsförslag verkställde. 

d) Straff- och Arbetsfängelserna. 

Jemte det de för dessa fängelsers bestånd erforderliga underhållsarbeten enligt 

Nådigst fastställda stater blifvit verkställda, har större byggnadsarbete blifvit utfördt: 

i L a n d s k r o n a , 

der den afbrända fabriksbyggnaden blifvit företagen till ombyggnad, med- betydlig 

utvidgning emot hvad den förut varit, hvilket arbete framskridit till uppmurning 

af 2:ne våningar; 

å L å n g h o l m e n , 

der en till verkstäder och sjukrum vid epidemier begagnad byggnad blifvit inredd 

till sjukhus för fängelset, samt det förra sjukhuset inredt till verkstäder, genom 

hvilken förändring ett behöfligt större utrymme för dé sjuka vunnits, jemte särskild 

»jukhusgård, hvartill gamla Henhuggerigården upplåtits. Ny sterihuggerigård bar 
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blifvit anlagd och instängd med höga plank, samt derinom 2:ne större stenhuggeri-

skjui uppförde. 

En ny Cassernbyggnad, för bevakningstrupp och befäl, som detta år blifvit 

påbörjad, är uppförd under tak; 

å Norrmalm, 

der tvätthuset blifvit tillbygdt med rum till mangelbod. 

Stockholm den 31 December 1858. 

Th. Ankarsvärd.» 
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VI. AFDELNINGEN. 

Om Fångars och Krono-arbetskarlars underhåll, beklädnad och 

sängkläder. 

De alltsedan början af år 1849 vid Fångvårdsanstalterne följde utspisnings-

stater, för hvilkas beskaffenhet 1852 ars underdåniga Berättelse närmare redogör, 

hafva med de sedermera tid efter annan deri gjorda mindre betydliga ändringar, jern-

väl för år 1838 blifvit tillämpade. Vid de gamla Länsfängelserna, der i allmänhet 

lokala förhålla uslen lagt hinder i vägen för införande af en ordnad utspisniog, 

har underhållet utgått med lV3 skalp, mjukt bröd och ett visst belopp i pen

ningar, som Styrelsen jemlikt Eders Kongl. Majtts Nådiga bref den 15 December 

1857 egt bestämma till högst 19 öre om dagen för hvarje fånge. Enligt de 

genom uyssberörde Nådiga Bref fastställde stater för fångvården i Riket år 1858, 

har dagtraktamentet för transport-fånge blifvit förhöj!t från 5 sk. Banko till 15 

öre Riksmynt. Till sådan fånge bestås dessutom l l / 3 skalp, mjukt rågbröd om 

dagen. 

De för ifrågavarande år Nådigst fastställda Beklädnads- och Sängklädes-

stater äro äfvenledes hufvudsakligen lika med dem som sedan år 1849 varit til

lämpade; dock har det å de särskilda persedlarne upptagna värde blifvit i 1858 

års stat, till följd af stegring i prisen å beklädnads-materielen, särdeles å läder 

och lin, förhöjdt, så att den årliga kostnaden för beklädnad åt vaktknekt vid 

Straff- och Arbetsfäogelserna uppgitt från 45 R:dr till 50 R:dr, åt vaktknekt 
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vid Läns- och Krono-cellfängelserna från 45 R:dr till 47 R:dr, St Krono-arbetskarl 

af soldatklassen från 28 B:dr 12 öre till 3 3 R:dr, åt Krono-arbetskarl af pionier-

och fästningsklasserne från 27 R:dr 37 öre till 32 R:dr, åt arbetsfånge af man

kön från 19 R:dr 87 öre till 2 3 R:dr 75 öre, åt straff-fånge af mankön frän 

1 9 R:dr 12 öre till 2 3 R:dr, åt fånge i Lins- och Krono-cellfängelserna från 

10 R:dr 12 öre till 10 R.dr 50 öre, åt straff- och arbetsfånge af qvinnkön från 

1 2 R:dr 75 öre till 15 R.dr,. åt sjuk fånge af mankön från 6 R:dr till 7 

R:dr 50 öre, och åt sjuk fånge af qvinnkön från 2 R:dr 25 öre till 5 R:dr; 

hvarjemte staten för sängkläder åt kronoarbetskarl och fånge blifvit förhöjd från 

3 R:dr 75 öre till 4 R:dr 25 öre; varande denna förhöjning med Eders Kongl. 

Maj:ts Nådiga tillstånd jemväl beräknad och iakttagen för år 1857. 

Styrelsen får här nedan underdånigst meddela uppgift a den kostnad, hvartill 

fånges och kronoarbetskarls underhåll samt beklädnad och sängkläder uppgått för 

år och för dag. 
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Uti förestående uppgift äro straffanstalterna klassificerade efter de särskilda 

utspisniugsstater, sona vid dem varit tillämpade; och ingår i förpläguingskostnaden 

utgifterne ej mindre för anskaffning af erforderlige proviant-artiklar, utan ock för 

matens tillredning, mat- och dryckeskärl, ved och lyshållniog i kök, afskrifaings-

procent å provianten, der sådan eger rum m. m. 

