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') Förutom desaa statens fängelser finnas, till förvarande af ransakningsfângar, regementsarrester samt stads- och häradshäkten. Der lans- eller kronohäkte finnes 
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fängelse, hvartill böter blifvit förvandlade. 





T I L L K O N U N G E N . 

t i emlikt föreskriften i den för Fångvårdsstyrelsen nådigst fast-
stälda instruktion får Styrelsen härmed afgifva berättelse om 
fångvården för år 1888, dervid, med bibehållande af den i se
naste årsberättelse följda uppställning, i särskilda afdelningar 
kommer att redogöras för: 

l:o) Fångantalet; 

2:o) Ordningen och disciplinen samt fångpersonalens syssel

sättning; 

3:o) Religions- och skolundervisningen; 

4:o) Helsovården; 

5:o) Verksamheten för frigifne fångars understödjande; 
samt 

6:0) Fångvårdens inkomster och utgifter. 

I. Fångantalet. 

Antalet personer, som för undergående af ransakning för 
brott, för aftjenande af dem utaf domstolar och myndigheter 
ådömd bestraffning samt för sysslolöst kringstrykande och het
tande varit intagne i rikets samtlige fångvårdsanstalter och 

Stockholms stads ransakningshäkte under år 1888, har enligt 
tab. N:o 1 varit: 



II Personer häktade för brott och förseelser. Straffarbetsfångar. 

Förestående fångantal redovisas här nedan under följande 
liufvudklasser: 

A) Personer häktade för brott och förseelser; 
B) Straff arbets fångar; 
C) Fångelsefångar; 
D) Personer, häktade för sysslolöst kringstrykande och 

betlande; 
E) Pangar, hållne till allmänt arbete eller tvångsarbete. 

A. Personer, häktade för brott och förseelser. 
(Tab. N:o 2.) 

Det mindre antal personer, som under året förvarats i 
regementenas arrester eller i härads- och stadshäkten, utan att 
under lansakningstiden hafva blifvit till fångvårdsanstalt för
sända, är icke inräknadt i förestående redovisning. 

Antalet för brott häktade under år 1888 har understigit 
det för år 1887 med 108, deraf 81 män och 27 qvinnor. 

B. Straffarbetsfångar. (Tab. N:is 3—5.) 

Under berättelseåret har antalet straffarbetsfångar minskats 
med 112, deraf med 11 Iifstidsfångar, 40 straffarbetsfångar öfver 
2 år och 61 straffarbetsfångar under 2 år. 

Vid slutet af nedanuppgifna år var straffarbetsfångarnes 
antal som följer: 



Straffarbetsfångar. III 

Å antalet qvarvarande straff arbetsfångar vid slutet af de tio senast förflutna åren meddelas följande uppgift: 

Ifrån början till slutet af den sista tioårsperioden, 1879— 
1888, har antalet straffarbetsfångar alltså minskats med 559, 
deraf med 215 för lifstiden och 344 på viss tid dömde. 

Antalet nykomne straffarbetsfångar under de två sista åren 
har varit: 

Berättelseåret visar sålunda i förhållande till år 1887 en 
minskning i antalet nykomne af 4 lifstidsfångar, 5 straffarbets
fångar på viss tid öfver 2 år och 102 straffarbetsfångar på viss 
tid under 2 år. 

Huru många af de under de sista fem åren nykomne straff-
arbetsfångarne förut undergått straffarbete visar efterföljande 
tabell: 

För tioårsperioden 1879—1888 lemnas efterföljande redo
görelse för antalet nykomne straffarbetsfångar tillika med upp
gift, huru många af dem förut undergått straffarbete. 



IV Återfall i brott. Tidslängden af ådömda straff. 

Procenteri af återfall i förhållande till antalet nykomne 
staffarbetsfångar liar sålunda utgjort för berättelseåret 32-6 samt 
för den senaste tioårsperioden 30'i procent. 

Procenten af återfall i tjufnadsbrott under enahanda tid 
inhemtas af efterföljande uppgift å antalet i rikets straffanstalter 
under åren 1879—1888 intagne, till straffarbete för rån och 
stöld dömde: 

Af de år 1888 nykomne, för andra resan stöld dömde straff-
arbetsfångarne, 170 män och 14 qvinnor, hade 167 män och 14 
qvinnor i cell undergått straffet för första resan stöld, hvilket 
straff slutat: 

Tidslängden af de straff, som blifvit ådömda de år 1888 
nykomne straff arbetsfångarne på viss tid, har varit: 



Benådade lifstidsfångar. Fängelsefångar. V 

Af de vid 1888 års slut qvarvarande lifstidsfångarne, 216 
män och 48 qvinnor, hade 65 män och 5 qvinnor förut varit 
liållne till straff arbete för lifstiden, men blifvit benådade; och 
bland desse sistnämnde hade vid benådningen 38 män öfver-
flyttats till klassen af försvarslösa fångar. 

Antalet benådade lifstidsfängar under de tio sista åren 
inhemtas af nedanstående tabell, som tillika utvisar, huru många 
från liftidsstraffarbete benådade under samma tid i straffängelse 
intagits, efter att för ånyo begångna brott hafva förklarats skola 
förut ådömdt straffarbete för lifstiden fortsätta. 

Under tioårsperioden 1879—1888 hafva sålunda 262 män 
och 36 qvinnor blifvit från lifstidsstraffarbete benådade samt 79 
män och 4 qvinnor i straffängelse ånyo intagits till fortsättande 
af förut ådömdt straffarbete för lifstiden; och hafva återfallen 
bland lifstidsfångarne alltså varit för män 30"i och för qvinnor 
11 • i procent. 

Af lifstidsfångarne förvarades vid 1888 års slut 6 män, 
hvilka förut icke varit till lifstidsstraffarbete hållne, i enrum 
jemlikt Kongl, förordningen den 30 Maj 1873. 

Af de vid 1888 års slut qvarvarande, till straffarbete på viss 
tid utöfver 2 år dömde 985 män och 258 qvinnor, hade 615 
män och 67 qvinnor förut varit hållne till straffarbete; och af 
de vid samma tid qvarvarande, till straffarbete i 2 år och der
under dömde 599 män och 77 qvinnor, hade 233 män och 14 
qvinnor sådant straff tillf orene undergått. Af de till straffarbete 
utöfver 2 år dömde höllos vid årets slut i enrum, jemlikt Kongl, 
förordningen den 30 Maj 1873, 184 män och 3 qvinnor, nemligen: 

C. Fängelsefångar. (Tab. N:is 6—8.) 

För desse, som utgöras dels af dem, som undergått urbota 
bestraffning, och dels af sådane, hvilka i saknad af tillgång till 
gäldandet af ådömda böter undergått motsvarande fängelsestraff, 
redovisas sålunda: 

Tidslängden af de straff, som blifvit ådömda de år 1888 
nykomne urbota fång eis ef ångar ne, har varit: 

Under de tio sista åren har antalet nykomne urbota fän
gelsefångar, samt fångar, som aftjenat ådömda böter med för
vandlingsstraff, varit: 



VI För sysslolöst kringstrykande och betlande häktade. 

Af tabellen N:o 8, som meddelar uppgift på antalet under 
år 1888 till verkställighet befordrade förvandlingsstraff för af-
tjenande af ådömda böter, äfvensom på bötesbeloppen och för
vandlingsstraffens längd, inhetntas, att de böter, hvilka vid bri
stande tillgång under år 1888 börjat aftjenas, motsvarat ett 
sammanlagdt antal bestraffningsdagar af 81,276, så att medel
talet bötessittare för dag i rikets samtliga läns- och kronohäkten 
samt Stockholms stads ransakningshäkte utgjort 222, emot ett 
medeltal af 211 för år 1887. 

Om böterna förvandlats enligt de bestämmelser, som voro 
gällande före vatten- och brödstraffets upplifvande är 1884, 
skulle bestraffningsdagarnes antal utgjort 69,241 och antalet bötes
sittare för dag 189. 

D. För sysslolöst kringstrykande och betlande häktade. 
(Tab. N:o 9.) 

Antalet häktningar för sysslolöst kringstrykande och Ledande 
liar varit: 

A antalet häktningar för sysslolöst kringstrykande och 
betlande under sista tioårsperioden meddelas följande uppgift: 

Antalet för lösdrifveri häktade personer, som under år 1888 
med fångtransport blifvit forslade från ett till annat län, utgjorde, 
såsom af-tab. N:o 9 synes, 314 emot 410 år 1887. 

E. På grund af försvarslöshetsstadgan eller lagen an
gående lösdrifvares behandling eller på grund af fattig
vårdsförordningen till allmänt arbete eller tvångsarbete 

hållna personer. (Tab. N:s 10—13.) 

Dessa redovisas under följande fyra klasser: 

a) dömde enligt försvarslöshetsstadgan eller lösdrifverilagen 
och förut till straffarbete hullne; 



Tvångsarbetsfångar. VII 

bf" dömde enligt lösdrifverilagen och förut till straffarbete 
icke hullne; 

c) dömde enligt fattigvår ds för ordning en; och 
d) frivillige. 

Antalet af hvarje särskildt slag af desse eller till samma 
kategorier enligt äldre författningar dömde personer vid slutet 

af åren 1835, 1845, 1855, 1865, 1875, 1885 och 1888 inhemtas 
af följande tabell: 



VIII Tvångsarbetsfångar. 

Vid slutet af de tio sista åren har antalet af ifrågavarande personer varit: 

Till jemförelse meddelas här uppgift på de åren 1887 och 1888 nykomne personer, hvilka enligt lösdrifverilagen eller fattig
vårdsförordningen hållits till tvångsarbete. 

Nedanstående tabell visar, huru många af de under de sista 
fem åren nykomne, enligt försvarslöshetsstadgan, lösdrifverilagen 

eller fattigvårdsförordningen till allmänt arbete eller tvångsarbete 
dömde förut undergått straffarbete eller allmänt arbete. 



