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§. I.

Fäfom det ibtond fovbärfrcabc menmstjor icke kon man*. tas, at olto stola woro Laglydige, och isynnerhet
j heta Somhollen gifwos, dor ingo ' nutzdadare fin*' nqs; få- hofwer den allmänna säkerhetens wård och

bibehältonde gjort det til nödwändigt, ot häckla så*
dona ostyriga medborgore, fom mitzbruko sin frihet-at störa
andros lugn och fällhet. För den ordsaken hafwa Fängelser
i olto Stöter blifwit inrättade; detzo tjena Detzutom, ot afstroc-
Fo ondro från tosters begående; de äro"derföre et wigtigt före-
mål för Högste Mogtens omsorg. I onseende til sin ofsikt aro
de of twanne stog: nomligen dels sodone häckten i hwilka mcd*
borgare inmanas, fom blifwit angifne och misstänkte för få grof-
wo mitzgärningar, ot de förmodas genom fiyckten stola rädda
sig undan fit förtjento straff; och dels sådane Strasphus, l
hwilka öfwerbewiste Lagbrytare förwaros, ot plikta för sine on-
da gärningar, omingeu blott genom sin 'Frihets förlust, eller ock
genom roige åtogde orbeten och ölägenheter. 9SSiD bägge fot*
drar mculiistliMtcn och Samhällets bästo, ot en nogare up-
markfmchet fastes, on ofta synes ste. Miue fwaga kroftex til*
låta mig wal icke, ot nog grundeligen och fullständigt utföro et
få,wigtigt onme; men, såsom it Academistt prof, wågor jag
dock, ot til Losorens ompröfwonde och luognore Möns närmare
utredonde, derwid onföro nogro enfaldiga onmärkningor. Mi-
ne trängo granfor tillåta mig icke, at sträcka min upmorkfom-
het ti! bagge omförmälte siagen of fongelfer; utan wil jag cgen-
teligen betrokto endast den förra élrtcn," eller dem, i hwilka an-
gifne och mitztonkte, men ännu oforrountme, eller åtminstone icke
stuteligen dömde perfoner förwaros, pä det de icke genom fiyck-
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ten mogi undgå den Dfwerhetené näpst, foul De för sina gär-
ningar kunna befara och fönjcno.

§. 2.

Det funbe wid första påseendet fynaé, fom Detze stogs fan*
gelfer wore i ollmonhet et ingrep emot det hägn och deu fäferhet,
fom hwar medborgore bör ogo, så länge han onnu om någon
mitzgarlling icke Lagligeu är öfwertygad; Han tyckes alt Dorin-
til of Öfmerheten böro onses för ostyfdig, emedan det or möje*
ligt, ot hon i sonuing sä or: Den wore i iiKimtfltghetené Hi-storio mycket okunnig, fom kunde tro, en hwor och en, blif-
wit hocktod, wärkeligcn or brotslig. Men hela Samhällets
voålfårD, fom or den yppersta Logen, gör denna utwäg, och ja*
ledes jomwot den olägellhet, fom därigenom äfwen opytöige
medborgare iblanD kon titstyndos , nödwondig. Utom en qwick
wärkställighet är otl Säg dsd; od) om icke fruktan för straffet,,
och misströstan ot undwiko Det, stulle tygla mitzdadoren, få wo*
re osäkerheten för hwor medborgare ojomförtigen större. Mon
mäste fåledes woljo Den mindre möjeligo olägenheten, fot' den
roitza större. Hurtl mänge grofwe mitzgärningémån stulle Då
blifwa straffade, om d< icke förut, sch innan de hunnit stuteti-
gen ö^werbewifas, i tid stulle gripas? Witze brott, fom my*
teri och upror, aro ock af Den beskaffenhet, at De icke funna
hämmas, om mon icke stroxt sig försäkrad ont Deras perfb*
ner, fom dertil tyckas woro anstiftare. Foron för oskyldige
medborgare at wordo häcklade, kon ock icke uti wäl inråttabe
Samhällen, .Där memnstligo och wiso Lagar råda, wara alt
för stor. Förhåller Det sig annorlunda, sä är sodont Logomes
fet, fom dä i den Ulm böra och kunna ändras. Rättigheten
ot hackta någon fom icke uti uppenbar ogärning bor otageé,
bör icke tomnas enskilde personer (<?), uton endast titföwrdnode_____ .. _ 5U Rmbets-

(a) Hwarfove Lagen i 20 c^x 7.§. M. id. anser den hafwa bru/
tit cdsöre, som hastar eller binder någon ofdrwunneu utan uppenbar misi-
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Ämbetsmän, fom mera owätbogt funna pröfroa de stal, fom
dertil gifwa anledning; For dctze bör icke woro tillätit ot fäng-
sla nägon medborgare, utan wigtiga Ontebningor (b); Hwilken
medborgare eller ock Ämbetsman, fom uton tydl!go stal beröf-
war nägon sin grthet, etter dertil är wållonde, bör derföre alf-
worsomt straffas, i mon of sin större eller mindre wardslöshet
eller ondsto; och den oskyldigt lidande förhjclpos til fullkomlig
uprättelse och stadestånd l^. När olt detta noga oktas, så är
ej tottetigen ot befara, det oskyldige medborgore ofta häcklas.