Med anskaffningen af proviant-artiklar för de fångvårds-anstalter, der ordnad 

utspisning efter fastställde stater varit införd, har tillgått, på sätt förut egt rum, 

så att i allmänhet dessa artiklar särskildt för sommaren och särskildt för vintern 

fi för sådant andamål anställde auktioner blifvit upphandlade. Vid l:sta Krotio-

arbetskompaniet har sedan längre tid tillbaka provianten blifvit levererad genom 

Strömsholms nja kanal-bolags försorg, till pris, som efter träffad öfverenskommelse, 

icke finge ölverstiga 25 öre per dagportion. 

De för Krono-arbetscorpsen och straff- och arbetsfängelserne, äfvensom en 

del Läns-cellfängelser, erforderlige beklädnads- och sängklädespersedlar, likagom de 

väsendtligaste dertill behöflige materialier, såsom vadmal, buldan, ullgarn och tråd, 

hafva, på sätt jemväl föregående år egt rum, tillverkats vid straff- och arbets

fängelserne å Långholmen, Malmö, Norrmalm, Norrköpiug, Götheborg och War-

berg, samt derifrån levererats till vederbörande fångvårds-anstalter, mot godt-

görelse efter det i beklädnads- och sängklädes-staterne å hvarje persedel be

stämda pris. 

Den årliga kostnaden för beklädnad och sängkläder för fångvårds-anstalterne 

är i väsendtlig mån beroende dels af det mera filer mindre klädslitande arbete, 

hvartill fångarne vid de särskildta fångvårds-anstalterne användas, dels ock deraf 

att slitningstiden å vissa persedlar är beräknad till flere år, så att kostnaden 

blifver högre eller lägre i samma mån, som ett större eller mindre antal af 

sådana persedlar under ett visst år behöfver anskaffas. Hvad särskildt angår den 

böga kostnaden för Götheborgs Lansfängelse samt dervarande arbetsfängelse, får 

Styrelsen underdånigst upplysa, att räkenskapen upptager utgifter för dessa fän

gelsers förseende med ny uppsättning af beklädnad och sängkläder. 
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Uti nedanstående två tabeller får Styrelsen underdånigst meddela uppgift 

dels å dagportions-kostnaden, dels å årliga kostnaden för beklädnad och säng

kläder vid strafif- och arbetsfängelserne samt Krono-arbetscorpsen under sistför-

flutna qvinqvennium: 

13 
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VII. AFDELNINGEN. 

Om Fångars och Krono-arbetskarlars sysselsättning samt verkan 

deraf till minskning i Statens utgifter för deras underhåll. 

Krono-arbeiskarlarnes ocb fångarnes sysselsättning har varit anordnad på ena

handa sätt, som föregående år; och har sålunda Krono-arbetscorpsens soldatklass 

eller l:a kompaniet fortfarande varit anställdt i arbete vid Strömsholms nya kanal 

mot dagsverks-ersättning till fångvården af 37 Vi öre för hvarje dömd och 30 öre 

för hvarje frivillig krono-arbetskarl; andra, tredje och Ijerde kompanierne, med 

hvilka sjette kompaniet under hösten 1858 blifvit förenadt, vid Carlsborgs fäst

ningsbyggnad och Borghamns kalkstensbrott, utan ersättning; femte kompaniet, mot 

godtgörelse af 37'/j öre per dagsverke, vid Eders Kongl. Majrts flottas varf i 

CBrlskrona; sjette kompaniet, utan ersättning, vid befästningsarbetena å Enholmen 

vid Slite; tioride kompaniet, jemväl utan ersättning, vid enahanda arbeten å Wax-

holm, samt elfte kompaniet, likaledes utan någon godtgörelse till fångvården, å 

Kungsholms fästning vid Carlskrona. Vid straff- och arbetsfängelserne å Lång

holmen och Norrmalm, samt i Malmö, Warberg, Landskrona, Norrköping och 

Götheborg hafva fångarne varit sysselsatte hufvudsakligen med förfärdigande af 

beklädnads- och sängklädes-persedlar samt dertill erforderlige materialier af ylle-

och linväfnader, allt för fångvårdens eget behof, samt för öfrigt med stenhuggnings-
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vålnads- och sömnads- med flere arbeten för offentliga myndigheters, korpora

tioners och enskilda personers rakning. Vid de öfrige å lastningar eller garni

sons-orter befintligt' straff-fängelserne halva fångarne, i den mån arbetstillfällen 

gifvits, användts till arbete för försvarsverket. 

Styrelsen får här nedan meddela ett summariskt sammandrag öfrer samtlige 

dagsverkena vid ofvannämnde fångvårds-anstalter: 
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Häraf visar sig alt af hela personalen vid ofvannämnde fångvårdsanstalter 

11,5 procent varit af sjukdom och bristiinde arbetsförmåga sysslolöse, 3,3 procent 

af bristande arbetstillfälle och derför att arbete icke blifvit ådömdt. samt att 17,1 

procent för sön- och helgedagar samt diverse andra anledningar varit overksamme; 

att deremot 14,9 procent utgjort dagsverken lör försvarsverkets räkning, 12,2 

procent för fångvårdsanstalterne, allt utan inkomst för fångvärden, samt 40,8 

procent för fångvårdens rakning med inkomst. 