Tidslängden af ådömdt tvångsarbete. Tvångsarbetsanstalter. IX 

Tidslängden af det tvångsarbete, som enligt lagen angående 
lösdrifvares behandling blifvit ådönidt de år 1888 nykomne 
tvångsarbetsfångarne, har varit: 

I sammanhang med utfärdandet af lagen angående lösdrifvares 
behandling d. 12 Juni 1885 liar Eders Kongl. Maj:t, med förklarande 
att frågan om inrättandet af sådana tvångsarbetsanstalter för 
lösdrifvare af mankön, som utöfver de redan vid Tjurkö, Borg
hamn och Vaxholm befintliga kunde vara af behofvet påkallade, 
för det dåvarande icke kunde till slutlig profning företagas, dels 
förordnat att tillsvidare tvångsarbetsanstalter finge för de på 
kortare tid dömde ostraffade, hvilka ej kunde mottagas å arbets
stationen å Vaxholm, liksom ock för de på längre tid dömde, 
mindre arbetsföre ostraffade, inrättas vid länsfängelserna i Kri
stianstad, Wexiö, Jönköping och Karlstad samt att för mindre 
arbetsföre straffade en sådan anstalt finge anordnas vid straff
fängelset i Malmö, äfvensom att vid Nya Varfvet finge inrättas 
en tvångsarbetsanstalt för ostraffade lösdrifvare under 21 års 
ålder, och dels anbefalt Styrelsen att senast inom två år efter 
det den nya lagen trädt i tillämpning, med ledning af då vunnen 
erfarenhet om antalet af de för lösdrifveri dömde samt efter 
profning af öfriga på frågan inverkande omständigheter, till 
Eders Kongl. Maj:t inkomma med förslag till definitivt ordnande 
af dylika tvångsarbetsanstalter, vare sig genom inrättande af 
arbetsgårdar på landet eller på annat sätt. 

Härjemte och med anledning af ett från krigsstyrelsen in
gånget meddelande, att efter 1889 års utgång arbete inom Vax
holm—Oskar—Fredriksborgs försvarsområde icke kunde beredas 
åt der förlagda styrka af kronoarbetskorpsen, har Styrelsen d. 26 
Februari 1887 undfått nådig befallning att, vid fullgörandet af 
ofvanomförmälda uppdrag, taga i öfvervägande frågan om an
skaffande af ny arbetsstation för den å Vaxholm förlagda delen 
af kronoarbetskorpsen. 

För Styrelsens i dessa frågor den 13 Februari 1888 afgifna 
yttranden samt Eders Kongl. Maj:ts med anledning deraf meddelade 
nådiga beslut torde en kortfattad redogörelse böra här intagas. 

2 



X Tvångsarbetsanstalter. Fångantalet i förhållande till folkmängden. 

Beträffande först de vid länsfängelserna i Kristianstad, 
Wexiö, Jönköping och Karlstad samt å Nya Varfvet provisoriskt 
inrättade tvångsarbetsanstalterna afslutar Styrelsen, efter att hafva 
redogjort för de yttranden, som blifvit infordrade från de myn
digheter, under hvilkas inseende dessa anstalter äro stälde och 
efter att hafva närmare angifvit de med dessa provisoriska an
stalters bibehållande förenade fördelar och olägenheter, sitt ut
låtande med följande underdåniga hemställan: »Ehuru Styrelsen 
skänker fullt vitsord åt de af direktören å Nya Varfvet samt 
vederbörande direktörer och länsstyrelser afgifna omdömen rö
rande här ifrågavarande provisoriska tvångsarbetsanstalters öfver-
vägande olämplighet och för sin del helst skulle vilja föreslå 
anordnandet af en centralt belägen arbetsgård för upptagandet 
af dels yngre dels ock andra ostraifade personer, hvilka dömdes 
att undergå tvångsarbete, finner Styrelsen sig dock under nu
varande förhållanden icke böra framställa något så beskaffadt 
förslag. För att dermed förenade kostnader skola kunna genom 
motsvarande gagn för samhället anses uppvägda, kräfves, enligt 
Styrelsens åsigt, ovilkorligen ej mindre sådant tillägg till nu 
gällande lag rörande lösdrifvares behandling, att yngre dylike 
må kunna dömas till insättning i uppfostringsanstalt, derinom de 
må få qvarhållas till dess de vants vid arbetsamhet och goda 
seder, dock icke utöfver viss uppnådd ålder, än äfven sådan 
ändring af förberörda lag, att gränsen nedåt för tid, för hvilken 
tvångsarbete kan ådömas, så mycket höjes, att man kan våga 
förvänta, å ena sidan, det ändamålet med åtgärden åtminstone 
i någon mån skall kunna vinnas och, å andra sidan, att kost
naderna för staten genom det höjda värdet af tvångsarbetsfån-
garnes arbetsprestation varda i motsvarande mån minskade; men 
då ännu någon tids erfarenhet af nu gällande, så nyligen stiftade 
lags verkningar torde böra afvaktas, innan ändring deri ifråga
sattes, tillåter sig Styrelsen underdånigst hemställa, att de genom 
nådiga brefvet d. 12 Juni 1885 provisoriskt anordnade tvångs
arbetsanstalterna vid länsfängelserna i Jönköping, Wexiö, Kri
stianstad och Karlstad samt å Nya Varfvet må tillsvidare för 
det med dem afsedda ändamål bibehållas samt frågan om defini
tivt anordnande af annan arbetsanstalt i stället må blifva be
roende på framtida profning.» 

I fråga om den vid centralfängelset i Malmö provisoriskt 
anordnade tvångsarbetsanstalten för mindre arbetsföre, förut till 
straffarbete hållne tvångsarbetsfångar, fäste Styrelsen Eders Kongl. 
Majrts nådiga uppmärksamhet på de hvarjehanda olägenheter i 
ekonomiskt och disciplinärt hänseende, som voro förenade med 
tvångsarbetsfångars förvarande i ett för straffångar afsedt central
fängelse; och då, i följd af den stora minskning, som på senare 
tid egt rum bland de för lifstiden och på viss tid öfver 2 år 
dömde straffarbetsfångar ne, antalet af dessa fångar så nedgått, 
att de nya, tidsenligt inrättade centralfängelserna å Långholmen, 
i Malmö, i Karlskrona och å Nya Varfvet lemnade fullt ut
rymme till förvarande af samtlige dessa fångar, hemstälde Sty
relsen, att de i Landskrona gamla geinensamhetfängelse för
varade, hufvudsakligen mindre arbetsföre och till arbete oduglige 
straffarbetsfångarne finge förflyttas till de öfriga centralfängel
serna samt fängelset i Landskrona derefter anordnas till en arbets
anstalt för samtlige mindre arbetsföre, förut till straffarbete hållne 
tvångsarbetsfångar. 

Hvad slutligen vidkommer beredandet af annan arbetsstation 
för den vid Vaxholm förlagda afdelning af kronoarbetskorpsen, 

hemstälde Styrelsen att, i Öfverensstämmelse med uppgjord rit
ning och kostnadsförslag, vid Svarsjö finge för ostraffade lös-
drifvare anordnas en tvångsarbetsanstalt med 337 nattceller m. m. 

De af Styrelsen sålunda gjorda framställningar hafva af 
Eders Kongl. Maj:t den 19 Mars 1888 blifvit i nåder bifallna; 
och har, sedan Eders Kongl. Maj:t sistnämnda dag till riksdagen 
aflåtit nådig proposition om anvisande å extra stat af 200,000 
kronor för inrättande af en tvångsarbetsanstalt å Svartsjö, riks
dagen till samma framställning lemnat sitt bifall. 

Antalet barn, som under året i fängelse åtföljt föräldrarne, 
har, enligt tab. N:o 14, varit 74; och meddelas för de tio sista 
åren efterföljande jemförelsetabell: 

Tabellerna N:o 15 och 16 innefatta redogörelse för straff-
arbetsfångarnes och de till tvångsarbete hållne personernas 
födelseorter samt för proportionsförhållandet, särskildt för Stock
holms stad och hvarje län, mellan de under året nykomne straff-
arbetsfångarnes och till tvångsarbete dömde personernas antal 
och folkmängden vid årets slut. 

För tidsperioden 1879—-1888 meddelas i sistnämnda af-
seenden för hela riket efterföljande jemförelsetablå: 

Uti tabellen N:o 17 lemnas uppgift på de yrken och syssel
sättningar, som de till straffarbete eller fängelse dömde utöfvat 
vid tiden före bestraffningens början, äfvensom på deras civil
stånd m. m. 

Uti tabellerna N:is 18—20 meddelas uppgift på de brott, 
för hvilka de nykomne och vid årets slut qvarvarande straff-
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arbets- vek fängelsefångarne blifvit dömde, åfvensom på de 
brott och förseelser, för hvilka de till allmänt arbete eller 
tvångsarbete dömde personerna förut undergått bestraffning. 

Af tabellerna N:o 18 och 20 inhemtas derjemte, att af de 
vid årets slut qvarvarande straffarbetsfångar och till allmänt 
arbete eller tvångsarbete hållne personer 

Ä de brott, för hvilka de under de sista tio åren till under
gående af straffarbete för lifstiden eller på viss tid i straff
anstalt intagne personer blifvit dömde, meddelas efter de till 
Styrelsen inkomna uppgifter efterföljande jemförelsetabell. 

De för undergående af urbota fängelsestraff under de tio 
sista åren i straffanstalt insatte personer hafva varit dömde för: 

I tabellen N:o 21 meddelas en öfversigt öfver de nykomne 
och vid årets slut qvarvarande straffarbetsfångarnes och de till 
allmänt arbete eller tvångsarbete dömde personernas ålder; och 
införes här, till jemförelse i fråga om antalet nykomne fångar 
af yngre ålder än 20 år, följande tabell. 