Härvid bör dock märkas, dels att ett icke obetydligt antal fångar, för hvilka 

allmänt arbete icke varit att tillgå och af sådan anledning upptagits såsom overk

samme i brist af arbetstillfälle, likväl medelst tillverkningar för egen räkning af 

ätskillige handarbeten, icke helt och hållet saknat sysselsättning, dels ock att bland 

utgjorde' dagsverken, utan inkomst, för fånsvårdsanstalterties räkning ingå 15 ,904 

för Långholmen och 3,138 för Landskrona, hvilka blifvit använde lör de vid der-

varande straffanstalter utförde större byggnadsföretag. 

Genom Nådigt Bref den 4 Maj 1838 har Eders Kongl. Maj:l i Nåder god-

kännt ett af Styrelsen med Grefve Sten Lewenhaupt upprältadt förnyadt kon

trakt, enligt hvilket bemälde Grefve förbundit sig att, sedan ny fabriksbyggnad 

vid Landskrona Straff-fängelse bli lvit ånyo uppförd i stället för den der förut 

befintliga, som genom eldsvåda i Februari månad 1857 blifvit t i l l större delen 

förstörd, under en tid af 20 år dagligen sysselsätta omkring 300 vid detta fän

gelse förvarade fångar, med skyldighet, bland annat, att erlägga dels en årlig 

ränta af 6 procent å byggnadskostnaden, beräknad t i l l 82 ,500 R:dr R:mt, dels 

en dagsverksbetalning af 12'/2 öre för hvarje dagsverke. 

Ut i nedanstående tabell får Styrelsen underdånigst meddela uppgift å fäng-

vårdens inkomster och utgifter i och för arbetena: 
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Ehuru genom den för år 18S8 i Nåder fastställde stat för fångvården vSr-

det af de vid åtskillige fångvårdsanstalter tillverkade beklädnads- och sängklädes-

persedlar för fångvårdens behof blifvit, till följd af stegrade pris å råämnena, för-

höjdt, förekommer likväl, att vid de fångvårdsinrättningar, der sådana tillverknin

gar utgjort fångarnes hufvndsakligaste sysselsättning, såsom vid Straff- och Arbets-

fängelserne för mankön i Malmö och Warberg samt för qvionkön i Götheborg, 

nettoinkomsten af arbetena i allmänhet varit låg, hvaremot vid de fångvårds

anstalter, der arbetet antingen uteslutande, såsom vid l:sta och 5:te Krono-arbéts-

kompanierne, eller till större delen, såsom vid Straff- och Arbetsfängelserne å 

Långholmen, samt å Norrmalm och i Norrköping verkställts för auktoriteters 

eller enskildes räkning, arbetsinkomsten jemförelsevis varit högre. Vid Straff-

och Arbetsfängelset på Långholmen bar en del af fångpersonalens sysselsätt-
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niog vid jemvägsarbetena å vestra stambanan i väsentlig mån bidragit till ökad 

inkomst. 

Som Styrelsen ansett lämpligt, att vid de Fästningsfängelser, der någonord-

nad sysselsättning för fångvårdens räkning icke kunnat införas, ntan fångarne, för 

såvidt de icke användas för försvarsverkets behof, ega sysselsätta sig med till

verkningar af obetydligare haudtverks- och fabriksalster, någon andel af den fån-

garoe härigenom tillkommande arbetsvinst tillgodokommer fångvården, har Styrel

sen i detta hänseende meddelat föreskrifter, hvilka dock, med undantag af, hvad 

angår Straff-fängelset å fastet Kronan i Götheborg, der af sådan anledning, på 

sätt af förestående tabell inhemtas, en mindre arbetsinkomst erhållits, först vid 

slutet af år 1858 kommit att tillämpas. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t, genom Nådigt Bref den IS December 1857, i 

Nåder bifallit Styrelsens underdåniga framställning om förändring i sättet för be

räknande af den till Direktör och Arbetsföreståndare vid åtskilliga Straff- och 

Arbetsfängelser, under benämning uppbördsprocent, utgående andel af fängelsernas 

arbetsvinst, så att denna andel, under benämning af provision, skulle få beräknas 

endast å behållna nettoinkomsten å fängelsernas arbeten, har Styrelsen, på det 

denna inkomst på det noggrannaste måtte blifva i räkenskapen synlig, den 22 i 

nyssnämnde månad lemnat vederbörande föreskrift, att alla särskilda kostnader i 

ocb för arbetena, med undantag endast af dem, som utgå för arbetslokalens bygg

nad eller underhåll samt fängelsets manliga bevakning, böra i räkenskapen på

föras de särskilda arbetsslaven, eller den allmänna rakningen för arbetenas bedrif-

vande, samt att dervid hela anskaffningskostnaden för mindre dyrbara och mindre 

varaktiga verktyg och instrumentalier för arbetena borde a (Föras i det års räken

skap, hvarunder anskaffningen egt rum, men samma verktyg och instrumentalier, 

det oaktadt, i persedelredogörelsen fortvarande redovisas, intilldess desamma blefve, 

efter behörig besigtning, såsom oduglige kasserade; hvarcmot, beträffande kostna

den för sådana dyrbarare instrumentalier eller inventarier, som för arbetenas ut

förande anskaffas och anses kunna under flere år användas, Styreisen, efter af 

Fängelse-direktören vid hvarje års slut afgifne förslag, komme att bestämma det 

belopp, som årligen finge i räkenskapen afföras eller balanseras. Och har till 
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följd af hvad sålunda blifvit föreskrifvet arbetena för år 1858 blifvit påförde större 

omkostnader, än hvad eljest varit vanligt, hvarigenom ock nettoinkomsten blifvit 

minskad. 

I öfrigt har Styrelsen låtit upprätta och på försök vid Straff- och Arbets-

fängelset på Långholmen under en del af detta år låtit tillämpa nya formulär 

för arbetenas bokförin:: och redovisning, i ändamål att, i mån som dessa formulär 

må befinnas lämpliga, fastställa dem till iakttagande jemväl vid andra fångvårds-

anstalter, der arbeten för Fångvårdens räkning utföras, på det alt enhet och en

kelhet i boklöringssättet, i förening med största möjliga kontroll, i afseende på 

denna vidlyftiga och magtpåliggande detalj må kunna vinnas. 

Styrelsen får här nedan undcrdånigst meddela uppgift å den behållna in 

komst, Fångvården tillgodokommit för fångars och kronoarbetskarlars arbeten un

der sistförflutna fem år: 
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VIII. AFDELNINGEN. 

Om inkomster och utgifter vid Fängelserne och 

Krono-arbetscorpsen. 

Genom Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 15 December 1857 har till 

fåugvårds-utgifternes bestridande år 1858 blifvit fi förslags-anslaget till fångars 

vård och underhåll anvisadt ett belopp af 1,640,320 R:dr R:mt; hvarjemte Eders 

Kongl. Maj:t, enligt Nådigt Bref den 9 Februari sistnämnde år, bemyndigat Sty

relsen alt, i män af behof, hos Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Stats-Kontor 

reqvirera det af Rikets Ständer till underhåll af Lans- och Kronofänjjelserne å 

Riksstatens andra huvudtitel siirskiidt anvisade reservationsanslag 13,300 R:dr 

t. A. Lägges härtill de för året enligt Nfidigst fastställd stat beräknade inkom

ster, nemligen arbétsvinst vid åtskillige fångvårdsanstalter 111,381 R.dr 72 öre 

samt diverse andra inkomstposter 1,293 R:dr, uppgå de för fångvården beräknade 

inkomster till 1,766,696 R:dr 72 öre riksmynl. 

Dessa inkomster hafva dock, efter afdrag af kostnaderne för arbetenas be-

drifvande, hvilkn i första rummet blifvit godtgjorde af arbetsinkomsten, i verklig

heten, på satt som inhcmtas af bifogade sammandrag Litt. M„ uppgått till 

1,787,799 R:dr 55 öre r:mt, eller 21,102 R:dr 83 öre utötver hvad som be

räknats. Af detta öfverskott belöper sig på arbetsviustea 15,826 R:dr 20 öre, 

ocb på drvérse andra inkomster 5,276 R.dr 63 öre. 

Fångvårdens utgifter, med undantag af dem, som afsett arbetenas bedrifvande, 

voro i stat beräknade fi fångvårds-anslaget till 1,753,196 R.dr 72 öre, samt å 

14 
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det särskilda anslaget till underhåll af Länsfäogelserne till 13,500 R:dr, eller 

tillsammans 1,766,676 B:dr 72 öre. 

Bilagan Litt. IV. innehåller ett sammandrag af fångvårds-utgifterue under året, 

enligt Styrelsens bufvudbok; och visar sig deraf, att dessa utgifter, likaledes efter 

afdrag al' omkostnaderne för arbetenas bedrilvande, uppgått till 1,565,189 R:dr 

40 öre å långvårdsanslaget, samt till 8,789 R:dr 87 öre å underhålls-anslaget; 

eller tillsammans 1,573,979 R:dr 27 öre; och hafva såluuda utgifterne under

stigit hvad som blifvit beräknadt å det förra anslaget med 188,007 R:dr 32 öre 

och å det sednare anslaget med 4,710 R:dr 13 öre, eller tillsammans med 

192,717 R:dr 45 öre riksmynt. Till denna summa bör läggas ofvaii oinförmälde 

öfverskott å beräknade inkomster 21,102 R:dr 83 öre, då det belopp, hvarmed 

fångvårds-utgifterne understigit de af Eders Kongl. Maj:t för året anvisade medel, 

visar sig uppgå till 213,820 R:dr 28 öre, hvaraf belöper på fångvårdsanslaget 

209,035 R:dr 15 öre, hvilkeo summa blifvit i Styrelsens bufvudbok tillgodoförd 

Eders Kongl. Maj:ls och Rikets Stats-Kontor, som blifvit debiterad! för hela den 

af Eders Kongl. Maj:t i Nåder anvisade anslagssumma för året, samt på anslaget 

till underhäll af Läns- och Kronofängelserue 4,785 Il:dr 13 öre, som, enär detta 

anslag utgör reservationsanslag, blifvit såsom behållning till påföljande år balauserade. 