') För åren 1840 och 1845 äro de olika slagen af fångar ej åtskilda. 
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Genom nådigt bref den 20 Juli 1888 liar Eders Kongl. Maj:t 
förordnat, att Rönnebergs, Onsjö och Harjagers härads tingslag 
må å centralfängelset i Landskrona hafva tingstad, hvarest ran-
sakas och dömas må i brottmål, der häktad persom tilltalas för 
gerning, som begåtts inom något af dessa härad. 

II. Ordningen och disciplinen samt fång
personalens sysselsättning. 

A. Läns- och kronocellfängelserna. 

Antalet af de extra judiciela bestraffningar, som under år 
1888 blifvit ålagda fångpersonalen vid dessa fängelser, har varit 
134, bestående i: 

Förseelserna, för hvilka dessa bestraffningar blifvit ålagda, 
voro: 

De straffades antal har varit 106 män och 11 qvinnor, 
utgörande i förhållande till det i dessa fängelser förvarade me
deltal fångar 8-6 procent. 

Någon förseelse af svårare art, som påkallat fånges åta
lande vid domstol, har icke under året förekommit. 

En rymning har under året egt rum, nemligen från den 
provisoriska tvångsarbetsanstalten i Jönköping af en till två års 
tvångsarbete dömd mansperson, hvilken emedlertid efter några 
dagars förlopp ertappades och till anstalten återfördes. Härjemte 
har en i Göteborgs länsfängelse intagen lösdrifvare, hvilken 
skulle från häktet afföras till poliskammaren för undergående 
af förhör, beredt sig tillfälle att rymma från åtföljande polis
betjent och sedermera icke kunnat ertappas. — Något rymnings
försök har icke under året förekommit. 

I nedannämnda cellfängelser hafva under året fem manliga 
fångar genom hängning afhändt sig lifvet, nemligen en för lös-
drifveri häktad person i Linköping, en tvångsarbetsfånge och en 
för mord tilltalad fånge i Jönköping, en för 5:te resan stöld 
under ransakning stäld fånge i Vestervik och en för misshandel 
till 10 månaders straffarbete dömd fånge i Örebro. — Något 
sjelf mordsförsök har under året icke egt rum. 

B. De centrala straff- och arbetsanstalterna. 

l:o) Straffängelserna för män. 

För förseelser och derför ålagda bestraffningar under år 
1888 meddelas följande redogörelse: 

Vid centralfängelset i Malmö har förekommit en förbrytelse 
af den svåra art, att åtal vid domstol deraf påkallats. En för 
våld mot embetsman i embetsutöfning till 2 år 6 månaders straff
arbete dömd fånge har nemligen öfverfallit den hos arbetsentre-
prenören anstälde verkmästare och med knif tillfogat honom 
skada, som emedlertid icke var af svårare beskaffenhet. För 

detta våld dömdes han att hållas till straffarbete i ytterligare 1 
år 6 månader. 

Rymning eller rymningsförsök har under året icke före
kommit. 

Vid centralfängelset å Långholmen har en för mord till tio 
års straffarbete dömd fånge genom hängning tagit sig af daga 
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och en annan straffarbetsfånge vid samma fängelse har gjort 
försök till sjelfmord. 

De extra judiciela bestraffningarne voro ålagda för följande 
förseelser: 

Uti den pålitliga klassen af äldre eller i öfrigt mindre 
arbetsföre lifstidsfångar vid centralfängelset i Landskrona för
varades vid årets slut 7 män. 

2:o) Straffängelserna för qvinnor. 

För de extra judiciela bestraffningarna och antalet för
seelser under år 1888 redovisas sålunda: 

Svårare oordning eller förseelse, rymning, rymningsförsök 
eller sjelfmord har icke under året förekommit; men försök till 
sjelfmord har gjorts af en i centralfängelset i Norrköping in
tagen, till straffarbete dömd qvinna. 

De extra judiciela bestraffningarne voro ålagda för: 

3:o) Arbetsanstalterna för män. 

Angående de extra judiciela bestraffningarne under året 
meddelas följande redogörelse: 
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De extra judiciela bestraffningarne voro ålagda för: 

Vid tvångsarbetsanstalten i Malmö har arbetsentreprenören 
blifvit af en fånge med knif öfverfallen och tilldelad åtskilliga 
skador, hvilka emedlertid icke medfört något framtida men; och 
dömdes fången for detta våld af vederbörlig domstol att hållas 
till straffarbete i ett år och sex månader. 

Vid kronoarbetsstationen å Tjurkö har bevakningsbefälhaf-
varen vid två särskilda tillfällen varit utsatt för öfvervåld af 
två kronoarbetskarlar, hvilka, stälde under tilltal vid domstol, 
blifvit dömde, den ene till straffarbete i ett år och den andre 
till straffarbete i två år och sex månader. 

Vid kronoarbetskompaniet å Vaxholm hafva sex kronoarbets
karlar blifvit tilltalade vid garnisonskrigsrätten och dömde: en 
till fyra månaders straffarbete för vägran att åtlyda förmans i 
tjensten gifna befallning; en till två månaders straffarbete för 
första resan stöld; en till tre månaders straffarbete likaledes för 
första resan stöld; en till två månaders fängelse för andra resan 
rymning och persedelförskingring; en till två månaders tjugufyra 
dagars fängelse likaledes för andra resan rymning och persedel
förskingring; samt en till vaktarrest i tio dygn för olofligt undan
hållande och fylleri. 

Fyra vid kronoarbetsstationen å Tjurkö intagne kronoarbets
karlar hafva, såsom för ordningen och säkerheten vid stationen 
vådlige, blifvit, med stöd af 32 § i reglementet för kronoarbets-
korpsen, förflyttade till centralfängelse, att der tillsvidare i sär-
skildt rum förvaras och till arbete hållas. 

Tjugo kronoarbetskarlar hafva under året lyckats rymma; 
och af dem voro vid årets slut tretton ertappade. 

Sjelfmord eller försök dertill har icke under året före
kommit. 

4:o) Arbetsanstalterna för qvinnor. 

För de extra judiciela bestraffningarne meddelas följande 
redogörelse: 

Förenämnda bestraffningar voro ålagda för 

Tjenste- och bevakningspersonalens förhållande i tjensten 
under år 1888 har varit synnerligen tillfredsställande, i det alle
nast två vaktkonstaplar, en vid länsfängelset i Malmö och en 
vid kronohäktet å Långholmen, blifvit hos Styrelsen anmälde för 
begångna mindre förseelser, derför dem tilldelats varning. 

För nit och redlighet i rikets tjenst hafva under året vakt-
mästarne vid länsfängelserna i Kristianstad och Falun af Eders 
Kongl. Maj:t hugnats med silfvermedalj. 

Med godkännande af ett af Styrelsen i underdånighet upp-
gjordt förslag till en för hvarje grad likformig tjenstedrägt för 
de vid fångvårdsanstalterna anstälde tjensteman och betjente, har 
Eders Kongl. Maj:t genom Nådigt bref den 2·7 Januari 1888 
förklarat Styrelsen oförhindrad meddela nödiga föreskrifter, om 
och hvilka tjensteman och betjente borde under tjensteutöfning 
vara iklädde sådan tjenstedrägt; och hafva dessa föreskrifter den 
12 påföljande Mars blifvit af Styrelsen meddelade. 

Öfver arbetena och de särskilda arbetsslagen vid låns- och 
kronocellfängelserna meddelas en fullständig öfversigt i det vid 
denna berättelse fogade sammandrag (tab. N:o 22) af de till 
Styrelsen månatligen ingående arbetsrapporterna; utvisande detta 
sammandrag, att utaf hela personalen 8·5 % emot 7'8 % år 1887 
i brist på arbete varit utan sysselsättning. 
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Por de centrala straff- och arbetsanstalterna meddelas här sammandrag af dagsverksrapporterna för år 1888: 

De med inkomst utgjorda dagsverkena fördelas på de särskilda anstalterna på följande arbetsslag: 
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III. Religions- och skolundervisningen. 

Under år 1888 hafva till Styrelsen ingått anmälanden der
om, att sex till fångvårdsinrättning under året ankomne fångar 
saknat all kunskap i kristendom och innanläsning. I fråga om 
fyra af dessa fångar har Styrelsen, jemlikt nådiga cirkuläret d. 
30 December 1835, öfverlemnat handlingarne till vederbörande 
domkapitel, hvilka, efter det förklaringar deröfver blifvit infor
drade, ansett någon försummelse icke kunna läggas vederbörande 
presterskap eller skolstyrelser till last. Rörande de två öfriga 
fångarne innehöllo de utaf fångpredikanterna insända handlingar 
sådana upplysningar, att Styrelsen ansett någon anmälan bos 
vederbörande domkapitel icke behöfva göras. 

Kristendomskunskapen hos den vid årets slut qvarvarande 
personalen bar varit god hos 14-36 %, försvarlig hos 62-49 %, 
ringa hos 22'93 % och alldeles saknats hos 0-22 %. 

Följande antal fångar hafva under året blifvit af den heliga 
nattvarden för första gången delaktige, nemligen: 

Förberedande konfirmationsundervisning hade bärförutom med
delats 23 fångar; men hade desse före årets utgång eller straff
tidens slut icke vunnit tillräckliga insigter för att kunna till den 
heliga nattvarden admitteras. 

Den i föregående årens berättelser omförmälda enskilda verk
samhet till fångarnes undervisning och uppbyggelse, som vid 
centralfängelserna å Norrmalm och i Norrköping sedan längre 
tid tillbaka på söndagseftermiddagarne utöfvats, bar jemväl under 
år 1888 fortgått. 

För de i tvångsarbetsanstalten i Jönköping intagne fångar, 
hafva under senare delen af året på söndagseftermiddagarne af 
landssekreteraren i länet hållits föreläsningar i allmännyttiga 
ämnen. 
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Fängelsernas bokförråd hafva fortfarande flitigt anlitats och 
bestodo vid årets slut af: 

Vid granskning af fängelsepredikanternas embetsberättelser 
märkes lätt den allt mera ökade betydelse de gifva den dåliga 
literaturen såsom en af anledningarna till fall och återfall i brott. 
Betonande den redan i berättelsen för år 1887 uppdragna skil-
naden mellan fångar från städerna och från landsbygden, yttrar 
predikanten vid centralfängelset å Nya Varfvet om de förra, 
att de gifva sig temligen allmänt till känna såsom de der lefvat 
väsentligen utan religionens inflytande. Derför, säger han, »sakna 
de oftast det sedligt religiösa grundlaget i sin karaktär. De 
hafva lärt sig att förneka Gud, ringa akta eller smäda bibelns 
ord. De tyckas icke förstå att uppfatta värdet af hvad nienni-
skor i allmänhet anse med vördnad: sedlig ordning, öfverhet 
och lagbundna samhällsförhållanden. Om dessa förhållanden 
tänka och tala de lättsinnigt eller vrängt. Mer eller mindre äro 
de besjälade af den anden att vilja vända upp och ned på allt. 
Derför utgöra de företrädesvis det oroliga och svårstyrda elemen
tet inom fängelset. Många af dem äro icke blott genom andras 
ord, utan genom egen öfning djupt invigda i laster och brott. 
Vinnandet af den sig för ögonblicket erbjudande fördelen utgör 
ofta driffjedem till deras handlingssätt.» 

Såsom den främsta bland de orsaker, hvilka hos dessa per
soner hafva haft sådana verkningar, räknar han den ofvan sagda. 
I synnerhet på de unga sinnena, säger han, har den sämre litera
turen, den osedliga och gudsförnekande, hvilken lossar alla åter
hållande band inom menniskan och förkunnar en obegränsad 
frihet för köttet, utöfvat sitt förderfliga inflytande. »Det säger 
sig sjelf», yttrar jemväl predikanten vid länsfängelset i Hernö-
sand, »att dylika läror, som i våra dagar spridas bland folket, 
skola bära ytterst sorgliga frukter, och sanningen kräfver att vi 
erkänna: dessa frukter hafva ej uteblifvit.» — »Icke blott», skrif-
ver predikanten vid centralfängelset i Landskrona, »den äldre 
otrosliteraturen, hvaraf ett och annat kommit till härvarande 
fångars kunskap, föregycklar dem framgång i deras bemödanden 
att förneka de välgerningar Gud bevisat oss samt förqväfva både 
hos sig sjelfva och andra hvarje behof af dem, utan äfven hvad 
i allra senaste tider skrifvits göra de bruk utaf. De ega väl 
icke här tillgång till dessa böcker; men hvad en eller annan 
under sin sista frihet förnummit, blir snart gemensam egendom.» 
Liknande erfarenheter vitsordas jemväl af predikanterna vid läns
fängelserna i Vexiö, Uddevalla, Venersborg, Mariestad, Örebro, 
Hernösand och af ännu flera. 

Såsom en icke sällan medverkande orsak till frigifna fån
gars återfall i brott, betona åtskilliga predikanter nu såsom ofta 
förut den förlust af medborgerligt förtroende, hvilken såsom straff

påföljd i vissa fall skall förvunnen förbrytare ådömas. Predi
kanten vid länsfängelset i Venersborg betecknar densamma så
som »en af de förderfligaste straffåtgärder man kunnat påfinna», 
och erinrar jemväl derom, att fångarna sjelfva framhålla den 
både såsom en orsak till och en ursäkt för deras nya förseelser 
emot samhällslagarna; »ja», tillägger han, »en fånge sade mig 
rent ut, att han ofta för frigifna fångar utfärdat rena prestbetyg, 
hvarpå de både inom och utom landet kunnat taga sig fram och 
kommit till anseende och välstånd.» — »Från mångas munnar af 
dem», skrifver predikanten vid länsfängelset i Umeå, »hvilka 
för återfall i brott inkommit under detta år, har jag hört, att 
just förlusten af medborgerligt förtroende har varit en af de 
kraftigaste medverkande orsakerna till deras återfall, och ehuru 
jag icke låtit fångarna ana mina tankar, är jag dock i djupet 
af mitt hjerta böjd för att gifva dem åtminstone delvis rätt här-
utinnan.» Utan att anse nödigt, det sagda påföljd helt och hållet 
borttages, anser han sig kunna med visshet säga, att återfall i 
brott ej skulle inträffa så ofta som nu, derest vanfrejdspåföljdens 
användande blefve mera begränsad. Samma åsigt uttalar predi
kanten vid lånsfängelset i Göteborg; återfall bland dem, säger 
han, »som begå t. ex. itereradt tjufnadsbrott skulle helt visst för 
flere uteblifvit, derest icke det bedröfliga förhållande ännu egde 
rum att, sedan straffången utsuttit sitt straff, officielt intyg om 
vanfrejd hänger efter under åratal och försvårar eller rent af 
förhindrar fångens återupptagande i samhället.» 

Bland orsaker till återfall nämnas äfven de korta straff
tider, till hvilka första gången åtalad person vanligen dömes. 
Predikanten vid länsfångehet i Karlskrona säger sig hafva 
funnit, att de korta fängelsestraffen hos en och annan haft till 
följd, att den naturliga motviljan och blygseln för att blifva 
insatt i fängelse utplånats. Och predikanten vid kronohäktet å 
Långholmen förklarar sig vara öfvertygad, att derest det första 
fängelsestraffet ådömdes långvarigare än vanligen sker, skulle 
straffets allvar cch dess afskräckande moment bättre blifva til 1— 
godosedt och respekten för fängelset på ett helsosamt sätt mera 
komma till sin ratt än nu vore händelsen. 

Men såsom den vida öfvervägande anledningen till såväl fall 
som återfall i brott uppgifves med fullkomlig enstämmighet rus
drycksbruk och dryckenskapslast. De infordrade statistiska upp
gifterna i detta ämne bestyrka ock denna uppfattnings riktighet. 
Vid sammansättningen af de för år 1887 i samma afseende in
komna uppgifterna röjde sig i åtskilliga stycken beträffande rätta 
uppfattningen af formuläret för frågorna en osäkerhet, som an
sågs kunna hafva påverkat de uppgifter, hvilka uppgifvits; men 
sedan anledningen till sagda osäkerhet undanröjts, hafva upp
gifterna gjfvits med all önsklig bestämdhet. Och deras samman
fattande har blifvit ej blott en verifikation af det nästföregående 
årets uppgifter, utan ock ett lika otvetydigt, som måhända ovän-
tadt bevis för riktigheten af de likartade erfarenheter, hvilka 
mån från flera länder förklarat sig hafva på statistisk väg 
vunnit, alla vanligen utvisande det 70—75 procent af dömde 
förbrytare uppgifva rus eller begifvenhet på rusdrycker såsom 
orsakande deras fall. Nedanstående tabell visar nämligen att 
af de under år 1888 i rikets samtlige fångvårdsanstalter för
varade, till straffarbete eller urbota fängelsestraff dömde fångar 
hafva 
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Häraf framgår, att antalet af dem, som begått sitt brott i 
rusigt tillstånd eller varit före brottets begående begifna på dryc
kenskap utgjort 

Under förhållanden sådana som dessa bör tydligen äfven 
inom fängelserna allt göras som för rusdrycksbegärets tillbaka
trängande han göras. Styrelsen har ock till samtlige rikets 
straff- och tvångsarbetsanstalter utdelat de 3,500 exemplar af 
de på statens bekostnad tryckta nykterhetsskrifter, hvilka till 
Styrelsen öfverlemnats. »Dessa skrifter», yttrar predikanten vid 
länsfängelset i Örebro, »hafva mycket tilltalat äfven de djupast 
sjunkne drinkarne, af hvilka många önskat att få köpa den. 
För några dagar sedan erhöll jag besök af en ibland desse olyck
lige män, som på fängelset läst skritten och han bad på det 
bevekligaste att jag skulle söka skaffa honom den.» 

Fullkomligt enstämmigt vitsorda predikanterna nu som alltid 
cellstraffets gynsamma inflytande på flertalet af de fångar, som 
derför utsatts, likasom ock gemensamhetsfängeJsets sorgliga verk

ningar. Beträffande cellstraffets förmenta fara såsom frestande 
till sjelfmord, erinrar predikanten vid länsfängelset i Göteborg, 
att dess synnerliga våda i detta hänseende åtminstone icke 
styrkes af det faktum, att på en tid, hvarunder 20—25,000 
fångar af de mest olika temperament och lefnadsförhållanden 
och bland dessa en stor del förut nedsänkta i djupaste elände 
genom rådande laster varit i nämnda fängelse intagna, endast 
ett sjelfmord förekommit, och detta på en tid, då med den sig 
allt mer utbredande materialismen och pessimismen, sjeifmordens 
antal utomkring fängelset på ett häpnadsväckande sätt ökats. — 
Predikanten vid centralfängelset i Norrköping omförmäler sina 
jemväl föregående år uttalade erfarenheter af det »namnlösa 
elände», som inom sagda fängelse af gemensamhetssystemet ver
kas. Den ringa frukt, som inom centralfängelset i Göteborg, 
enligt predikantens berättelse, af Guds ord vinnes, finner han 
bero derpå, att fångarne alltid måste vara tillsammans, ett för
hållande, säger han, som icke »kan annat än verka skadligt och 
hinderligt för deras upprättelse». Men hvad som är ännu mer 
att beklaga, fortsätter han, »det är att de nykomne i brist på 
celler icke kunna få i enrum aftjena den del af sitt straff, som 
författningen föreskrifver, utan så snart fången hitkonmier, kastas 
hon in bland denna stora mängd. Många fångar beklaga sig 
öfver detta förhållande. Det är säkert, att mycket godt, som 
hos dem eljest kunnat uträttas, härigenom uteblifver; Guds verk 
varder såmedelst omintetgjordt i mångas hjertan.» Och predi
kanten vid tvångsarbetsanstalten å Norrmalm yttrar, sedan han 
berört de omständigheter, hvilka beträffande straffångarna vid 
centralfängelset derstädes måste mana till en mild dom, att då 
de till tvångsarbete dömda vanligen äro prostituerade qvinnor, 
kan man ju heller icke vänta annat än att det moraliska till-
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ståndet bland dem skall vara mycket dåligt, helst de såväl natt 
som dag måste vistas många tillsammans pä hvarje logement 
och dertill unga och gamla, straffade och ostraffade sammanförda 
såsom gemensamhetsfångar. »Med tanken härpå», säger han, 
»kan man väl drista påstå, att under sådant förhållande är någon 
förbättring af deras moraliska tillstånd hardt nära otänkbar. 
Vill man uträtta något för dessa qvinnors upphjelpande, är det 
nödvändigt få en anstalt med nattceller och i öfrigt sådana loka
ler, att fångarne äfven under arbetet må kunna lämpligen för
delas och öfvervakas.» 