Då från ofvannämnde utgiftssumma . 1,573,979: 27. 

afdrages fäfigvårdens inkomster, statsanslagen oberäknade, . . . 133,779: 55. 

befinnes statens direkta kostnader för fångvården under året hafva 

utgjort 1,440,199: 72. 

hvaral 1,431,344 R:dr 42 öre utgått af fångvårds-anslaget, och 8,714 R:dr 87 

öre af anslaget till underhäll af Läns- och Kronofängelserue. 

Vid jeroförelse af förenämnde utgift ä fångvårdsanslaget med det af Rikets 

Ständer för innevarande statsreglerings-period för fångars värd och underhåll an

visade belopp 1,350,000 R:dr r:mt, visar sig, att detta belopp blifvit öfverskridet 

med 81,344 R:dr 42 öre s. m. 

Af nedanstående tabell inheintas, huru de verkliga fångvårds-omkostnaderna 

förhållit sig till de i stat beräknade för hvarje fångvärdsauslalt: 
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Här af visar sig, att såväl fångantalet som totalkostnaden vid de särskilda 

fångvårdsanstalterna betydligt understigit hväd i stat beräknats. Fördelas deremot 

kostnaden på fångantalet vid samtlige fångvårdsanstalterna, så uppkommer för 

hvarje fånge ett kostnadsbelopp af 269 R:dr 5 öre, enligt stat, men 286 B:dr 

29 öre enligt räkenskapen. En sådan fördelning lemoar dock icke någon riktig 

grund för ett omdöme i detta hänseende, emedan de fleste utgiftstitlarna, såsom 

byggnader och reparationer, bevakning, garnisonskostitad, generella förvaltnings

kostnader no. fl. äro i allmänhet oberoende af fångantalet. I öfrigt får Sty

relsen, i afseende å hvad i lörestående tabell förekommer, underdånigst upplysa, 

att, sedan Eders Kongl. Maj:t genom Nådigt Bref den 21 Juli 1857 i Nåder 

bifallit uppförande af e» kasernbyggnad för garnisonen vid Straff- och Arbets-

fängelset å Långholmen samt åtskilliga andra inredningsarbeten, beräknade till en 

kostnad af 57,000 R.dr R:mt, har af delta belopp 54,675 B:dr blifvit i 1858 

års stat för fängelset upptaget, hvaraf under nämnde år utgått en summa af 

19,757 R:dr 36 öre; att genom Nådigt Bn f den 4 Maj 1858 blifvit anslagen 

en summa af 82,600 R:dr för uppförande af en fabriksbyggnad vid Straff-fän

gelset i Landskrona, hvaraf under året utgått 14,117 R:dr 21 öre, ehuru något 

kostnadsbelopp för detta ändamål icke i årets stat ingått; att, ehuru Straff-fän

gelset å fästet Kronan samt sjette Krono-arbelskompanivt blifvit. jemlikt Eders 

Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 17 Juli och 31 Augusti 1858, under hösten 

samma år indragoe, hela årsanslage» för dessa fångvårdsanslalter likväl i före

stående tabell upptagits; att stegring i kostnaderna för fångtransporter i betydlig 

mån förorsakats af Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse om förhöjd skjutsleaa 

den 11 December 1857, så att, då i della hänseende under år 1856 utgått 

144,758 R:dr 40 öre och år 1857 147,577 R:dr 52 öre, utgör fångtransport

kostnaden år 1858 183,996 R:dr 84 öre, oakladt fångantalet förstnämnde tvä 

år varit högre än under det sednare; alt då Eders Kongl. Maj:t genom Nådigt 

Bref den 16 Mars 1858 fastställt förhöjd ailöningsstat för Styrelsens em bet s-

och tjenstemän, i hufvudsaklig överensstämmelse med hvad Rikets Ständer be

stämt för Rikets Collegier ocb andra förvaltande verk, samt jemväl i Nåder be

viljat, alt 50 procent af löneförhöjningen finge utgå för år 1857, har af sådan 
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anledning dst fornt i 1858 års stat upptagne belopp för Styrelsen blifvit öfver-

skridet; samt att den betydliga summan af 86,267 R:dr 50 öre, som afförts för 

fångvården i allmänhet, utgöres del» af 7,800 R:dr, som jemlikt Eders Kongf. 