Predikanterna vid tvångsarbetsanstalterna för män upprepa 
förut meddelade erfarenheter, dervid dock beträffande tillståndet 
vid stationerna å Nya Var/vet anmärkes, att genom deras för
seende med nattceller, svåra olägenheter undkommits och att 
ännu en väsentlig fördel tillskyndats dem genom inskränkning 
af den tid och de tillfällen, då personalen öfvar sitt sällskapslif. 
Först i förening med ett isoleringssystem anser dock stations
predikanten vistelsen derstädes kunna blifva de unge tvångs
arbetsfångarna till gagn. Hvad Styrelsen i detta ärende inför 
Eders Kongl. Maj:t andragit är redan härofvan omförmäldt, 
hvadan Styrelsen här blott ytterligare vill erinra om dessa an
stalters provisoriska beskaffenhet. 

IV. Verksamheten för frigifne fångars under
stödjande. 

I 20 af rikets länsresidensstäder samt dessutom i staden 
Norrköping, funnos vid 1888 års utgång skydds- eller fångvårds
föreningar i uppgifvet syfte att gå den frigifne fången till hända 
med råd och hjelp och bereda honom tjenst och arbetsanställ-
ning. Endast i 4 län saknades sådana föreningar, nemligen 
Skaraborgs, Elfsborgs, Jerotlands och Kalmar, för hvilket sist
nämnda emellertid dylik förening under innevarande år trädt i 
verksamhet. I samma syfte som de lokala föreningarna verkar 
centralföreningen i Stockholm, som derförutom har till ändamål 
att tjena såsom föreningslänk emellan de särskilda ortsförenin-
garne. Genom centralföreningens försorg har under år 1888 från 
trycket utgifvits en redogörelse för centralföreningens verksamhet 
från föreningens tillkomst år 1879 intill 1887 års slut jemte en 
öfversigt öfver de särskilda ortsföreningarnes verksamhet under 
år 1887; och är det centralföreningens afsigt att jemväl för 
framtiden årligen meddela en kortfattad tryckt redogörelse för 
såväl sin egen som öfriga föreningars verksamhet. 

Öfver antalet fångar, som vid frigifningen från de särskilda 
fångvårdsanstalterna kommit i åtnjutande af hjelp och understöd 
i en eller annan form, meddelas följande öfversigt: 
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Af förestående öfversigt inhemtas, att under året ej mindre 
än 743 från fångvårdsanstalterna frigifna personer erhållit under
stöd af fångvårdsföreningar, fängelseförvaltningen eller enskilde 
och kommuner. Af desse 743 personer hade centralföreningen 
i Stockholm lemnat hjelp åt 45 och 137 hade af de i länen 
bildade föreningarne blifvit understödde, nemligen 31 af Stock
holms, 9 af Upsala, 5 af Södermanlands, 3 af Östergötlands, 8 
af Jönköpings, 7 af Gotlands, 15 af Kristianstads, 6 af Malmö
hus, 4 af Hallands, 26 af Göteborgs, 2 af Vermlands, 4 af 
Örebro, 3 af Vestmanlands, 7 af Gefleborgs, 1 af Vesternorr-
lands, 2 af Vesterbottens och 1 af Norrbottens läns fångvårds
förening samt 3 af Norrköpings stads skyddsförening. 

Besparingskassornas behållningar vid rikets samtlige fång
vårdsanstalter utgjorde vid 1888 års utgång 345,836 kr. 33 öre, 
placerade hufvudsakligen i Allmänna hypoteksbankens obligationer. 

Genom nådigt bref den 22-December 1887 har Eders Kongl. 
Maj:t medgifvit att af dessa besparingskassor till förbättrings
kolonien Hall må för år 1888 utgå ett bidrag, beräknadt efter 
50 öre för dag för hvart och ett barn, till ett antal af högst 
150, som på grund af domstols beslut eller uppå anmälan af 
polis- eller kommunalmyndighet varit derstädes till vard och 

uppfostran intaget; och har genom nådigt bref den 13 April 1888 
Eders Kongl. Maj:t tillåtit att sagde elevantal från den 1 på
följande Maj finge ökas med ytterligare 25 eller till 175. 

Sammanlagda antalet underhållsdagar för dessa barn har 
år 1888 uppgått till 54,740, utvisande ett medeltal för dag af 
150; och beloppet af de från bespariugskassorna utgående bidrag 
har sålunda utgjort 27,370 kronor. 

V. Helsovården. 

Härom har den till Styrelsens,biträde anstälde läkare af-
gifvit följande berättelse: 

»Helsotillståndet i fängelserna har under året 1888 i allmän
het varit ganska tillfredsställande. 

För att underlätta jemförelsen mellan sjuklighetsförhållan-
dena under 1888 och föregående år har jag, med stöd af de i 
tidigare årsberättelser meddelade öfversigterna, i nedanstående 
tabell sammanstält sjukprocenten för de olika fängelserna under 
tio-årsperioden 1879—1888. 

') Dessa understöd hafva till största delen utgjorts af sådan beklädnadshjelp, som jemlikt 11 § i lagen angående lösdrifvares behandling den 12 Juni 1885 
samt nådiga skrifvelsen den 22 April 1887^af allmänna medel lemnats fångar vid deras frigifning. 
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Sjukpröcenten af fångarnas medeltal under åren 1870—1888: 

Under nioårsperioden 1880—18882) utgjorde sjukprocenten för 
samtliga fängelser i medeltal 3-4 3; under år 1888 var den högre, 
nemligen 3-64. Endast under året 1880 uppnådde medelsjuk-
procenten en ännu högre siffra, nemligen 3-67. 

Bland fängelserna förete centralfängelserna i Landskrona, å 
Nya Varfvet och å Norrmalm samt kronoarbetsstationerna å Borg
hamn, Tjurkö och Vaxholm för 1888 en mindre sjukprocent än 
medeltalet för åren 1879—1888; vid Långholmens centralfängelse 
är den lika med detta medeltal; vid centralfäugelserna i Malmö, 
Karlskrona, Norrköping och Göteborg, vid tvångsarbetsfängelset 
å Norrmalm samt vid läns- och kronofängelserna är den deremot 
större än medeltalet. 

En närmare granskning af denna tabell ger vidare vid han
den, att i vissa fängelser sjukprocenten år efter år varit betyd
ligt högre än i andra. Detta hän tyder derpå, att icke tillfälliga 
förhållanden, utan djupare liggande orsaker torde utgöra grunden 
till denna större sjuklighet. Till dessa fängelser höra central
fängelserna i Landskrona och Norrköping, kronoarbetsstationen å 
Borghamn, i afseende å hvilken det senaste året dock företer en 
glädjande förminskning af sjukligheten, samt tvångsarbetsfängelset 
å Norrmalm. I dessa utgör sjukprocenten för de 10 sista åren 
i medeltal resp. 8'18, 3-97, 4-5i, 5-07, under det att den vid de 
öfriga centralfängelserna vexlar mellan l-72 och 3-06 samt vid 
kronoarbetsstationen i Tjurkö och Vaxholm stiger till resp. 2-17 
och 2-9o. Beträffande centralfängelserna i Landskrona och Norr
köping är orsaken till den större sjukligheten hufvudsakligen 
att sökas deri, att fångpersonalen, i följd af gällande bestäm
melser, i Landskrona i öfvervägande mån och, jemfördt med öfriga 

fängelser, jemväl i Norrköping, utgjorts af äldre och skröplige 
fångar. Hvad åter angår tvångsarbetsanstalten ä Norrmalm torde 
den större sjukprocenten derstädes kunna förklaras af tvångs
arbetsfångarnas föregående utsväfvande och regellösa lefnadssätt. 

I afseende å detaljerade uppgifter öfver olika sjukdomars 
förekomst inom fängelserna, hänvisar jag till tabellen N:o 23 
öfver sjukdomsförhållandena och skall här närmare framhålla 
endast det vigtigaste. 

Bland epidemiska sjukdomar hafva under året i fängelserna 
alls icke förekommit' smittkoppor, skarlakansfeber, fläcktyfus, 
rödsot. Af öfriga epidemiska sjukdomar hafva i allmänhet endast 
spridda fall visat sig. 

Messling har uppträdt i 1 fall å Kristianstads och I å 
Örebro länscellfängelse. Om det sistnämnda fallet meddelar fän
gelseläkaren, att patienten insjuknade strax efter inkomsten till 
fängelset under den samtidigt i staden gängse messlingsepidemien. 

I tyfoidfeber hafva 6 fångar insjuknat och bland dem 1 
dött samt 2 blifvit qvarliggande till 1889. Sjukdomen har ingen
städes haft epidemisk karakter, utan uteslutande uppträdt i en
staka fall (Långholmens centralfängelse 1, Karlskrona central
fängelse 1, kronoarbetsstationen å Vaxholm 1 — alla dessa hafva 
gått till helsa; obotade qvarlågo 1 patient å Vexiö cellfängelse 
och 1 vid kronoarbetsstationen å Borghamn; dödsfallet inträffade 
vid vestra stationen å Nya Varfvet; patienten var redan vid 
inkomsten sjuk och afled efter 14 dagar). 

Af difteri har blott 1 fall förekommit (centralfängelset å 
Nya Varfvet); det gick till helsa. 

') I summan för centralfängelserna ingår för åren 1880—1881 äfven fängelset i Varberg. 
2) För året 1879 finnes icke medelsjakprocenten för samtliga fängelser angifven i Årsberättelsen. 
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Frossa har visat sig i 31 fall; af dem inträffade 9 på central
fängelset a Långholmen och 3 på centralfängelset i Landskrona, 
2 vid kronoarbetsstationen å Borghamn, 1 vid den i Tjurkö 
och 4 vid den i Vaxholm, 1 i tvångsarbetsanstalten å Norrmalm 
samt 11 i läns- och kronofängelser (Norrtelje 1, Nyköping 1, 
Kristianstad 4, Malmö 1, Ystad 1, Vesterås 2 och Hudiksvall 
1 fall). 

Af syfilis och öfriga veneriska sjukdomar hafva vårdats 
115 fall, deraf 5 i centralfängelserna, 29 vid kronoarbetskorpsen, 
4 på kronoarbetsstationerna å Nya Varfvet, 11 i tvångsarbets-
fängelset å Norrmalm samt 66 i läns- och kronofängelserna. 

Skjörbjugg har uppträdt endast sporadiskt. Vid Malmö 
centralfängelse hafva 5 fall förekommit, af hvilka dock 4 voro 
så lindriga, att de sjuke kunde behandlas ambulatoriskt. Vid 
kronoarbetsstationen å Tjurkö förekom 1 fall; patienten utskrefs i 
anledning af slutad tvångsarbetstid. Vid läns- och kronofängel
serna hafva visat sig 9 fall, af hvilka 8 tillfrisknat och 1 blifvit 
qvarliggande till 1889 (af de tillfrisknade voro 2 från Karls
krona cellfängelse, 3 från Malmö länscellfängelse, 1 från läns
fängelset i Falun och 2 från Hernösands cellfängelse; den qvar
liggande tillhörde länsfängelset i Falun). 

Af bleksot finnas endast 59 fall upptagna, nämligen 23 fall 
från centralfängelset å Långholmen, der sjukdomen i åtskilliga 
fall uppgifves hafva varit ganska svår, och spridda fall från 
öfriga fängelser. Dock torde detta icke böra uppfattas såsom 
ett bevis derpå, att fångarne i allmänhet icke till något större 
antal lidit af denna sjukdom, utan fastmera hafva sin grund 
deri, att olika läkares uppfattning, när blodbrist verkligen bör 
såsom sjukdom upptagas, är något olika. 

Kronisk alkoholism och fyllerigalenskap finnas angifna 
endast från läns- och kronofängelserna, till ett antal af resp. 
17 och 11 fall. 

Ögonsjukdomar hafva förekommit i 99 fall. 
Ett närmare beaktande förtjena sjukdomar i lungorna och 

luftrören, emedan 18-5 % af alla sjukdomsfall och icke mindre 
än 55'2 6 % af alla dödsfall i fängelserna berott på dessa sjuk
domar. För bättre öfversigt har jag här nedan sammanstält 
alla sjukdomsfall i andningsorganen (lungblödning, lungkatarr, 
lunginflammation, lungsot, lungemfysem, lungsäcksinflammation) 
och tillika beräknat dessa sjukdomsfall a) i procent af samtliga 
sjukdomsfall och b) i procent af fångarnas medeltal. Härvid 
bör jag anmärka, att summan af bröstsjukdomar, likasom ock 
summan af samtliga sjukdomsfall omfattar så väl dem, som gått 
till helsa, som ock dem, som utskrifvits obotade eller qvarlegat 
vid årets slut eller dött. 

Öfversigt af sjukdomarna i respirations-organen. 

Om samtliga fall af sjukdomar i andningsorganen fördelas 
jemt öfver hela medeltalet fångar, blir sjukprocenten 14-2, hvil
ket tal således kan räknas såsom ett medelvärde för dessa sjuk
domars förekomst i rikets fängelser. Detta medelvärde uppnås 
icke af medelvärdet för läns- och kronofängelserna och af vär
dena för centralfängelserna å Långholmen, i Karlskrona, å Nya 
Varfvet, å Norrmalm, i Norrköping och i Göteborg. Deremot 
öfverskrides det vid centralfändelserna i Malmö och Landskrona, 
i hvilket sistnämnda 61"0 % af fångarnas medeltal lidit af bröst
sjukdomar, vidare af hela kronoarbetskorpsen samt vid tvångs-
arbetsfängelset å Norrmalm. 

Beräknade i procent af samtliga sjukdomsfall, utgöra bröst
sjukdomarne i medeltal 18-5. Detta medeltal är högre än medel
talet för läns- och kronofängelserna, samt än talen för central
fängelserna å Långholmen, i Karlskrona, å Norrmalm och i 
Norrköping samt för kronoarbetsstationen å Borghamn. 

Då i de allra flesta läkarerapporter skilnad icke gjorts mel
lan akuta och kroniska lungkatarrer och bronkiter, är det tills
vidare icke möjligt, att på grund af det föreliggande materialet 
tränga djupare in i studiet af orsakerna till denna olikhet hos 
olika fängelser. 

Akut lunginflammation har förekommit sporadiskt i Malmö 
(centralfängelset 2 fall, länsfängelset 1 fall), Landskrona (cen
tralfängelset 1 fall), centralfängelserna å Norrmalm (1 fall) och 
i Norrköping (1 fall) samt vid fängelserna i Gefle (2 fall) och 
Hudiksvall (1 fall). Till större antal uppträdde denna sjukdom 
å Långholmen central fängelset 5 fall, kronohäktet 3 fall), Nya 
Varfvet (centralfängelset 4 fall, vestra kronoarbetsstationen 3 
fall), i centralfängelset i Göteborg (4 fall), i Jönköpings fän
gelse (4 fall) samt i tvångsarbetsfängelset å Norrmalm (4 fall). 
Dessa fall kunna emellertid icke betecknas såsom epidemier, 
emedan de i hvarje af dessa fängelser såsom enstaka fall upp
trädde under de olika årstiderna. 

Deremot visade sig en rätt betydlig epidemi vid kronoarbets
kompaniet å Vaxholm. Denna epidemi började med det andra 
qvartalet och fortfor sedan, ehuru småningom aftagande, under hela 
året (Januari—Mars 1 fall, April—Juni 7 fall, Juli—September 
5 fall, Oktober—December 3 fall). Af de insjuknade tillfrisk
nade 9, 1 qvarlåg obotad till 1889, 2 utskrefvos såsom obotade 
och 4 dogo. Enligt uppgift af arbetskompaniets läkare har sjuk
domen icke varit gängse bland den civila befolkningen eller inom 
Vaxholms garnison, utan egentligen angripit dem af kronoarbets-
karlarne, som varit förlagda till Rindö redutt. Någon orsak till 
epidemiens utbrott och fortvaro kan läkaren icke angifva. Med 
anledning af densamma har en ytterligare skurning och rengöring 
af logementerna månadtligen verkstälts. 
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Såsom vanligt hafva de talrikaste sjukdomsfallen bestått af 
akuta och kroniska mag- och tarmkatarrer samt diarréer. »Sum
man af sjukdomsfall uppgår till 841, utgörande i procent af 
samtliga fall 27-e; d. v. s. mer än 1/t af samtliga sjukdomar 
har träffat matsmältningsorganen. Då en beräkning af mag
sjukdomarne på samma sätt som den ofvan öfver bröstsjukdo
marne meddelade icke torde sakna intresse, följer här en sådan. 

Ofversigt af mag- och tarmkatarrer samt diarréer. 

Medelvärdet af mag- och tarmkatarrer samt diarréer i samt
liga fängelser utgör 27-6 % af samtliga sjukdomsfall och 21·2 % 
af fångarnes medeltal. I centralfängelserna ä Långholmen, i 
Malmö och Norrköping, vid kronoarbetsstationen å Borghamn och 
Vaxholm, vid kronoarbetsstationerna å Nya Varfvet samt i tvångs-
arbetsfängelset å Norrmalm hafva dessa sjukdomar utgjort en 
mindre procent af samtliga sjukdomsfall än medelvärdet 27-6. 
I dessa fängelser, med undantag af tvångsarbetsfängelset a Norr
malm, samt dessutom i centralfängelset i Karlskrona, är också 
antalet af dem i procent af fångarnes medeltal lägre än medel
talet 21·2. 

De högsta värden, i förhållande till fångarnes medeltal, finna 
vi vid centralfängelset i Landskrona (52-2 %), vid kronoarbets
stationen å Tjurkö (34-4 %) samt vid tvångsarbetsfängelset å Norr
malm (3l'4). Till dessa olika värden torde väl hafva medverkat 
dels den hos olika läkare rådande olika uppfattningen när en 
dylik patient bör sjukskrifvas, dels också beskaffenheten af de 
fångar, som förvaras, i olika fängelser, såsom ju tydligen är fallet 
med Landskrona centralfängelse. 

Af lefversjukdomar hafva 4 fångar lidit. 
Såsom angripna af kroniska njursjukdomar äro 10 fångar 

upptagna. 

Qvinnosjukdomar hafva endast anmälts i 15 fall; af dem 
komma 4 på centralfängelserna, 1 på tvångsarbetsfängelset å Norr
malm samt de öfriga 10 på läns- och kronofängelserna. 

Under rubriken graviditet, missfall och barnsbörd äro 15 
fall anförda; huru många förlossningar aflupit lyckligt, kan ej 
med säkerhet angifvas, emedan några af primäruppgifterna i detta 
afseende icke äro tydliga. 

Rheumatism, under hvilken rubrik upptagits alla både akuta 
och kroniska fall af ledgångs- och muskelrheumatism, har före
kommit i 197 fall. Deraf komma 71 på läns- och kronofängel
serna, 62 på centralfängelserna och 46 på kronoarbetskorpsen. 

Af ros hafva 18 fall och af öfriga hudsjukdomar 91 fall 
vårdats. Bland dessa senare tillhöra 44 läns- och kronofän
gelserna. 