Maj:ts Nådiga Bref den 12 September 1848 utgått till Seraphimer-Ordens-Gillet, 

såsom ersättning för Vansinniga brottslingars vård å Hospitalerne, dels af 1,269 

B:dr 50 öre, som erfordrats för papper och tryckning af blanketter till fång-

rollor, kyrkoböcker, fångförteckningar tn. m., för hvilka ändamål anslag i stat varit 

uppfördt, dels af 3 653 R:dr 78 öre, utgörande beloppet af en i räkenskapen för 

Straff- och Arbetsfängelset på Norrmalm sedan längre tid tillbaka balanserad 

fordran hos fabriksbolnget Obergs Enka & C:ni. för vid nämnde fängelse begag

nade fångdagsverken, hvilken foidran blifvit på grund af Eders Kongl. Maj:ts och 

Rikets Kammar-Rätts Utslag afskrifven, dels ock af 74,444 R:dr 14 öre, utgö

rande bokförda värdet af inventarie- och beklädnads-persedlar vid åtskilliga Straff-

och Arbetsfängelser, hvilket värde, på grund af Styrelsens derom meddelade be

slut, blifvit i räkenskapen »ffördt; och får Styrelsen i afseende härå underdånigst 

meddela följande närmare upplysningar. Sedan längre tid tillbaka har i räken-

skaperne vid de särskilda fångvårdsanstalterna i allmänhet iakttagits, att värdet 

af alla under årets lopp till begagnande utlemnade beklädnads- och sängklädes

persedlar samt anskaffade inventarier afförts såsom utgift för året, utan afseende 

dera att ett större eller mindre antal persedlar jemväl under följande år varit 

användbare och sålunda bibehållit ett mindre värde, som drabbat ett föregående 

års utgifter. Endast vid de få fängelser, der särskilde redogörare blifvit anställde, 

och der ett utförligare bokföringssätt kunnat införas, nemligen vid Straff- och 

Arbetsfängelserna å Långholmen, Malmö, Warberg, Norrköping och å Norrmalm 

här i staden, hafva inventarievärden balanserats, dervid likväl olika grunder blifvit 

följde, så att, under det dessa värden vid Straff- och Arbetsfängelset i Malmö 

uppgått till Sextio å Sjuttiotusen Riksdaler, hafva vid hvardera af de öfriga fängel

serna bi-lopp af endast Ett å Tretusen Riksdaler i detta hänseende balanserats, 

hvilken betydliga skiljaktighet hufvudsakiigen härledt sig derifrån, att vid dessa 

sednare fängelser endast värdet å en del för längre brukningstid afsedda inven-

rier i räkenskapen balanserats, då deremot vid fängelset i Malmö värdet ej alle' 
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nast i alla inventarie-effeLter, ulan ock i de för fängelset anordnade beklädsuads-

och sängklädespersedlar i räkenskapen blifvit balanserade till fulla anskaffnings

kostnaden, intilldess desamma vid besigtning såsom oduglige kasserats. 

För att nu åstadkomma en i flere afseenden önskvärd enhet i bokförings

sättet, samt då ganska stora svårigheter skulle halva mött för tillvägabringande 

af ett så utförligt bokföringssätt i samtlige till Styrelsen ingående 42 särskilda 

redogörelser, som i detta hänseende iakttagits för Straff- och Arbetsfäugelset i 

Malmö, hvilket bokföringssätt är i så måtto förvillande, alt då, till följd af svå

righeten att for hvarje år bestämma värdet af förbrukningen, icke någon deremot 

svarande andel af invenlarie-effekternas anskaffningskostnad afskrifves, utuu denna 

oförändrad bibehålies, intilldess effekteme blifvit vid besigtning kasserade, räken

skapen utvisar tillgångar, som i betydlig mån ölverstiga de verkliga, ansåg sig 

Styrelsen, genom circulär till Direktörerne vid Straff- och Arbetsfängelserna å 

Långholmen, Malmö, Norrmalm och Warberg samt Direktionerna vid fängelserna 

i Norrköping och Götheborg den 25 September 1858, böra föreskrifva, att, i 

hufvudsaklig överensstämmelse med hvad Styrelsen, den 22 December 1857, på 

sätt i VII Afdelningen af denna underdåniga Berättelse blifvit omförmäldt, för

ordnat, beträffande de för arbetenas bedrifvande beiiöQige redskap och instrumen-

talier, kostnaden till alla för fängelsets behof anskaffade inventarie-effekter, såväl 

som beklädnads- och sängklädespersedlar bör i fängelsets hufvudbok afföras såsom 

defioitif utgift det år, hvarunder anskaffningen egt rum, och icke, såsom hittills 

mer och mindre fullständigt skett, balanseras, intilldess effekterna blifvit förbru

kade; hvarvid dock noggrannt skulle iakttagas, att alla dylika effekter och per

sedlar upptagas och redovisas i särskild persedel-redogörelse, upprättad i hulvud-

saklig överensstämmelse med de af Styrelsen fastställde formulär, samt att de då 

i räkenskapen balanserade värden å iuventarie-effekter borde i årets räkenskap å 

särskildt »Conto för afföring af förbrukningspersedlar» afskrifvas. På grund häraf 

har i räkenskapen endast för Straff- och Arbetsfäugelset i Malmö blifvit affördt 

70,438 R:dr 84 öre; men vid granskning häraf har befunnits, att, till följd af 

missförstånd om Styrelsens föreskrifter, häruti inbegripits ett belopp af 7,901 

U:dr 50 öre, utgörande värdet ef fabriksredskap och andra för arbetenas badrif-
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vande anskaffade instrumentalier, hvilket värde, enligt hvad Styrelsen den 88 

December 1 8 5 7 föreskrifvit, bordt päföras de särskilta arbetsslag, för hvilkas ut

förande effekterna erfordrat; till följe hvaraf rätta beloppet, som under ifråga

varande titel bort för detta fängelse afföras, utgör 62,557 R:dr 34 öre. 