Antalet af bulnader, bölder och yttre skador uppgår sam-
manlagdt till 417 fall, af hvilka intet ledt till döden eller varit 
af farligare art. 

För sinnessjukdomar hafva vårdats 44 individer, af hvilka 
14 öf ve rf örts till hospital eller asyl, 8 utskrifvits friska och 22 
antingen utskrifvits obotade eller qvarlegat vid årets slut. 

Angående de sinnessjuke, hvilka före sitt intagande i fän
gelse icke veterligen varit med sinnessjukdom behäftade, meddela 
vederbörande fängelseläkare följande uppgifter. 

»Straffången F. B., 37 år; liar sedan slutet af Maj lidit af sinnes
oro, yttrande sig i orolig, ombytlig sinnesstämning med utbrott af 
våldsamhet, då han slår i väggarna, förstör kärl och Tfidskap, så att 
lian på sista tiden ej kunnat hållas till arbete. Ar ibland tyst, men 
skriker och sjunger ibland högljudt. Låter tala med sig och fogar 
sig i allmänhet för en stund efter gifna tillsägelser. Lider af hörsel
hallucinationer». (Kalmar länscellfängelse, Kjellgren). 

»Fängelsefången J. A. P. A. anfölls, efter 5 dagars vistande i 
fängelset, utan föregående observerad sjukdom, af sinnessjukdom, 
yttrande sig genom sömnlöshet, sinnesoro och våldsambeter. Han 
sönderref sina kläder, smorde ned sig med exkrementen, ville ej för
tära någon föda. Efter att hafva erhållit vanna bad, dels såsom 
lugnande, dels såsom reningsmedel, jemte sällskap och kloral, till
frisknade han efter 8—10 dagar och var sedan normal under åter
stående fängelsetiden». (Karlskrona cellfängelse, Lundbergh"). 

»Straffången K. K., som efter att härstädes hafva aftjent 8 
månaders straffarbete, efter endast 8 dagars frihet greps och ådömdes 
1 års straffarbete för ett å nyo begånget brott och som sålunda hållits 
i cell ovanligt lång tid, började i medlet af 'Juni risa sig grubblande 
med minskad arbetslust, och då detta tillstånd efter 14 dagars förlopp 
fortfor, blef han förflyttad till fönstercell, hvarefter hans lynne och 
arbetslust förbättrades». (Karlshamns kronohäkte, Fehrlund). 

»Don sinnessjuke är storsupare. Redan vid början af fängelse
tiden led han af sömnlöshet, gjorde hvarjehanda anmärkningar på 
födan, in. in. Sedan ansåg han sig förföljd, man ville förgifta honom. 
Sedan han blifvit förflyttad till stor och ljus cell samt fått sällskap, 
förbättrades hans tillstånd för en tid, men snart inträdde åter för
sämring. Hörselhallucinationer tillkommo. Pat. vägrade långa tider 
att intaga föda, äfvensom medicin. Sömnen högst ringa. Allmänna 
tillståndet försämrades betydligt. Ofversändes till hospital». 

(Christianstads länsccllfängelse, Blomberg). 
»Fängclsofången J. A. inkom den 5 Juni för att undergå C 

månaders enkelt fängelsestraff för våld å person. Eedan vid inkomsten 
visade lian sig grubblande och orolig öfver det förestående straffet 
och efter några dagar instälde sig hörselhallucinationer, hvarför han 
fick sällskap i cellen, men efter ett par dagar blef han stormande och 
öfverföll kamraten, hvarför ban nerflyttades i källaren. Der var ban 
till en början stormande och vild, men sedermera nedsatt, tyst till
bringande större delen af dygnet hopkrupen i ett hörn med en filt 
öfver hufvudet, utan att kunna förmås att tala; orenar sig då ocli då. 
Sedan han fått digitalis samt kloral + morfin till nätterna och sömn 
anstalt sig, blef han så pass förbättrad att han åter kunde förvaras i 
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korridorcell och sysselsättas med rengöringsarbete i korridoren. Sina 
hallucinationer har han dock qvar och förråder då och då äfven stor
hetsgriller». Senare meddelas att pat . »ej väsentligt förbättrats. Hans 
tillstånd har varit varierande, men lian har aldrig varit, fri från sina 
hallucinationer, under hvilkas inflytande han företagit sig hvarjehanda 
oregelbundenheter i sitt förehafvande». Öfversändes till hospital. 

(Gefle länscellfängelse, Sandberg). 
»Den 14 November blef ransakningsfången L. tills vidare in

flyttad i fönstcrcell, i anledning af orolig, betryckt sinnesstämning, 
som hotade att öfvergå till sinnesrubbning; stämningen till en del 
beroende af organiskt bjertlidande». (Ystads cellfängelse, Virgin). 

»Ransakningsfången G. F . S., som intogs den 3 Juli , insjuknade 
den 16 Juli i hufvudvärk och rheumatiska symptom. Längre fram 
på dagen fick han ett anfall af sinnessjukdom, blef orolig, rullade sig 
och kastade sig hit och dit i sängen och på golf vet, grät och jämrade 
sig. Småningom inträdde lugn och blef han på aftonen fullt redig. 
Under anfallet gaf han förvirrade svar på tilltal, trodde sig omgifven 
af mycket folk och hörde musik; efter anfallet minnes han ej hvad 
som passerat, men klagar öfver hufvudvärk och sömnlöshet. Den 17 
och 18 Juli upprepades dylika anfall, likaså den 19 Juli , hvarefter 
allmän förvirring; han blef slö och likgiltig, villo ej äta och kunde 
ej förmås at t tala. Mycket osnygg, låter exkrementen i sängen ocb 
smörjer sig med dem, men är ej våldsam. Detta tillstånd fortfor 
oförändradt, tills han den 1 Augusti intogs på Nyköpings hospital. 
Derifrån återkom han den 11 September, frikändes från ansvar och 
utgick den 25 September i öfrigt frisk, men kunde ej vara ensam i 
cellen, hvarken natt eller dag, ty då blef han genast orolig. Lärer, 
enligt hustruns utsago, för många år sedan haft ett liknande anfall, 
som varade ungefär 14 dagar». (Eskilstuna kronohäkfe, Mossberg). 

»Straffången J. O. A. visade i slutet af Mars sådan sorg och oro 
öfver sin familjs ekonomiska betryck, att sällskap måste lemnas honom 
för at t minska svårmodet och förekomma utbrott af verklig sinnes
sjukdom. Tillika led pat . af bleksot och cardialgi. Han bättrades 
efter hand, blef i slutet af Augusti återstäld och har hans helsotill
stånd sedan dess fortfarande varit godt». 

(Örebro länscellfängelse, Eckman). 
»Straffången M. S. Ö., 30 år, undergick sedan den 6 april ett 

års straffarbete för fosters läggande å lönn. Redan vid inkomsten 
nedstämd och sörjande, blef hon efter hand mer och mer tungsint, 
nervös och orolig, hade dålig sömn och ojämn matlust. Då det var 
at t befara, att hennes psykiska depression kunde öfvergå till sinnes
förvirring, fick hon efter någon tid sällskap i cellen och härigenom 
förebygdes sannolikt utbrottet . — Hon fick emellertid strafftiden 

genom nåd förkortad med flere månader och lemnade fängelset den 6 
Oktober vid, som det syntes, normal sinnesbeskaffenhet». 

(Hcruösands cellfängelse, S. Selling). 
»E. J . O., 24 år, som sedan den 15 September undergick ran

sakning för misshandel med lifsfarligt vapen, visade sig på sista tiden 
nedstämd och orolig, samt klagade öfver sömnlöshet. På morgonen 
efter ransakningen den 8 Oktober var han något exalterad, talade om 
olika slags syner, som han haft på natten, m. m. Han fick sällskap 
i cellen, kloral till nätterna samt var efter några dagar vid normal 
sinnesbeskaffenhet». (Hemösands cellfängelse, AS". Selling). 

»Straffången N. O., 19 år, som sedan den 25 Mars undergick 
straffarbete för misshandel, var ända till den 13 november vid fullt 
normal sinnesbeskaffenhet, hade ett godt och jämt humor samt led 
ej af någon kroppslig sjukdom. Sisfnämda dag föreföll han mer än 
vanligt gladlynt, och på qvällen stod han spritt naken i cellen, med 
bibeln i hand högljudt predikande och pratande Öfver religiösa ämnen, 
samt läggande i dagen vissa storhetsidéer, såsom att han stod i för
bindelse med högre makter, att man borde tro på honom, att han 
hade medel att förlåta syndare, ni. m. Han blof nu mer och mer 
exalterad, bultade på celldörren och gjorde mycket oväsen samt blef 
utmanande och hotande. Då härigenom fängelsets frid' högeligen 
stördes, vidtogos genast åtgärder för hans förflyttande till hospital, 
der han ock den 17 november intogs. Det synes knappast antagligt 
att fängelselifvet bär skulden för sinnessjukdomen, ithy O. hela före
gående tiden med jämt och godt mod funnit sig i sitt öde. Huru
vida något ärftligt sjukdomsanlag förefunnits, är ej kändt». 

(Hernösands cellfängelse, S. Selling. 
»O. O., straffånge, 18 år gammal, har under senasto tid stundom 

varit ej fullt normal till lynnet, aldrig sinnessjuk, men haft egen
domliga föreställningar. En tid kunde han endast med svårighet 
förmås att gå ut på promenaden, emedan han trodde att hans fängelse
tid derigenom skulle förlängas. En annan gång ville han ej äta, 
emedan vaktmästaren skulle förgiftat hans mat. Jag tillstyrkte då 
direktören, att om möjligt låta honom få en kamrat i cellen till upp
muntran. Från den stunden allt lugnt. Utgick frisk den 1 Oktober». 

(Hudiksvalls kronohäkte, Ekman). 