Statens utgifter för fångars vård och underhåll under de sednast förflutna 

10 åren, oberäknadt kostnaderna för uppförande af cellfängelsebyggnader, för 

hvilket ändamål exstra statsanslag varit anvisade, halva utgjort: 

År 1849 1,099,670: 92. 

» 1850 1,005,786: 93. 

» 1851 1,043,681: 71. 

» 1852 1,139,413: 15. 

» 1853 1,213,231: 67. 

» 1854 1,320,476: 55. 

a 1855 1,269,898: 90. 

» 1856 1,430,380: 57. 

» 1857 1,339,920: 91. 

» 1858 1,440,199: 72. 

Summa R:mt R:dr 12,300,661: 5, 
hvaraf medeltalet för år utgör 1,230,066 R:dr 10 öre. 

Utgifterna för fångvården visa sig sålunda högre för år 1858 , än under 

något föregående år, men om derifrån afraknas, dels ofvanberörde 74 ,444 R:dr 

14 öre, hvarmed, till följe endast af en bokföringsåtgärd, 1858 års nlgifter blif-

vit ökade, dels det belopp af omkring 56,000 R:dr, hvarmed fångtransport-

kostnaderna genom den förhöjda skjutslegan kunna anses halva blifvit ökade, sfi 

understiga berörde års utgifter dem för år 1857 med omkring 10,000 R:dr o%b 

dem för år 1856 med omkring 101 ,000 R:dr, oaktadt, enligt hvad ofvau är i 

underdånighet anfördt, nära 34 ,000 R:dr år 1858 utgått för större byggnads

företag å Långholmen och i Landskrona. — Detta förhållande härflyter dock huf-

vudsakligast af ett för året minskadl fångantal och lägre pris på lifsförnödenhetefr. 

Eoligt hvad Eders Kongl. Maj:i, genom Nådigt Bref den 9 Februari 1 8 5 8 , 

gifvit Styrelsen tillkänna, hafva Rikets Ständer, jemlikt underdånig skrifvelse den 16 
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Januari samma år, beträffande de till Styrebens disposition ställde allmänna me

del, beslutit, dels att förhöja förslagsanslaget till fångars vård och underhåll från 

1,138,000 B:dr till 1,350,000 R:dr R.mt, dels att det å 7:de hufvudtiteln an

visade belopp af 6,000 R:dr R:mt till underhåll af Läns- och Kronofängelserna 

borde öfverflyttas till Riksstatens 2:dra hufvudtitel och såsom ett särskildt reser

vationsanslag utgä med ett förhöjdt belopp af 13,500 R:dr R:mt, dels att Sty

relsen må såsom förlagskapital af statsmedlen tillsvidare innéhafva en summa af 

högst 373,000 R:dr R:mt, deruti inberäktiadt det i Styrelsens hufvudbok balan

serade kapitalbelopp af 122,626 R:dr 36 sk. 6 r:st. Ranko, dels ock att för 

ombyggnad af Länsfängelser efter cellsystemet i de Län, der sådane icke blifvit 

fullbordade eller påbégynte, anvisa en summa af 430,000 R:dr R:mt, att med 

en tredjedel årligen under hvartdera af åren 1858, 1859 och 1860 från Riks

gälds-Kontoret utgå. 

I afseende på ofvanberörde anslag till underhåll af Lans- och Kronofängel

serna, hvilket redovisats uti de till Styrelsen från vederbörande Landtränterier 

ingående qvartalsliqvidér öfver utgifterna för fångvården, samt särskildt blifvit 

bokfördt i Styrelsens hufvudbok öfver fångvärdsanslaget, har Styrelsen genom cirku

lär den 22 Juni 1858 anmodat Eders Kongl. Maj:ts vederbörande Befallnines-

hafvande, att från och med år 1859 låta upprätta och till Styrelsen insända sär

skild redovisning öfver de från detta anslag utgående kostnader, hvilka således 

helt och hållet komma att afskiljas från utgifterna å fångvärdsanslaget, och att 

jemväl af Styrelsen i särskild räkning redovisas. 

Då Eders Kongl. Maj:ts ofvanberörde Nådiga Skrifvelse var Styrelsen till— 

handakommen redan innan Styrelsens hufvudbok för är 1857 hunnit afslutas, blef 

det härofvan omnämnde, i Styrelsens hufvudbok balanserade, kapitalbelopp 122,626 

R:dr 36 sk. 6 r:st. B:ko i nyssberörde års hufvudbok Statsverket tillgodofördt; 

och då till följd häraf Styrelsens skuld till Eders Kongl. Maj.ts och Rikets Stats-

KonUr uppgick till 334,347 R.dr 6 sk. 9 r:st. B:ko, nar Styrelsen kontant er

satt Stats-Kontoret skilnaden mellan detta belopp och den summa af 375,000 

R.dr R:mt, som Styrelsen, på sätt ofvanberördt är, eger såsom förla-gakapital af 

Statsverket innéhafva, med 122,320 R:dr 71 öre R.mt. 