S u m m a n af under å re t i r i k e t s fängelser vå rdade s j u k d o m s 

fall uppgår till 3 , 0 4 5 ; af dem utskrefvos såsom fr iska el ler för

b ä t t r a d e 2 , 7 6 6 ; till hospi ta l affördes 1 7 ; 108 utskrefvos obo tade ; 

116 blefvo qvar l iggande t i l l 1 8 8 9 ; 38 pe r soner afledo. 

Dödligheten va r u n d e r å r e t lägre än någonsin förut u n d e r 

de s enas t e t io å ren , såsom f ramgår af föl jande s a m m a n s t ä l l n i n g . 

Tabell öfver dödlighetsprocenten af fångarnes medeltal under åren 1879—1888. 
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I medeltal för åren 1879—1888 är dödlighetsprocenten 1-40, 
för år 1888 1'03. Bland de olika fängelserna förete endast 
centralfängelserna i Karlskrona, å Nya Varfvet, å Norrmalm 
samt i Göteborg, äfvensom kronoarbetsstationen å Vaxholm och 
Vestra kronoarbetsstationen vid Nya Varfvet en högre dödlig
hetsprocent än medelvärdet för samma fängelse under tioårs-
porioden. Och hos de flesta af dessa är skilnaden endast obe
tydlig. 

Angående dödsorsakerna bör framhållas, att största antalet 
dödsfall inträffade i akut eller kronisk lunginflammation. De i 
dessa sjukdomar döde uppgå till 21, eller om bland dem upp
tages en fånge, som derjämte led af en elakartad svulst (sarcom), 
till 22. Fallens förekomst inom olika fängelser ses af följande 
öfversigt. 

Kronisk lunginflammation och lungsot. Central fängelserna 
å Långholmen (1 fall), i Malmö (1 fall), i Karlskrona (2 fall), 
å Nya Varfvet (1 fall); länsfängelserna i Linköping (1 fall) och 
i Vexiö (1 fall). Summa 7 fall. 

Akut lunginflammation. Centralfängelserna i Landskrona 
(1 fall), å Nya Varfvet (1 fall), å Norrmalm (1 fall), i Norr
köping (1 fall); tvångsarbetsfängelset å Norrmalm (1 fall); krono
arbetsstationen å Vaxholm (4 fall, se ofvan); fängelserna i Jön
köping (2 eller inräknad nyss omnämde sarcompatient 3 fall) och 
i Gefle (1 fall); summa 13 fall. 

Härtill komma 2 fall från kronoarbetsstationen å Tjurkö, 
der rapporten icke upptager om de döde afledo af akut-eller 
kronisk lunginflammation. 

Af kräfta hafva fyra fångar dött, 3 å centralfängelset i 
Landskrona och 1 å centralfängelset i Karlskrona. Angående 
sjukdomens lokalisation angifver rörande de förstnämde fallen 
rapporten följande diagnoser: 1) carcinoma glandular. axill. 
jämte hjertfel; 2) carcinoma colloides peritonei; 3) carcinoma 
pylori; de dödes ålder utgjorde mellan 63 och 73 år. 

I öfriga sjukdomar hafva endast 1 eller 2 fall ledt till döden, 
nämligen 

Organiskt hjertfel; 2 fall (Långholmens centralfängelse; 
Umeå fängelse). 

Peritonit o. perityflit; 2 fall (Långholmens centralfängelse; 
Landskrona centralfängelse). 

Bukvattensot; 1 fall (Karlskrona centralfängelse). 
Tarmvred; 1 fall (Göteborgs centralfängelse). 
Lefvercirrhos; 1 fall (Landskrona centralfängelse). 
Tyfoidfeber; 1 fall (Nya Varfvets vestra station; jfr här 

ofvan). 
Sockersjuka; 1 fall (Karlskrona cellfängelse). 
Kroniskt njurlidande; 2 fall (Långholmens centralfäng.; 

Umeå fängelse). 
Ålderdomssvaghet; 1 fall (Hudiksvalls fängelse). 

Medikamentskostnaderna hafva under året för rikets samtliga 
fängelser uppgått till 7,170 kronor 65 öre, hvilket i medeltal för 
hvarje fånge utgör 1 krona 94 öre. Det kunde visserligen anses 
lämpligare att beräkna medikamentskostnaden för hvarje sjuk, 
men då ett stort antal fångar erhållit medicin, utan att hafva 
varit sjukskrifna, har jag ansett att beräkningen efter fångarnes 
medelantal borde gifva en riktigare föreställning om förbruknin
gen af läkemedel i fängelserna. 

Detaljefade uppgifter innehållas i följande tabell. 

Medikamentskostnaden i rikets fängelser. 

VI. Fångvårdens inkomster och utgifter. 

Jemlikt Kongl. Brefven den 13 Juli och 25 November 1887 
äro för år 1888, likasom under föregående år, till fångvårds
kostnadernas bestridande anvisade följande ordinarie anslag, 
nemligen: 
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Samtliga fångvårdsutgiftenia, som under år 1887 uppgingo 
till 1,651,805 kr. 7 öre, utgjorde, på sätt ofvan är nämndt, under 
år 1888 1,678,993 kr. 30 öre, hvilken summa öfverstiger den för 
föregående är med 27,188 kr. 23 öre. 

Till närmare jemförelse af skiljaktigheterna mellan inkomster 
och utgifter under åren 1887 och 1888 meddelas nedanstående 
tablå: 
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Häraf inhemtas, att de väsentligaste förhöjda utgifterna för 
1888 förekomma under titlarne »fångtransport» och »allmänna 
omkostnader». Hvad förstnämnde titel vidkommer, är denna för
höjning att tillskrifva ett större antal häktningar. Dessa ut
gjorde för hela riket år 1887 19,946, men år 1888 20,181. Sär-
skildt hvad Vesternorrlands län angår förekommer, att i de inom 
detta län belägna två häkten de nykomne fångarnes antal, som 
under år 1887 utgjorde 757, under år 1888 uppgått till 1,185 
samt att transportkostnaderna derstädes stigit från 14,385 kr. 12 
öre år 1887 till 22,076 kr. 91 öre 1888. 

Den högre utgiften å titeln »allmänna omkostnader» härleder 
sig hufvudsakligen dels af bestämmelsen i Eders Kongl. Maj:ts 
nådiga bref den 22 April 1887 i fråga om resekostnad, underhåll 
och beklädnad till afgående fångar, dels uppköp af möbler till 
Fångvårdsstyrelsens nya embetslokal och diverse inrednings
arbeten derstädes, dels af anskaffning af metriska mått- och 
vigteffekter för samtlige fångvårdsanstaltemas i riket behof. 

Minskning i utgifterna har förnämligast uppkommit å titeln 
»förplägning», nemligen med 16,770 kr. 51 öre, härledande sig 
af lägre fångantal, som under år 1888 i medeltal per dag upp
gått till 3,849 emot 4,018 under år 1887. 

Samtliga utgifterna under titeln »förplägning», inberäknadt 
kostnaderna för mattillredning, ved och lyshållning i kök m. m., 
uppgå till 360,329 kr. 76 öre. Fördelas denna summa på ut
spisade dagportioner, 1,408,913, motsvarande ett medeltal fångar 
dagligen af 3,849, så uppkommer en dagportionskostnad af 25·58 
öre mot 25·71 öre under år 1887. Nämnda kostnad, beräknad 
särskildt för centralfängelserna och kronoarbetskorpsen, uppgår till 
22-93 öre, hvaremot densamma för läns- och kronohäktena samt 
Stockholms stads ransakningshäkte belöper sig till 29·98 öre. 

Bifogade tabell N:o 26 innehåller uppgift å kostnaden för 
den i dagportionen ingående proviant vid hvarje särskild fång
vårdsanstalt. 

Uti nedanstående tablå meddelas specifik uppgift å arbets
inkomsten vid de centrala straffanstalterna och kronoarbets
korpsen för år och för dag. 

De med inkomst utgjorda dagsverkena uppgingo under år 
1887 till 476,871 och under år 1888 till 458,650. Dagsverks
inkomsten, som under förstnämnda året utgjorde 139,452 kr. 95 
öre, uppgick under det senare till 139,013 kr. 29 öre. 

Utan inkomst for fångvården hafva vid kronoarbetsstationen 
å Borghamn och kronoarbetskompaniet å Vaxholm under år 1888 
för fortifikationens räkning utgjorts: vid Borghamn 15,611·9 och 
vid Vaxholm 55,528 hela dagsverken, hvilka, med beräkning i 
öfverensstämmelse med föreskriften i Kongl. Brefvet den 30 
Oktober 1866 till 38 öre per dagsverke, belöpa sig för båda 
stationerna till ett sammanlagdt värde af 27,033 kr. 16 öre, 
hvilket belopp i Fångvårdsstyrelsens hufvudbok för år 1888 
balanseras inom linien. 

För nedannämnda extra statsanslag meddelas följande redo
visning: 

Fångvårdens tillgångar vid 1888 års slut utgjorde: 

och motsvaras dessa tillgångar af fångvårdens skulder till ena
handa belopp. 

Uti såväl tillgångarne som skulderna ingår ett belopp af 
505,120 kr. 44 öre, utgörande besparingskassornas samt fångars 
och kronoarbetskarlars innestående premiemedel, och voro af 
dessa medel vid årets slut 445,000 kr. placerade i Allmänna 
Hypoteksbankens obligationer och 35,000 kr. utlånade mot säker
het af inteckning i fast egendom på landet. 
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Genom 28 af Fångvårdsstyrelsen utfärdade beslut och reso
lutioner i anmärkningsmål har till betalning blifvit faststäldt ett 
belopp af tillsammans 1,313 kr. 62 öre. 

I enlighet med instruktionens föreskrift hafva mönstringar 
med kronoarbetskorpsen samt vid centralfängelserna äfvensom 
inspektioner vid läns- och kronohäktena blifvit under året för
rättade. 

Stockholm den 4 November 1889. 

Underdånigst 

SIGFRID WIESELGREN. 

VICTOR LJUNGSTEDT. C. GERLE. 

C. R. Ulfsax. 
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