15 
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Fångvårdens skulder vid 1858 års slät nppgingo till 639,798 R:dr 91 ört, 

hvaraf till Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Stats-Kontor 470.623 B:dr 12 öre. — 

Dessa skulder motsvaras af tillgångar till enahanda belopp och utgöras af: 

Kontanta kassabehållningar hos Styrelsen och de särskilda Fång

vårdsanstalterna, 97,972: 57. 

Förskotter och fordringar hos enskilda och auktoriteter, samt an

märkte poster, 112,080: 49. 

Värden af beklädnads-, byggnads- m. fl- materialier äfvensom pro

viantförråd er, samt 346,642: 28. 

Förräntade och innestående medel, motsvarande fångars och krono

arbetskarlars premiemedel och besparingskassa-medel . . . . 83,103: 77. 

Summa R:mt R:dr 639,798: 91. 

Genom 33 af Styrelsen under år 1858 utfärdade resolutioner och beslut i 

anmärkningsmål, har till betalning blifvit fastsläldt ett belopp af 3,482 R:dr 

SO öre R:mt. 

Slutligen får Styrelsen i underdånighet "anmäla, att, utom det föreskrifna mön

stringar af Krono-arbetscorpsen blifvit, enligt särskild till Eders Kongl. Maj:t afgifven 

underdånig berättelse, af undertecknad, Stråle, under år 1858 verkställde, inspektioner 

af så väl samtlige Straff- och Arbetsfängelserna, som Läns- och Kronohuktena, med 

undantag af de i Wester-Norrlands, Jemtlands, Westerbottens och Norrbottens Lan 

befintliga, blifvit berörde år i sammanhang med nämnde mönstringar förrättad». 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

Stormäktigste, Allernådigste Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

Underdånigste, tropligtigste 
tjenare och undersåter 

W . STRÅLE. 
VICTOR LJUNGSTEDT. 

E. A. F. Lindencrona. 

R. TH. CEDERSCHIÖLD. 

Stockholm den 29 December 1859. 



Litt. A. 
Summariskt Sammandrag öfver Fångantalet vid Rikets samtlige Läns-, Krono- och Polishäkten under loppet af år 1858. 



Summariskt Sammandrag öfver antalet af Allmänna Straff- och Arbets-



fångar, Bekännelsefångar samt Krono-arbetskarlar under loppet af år 1858. Litt. B. 1. 



Litt. B. 2. 

Summariskt Sammandrag öfver antalet af de personer, som under loppet af år 1858 i Läns- och Kronohäktena hållits till ådömdt Straff-fängelse, antingen på grund af Kongl. Förordningarne den 4 Maj 1855 och den 11 December 1857, eller ock på grund af Kongl. Maj:ts serskildta Nådiga beslut. 



Litt. B. 3. 

Summariskt Sammandrag öfver antalet af de personer, som under loppet af år 1858 i Läns- och Kronohäkten hållits till allmänt arbete, ådömdt, jemlikt 

Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 1853, för försvarslöshet. 



Litt. C. 
Uppgift för år 1858 på Allmänna Straff- och Arbetsfångarnes, Bekännelsefångarnes samt Krono-arbetskarlarnes ålder. 



Litt. D. 

Uppgift för år 1858 på Allmänna Straff- och Arbetsfångarnes, Bekännelsefångarnes samt Krono-arbetskarlarnes födelseorter. 





Litt. E. 

Uppgift för år 1858 på förhållandet mellan folkmängden i Stock

holms Stad och hvarje Län, samt antalet af derstädes födde all

männa Straff- och Arbetsfångar, Bekännelsefångar samt Krono

arbetskarlar. 



Litt. F. 
Uppgift för år 1858 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 1858, utvisande af hvilka auktoriteter allmänna Straff- och Arbetsfångarne, Bekännelsefångarne, samt vid Krono-arbetscorpsens Fästnings- och Pionierklasser anställda 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 1858 på förhållandet mellan folkmängden i Stock-

holms Stad och hvarje Län, samt antalet af de utaf Auktorite-

terna derstädes dömde allmänna Straff- och Arbetsfångar, Be

kännelsefångar samt Krono-arbetskarlar. 





Litt. I. 

Uppgift för år 1858 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 1858, dels varit å Allmänna Straff- och Arbetsfängelserna och vid Krono-arbetscorpsen 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 1858. 



Litt. M. 
Sammandrag öfver Fångvårdens inkomster, enligt Fångvårds-Styrelsens Hufvudbok för år 1858. 



Litt. N. 
Sammandrag af Fångvårdsutgifterna, enligt Fångvårds-Styrelsens Hufvudbok för år 1858. 
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