Men

gdrttiug, dar han ma gripas och baktas f6re. pjltn tå nägcn grof misi-
garuingsman warder funnen a farst gärning, är ej allenast lofiigt, ntan
oc? en styloigbet, at gripa honom. Jfr. i. t7sp. 2. §. St. 23. och om
tjnfwar t synnerhet 40 c»p. 8. h. M. 23. Se äfwen 'tagl. Refoiution
af den 29 0&. 1725, som stadgar, at om uppenbar wälosinnhet eller dräp
ster pä wagar, sa bör den styldige strart af de narwarande, etter a an-
nan händelse, med andras, sä wal som Krono-Beljanterncs tilhjclp, cf-
tcv|lSs och gripas.

(ö) Fördenstnll ar nödigt at förnt af Lagen wifia sta'iga anletn n-
gar faststalles, i följe af hwilka nägon far inmanas i läckte. Jfr. Kgl.
Vref af den 1 Dec. 1692, som stadgar, at ej nägon af blotta misttantar

gripas.
(^) Det ar bekant, huru i Engkand äfwen de Högsta Ämbetsman,

nar de lätit häkta l agon som bcfinnes ostyldig, dömmas til c.t gifwa lo-
nvm ansenlig crsatlnn g. Hos ost gynnas de mera, och anses, ra pa
deras sioa icfe wisar fig en uppenbar arghet til den fängslades förolam-
be, hafwa pixsllmtiane,,, pro i"e, som Jurifterne trtlfl. Jfr. ÄCNgI. För-
oxdn. af den y Martii 1733,. Man befarar nämligen, at de i arnat fall
skulle assträckas ifrån sin styldigbets fullgörande, at nmstt befordra mi^-
garningsman til' straff. Hwarföre ocf den näpst, (il hwilken de ger,om sin
W/as mistbruk i denna delen gjorbt fig styldige, plägar /indras, nar det
pröfwas stedt af of&rftfrig ock) otitig ifwer f&r det allmanna. Jfr. Éh-
renitråles Jurispr. Crimin. 3 Afdeln. VI. Cap. h. §. Pä det deras li-
dande mätte mildras, som sör desta ordsaker af Ämbetsman oskyldigt wis
blifwit bragte i fangelfe, och i synnerhet bertté, fom blifwit häcklade af
mindre staliza anledningar, til desto större styreka för den allmänna saker-
he«n, tyckes, älminsione stnnbom, billigheten fordra, at ät den ostyldigt
sängstade af allmänna medel bewiljas ersättning f&r den städa fängstanbet
honom tilfogat.
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Men om det dock nogon gäng per, sä bör det onses för en otycka,
hwilken i et Samhälle äfwen fä litet som Ron, Dröp och
tilfälliga skador, kan al-belct? förekommos. Eu angelägen för-
fottmng är ock det, ac so snört någwi or fängslad, Hnfaf*
ning öfwer det brott, hworföre hon bestylles, ofördröi.tigen
anställ s, oc ej allenast mitzgarningsmän mo befordras til snor
näpst, och således 2-agbn)tarcn6 fräckhet hämmas, uton ock
den oskyldige icke tänge lida, etter hans fimdcr fo hugno fig
af siil ondskas framgång: under et tongwarigc häckte kunna
jämwät wttnen dö bort, och andra stal tit sanning ns uptäc--
konde förfwinllo. At förtiga den onödiga kostnod Äwhcwi o-
bringas medelst Fångars underhällonde längre tid on nodwon-
digheten fordrar (^). När uti fängelser menmstjor sucka, hwit-
kas brott och personer blifwit aldeles glön>de, etter oro okän-
de, so fan wäl icke nogot mero ofelbart bewis tit etofo för-
fattningar, och en statt Regering gifwas. Man erinre fig,
hwad fom är -allmänt bekant om Inquifuions Domstotarne i
Spanien och Portugal, de få kollade Lettres cle Cachet i
Frankrike, och fiera dylika feder i andraLänder; medelst hwil-
ka den backmde bernges tilfålle at urstlllda sig emot en ohemul
ongifwelse, och of sine förföljare och fiender uckräfja en billig
uprättetse. Hos ost ar wistigen stadgat, genom Kongl. Vref
af den 26 Maji 1693, at alle Gouverneurer och Londshöf-
dingar böra fom tidast tit Hof< Rätten insända förteknmg pä
de i orten sittande fångar. 3fr. horm^d 11. §. of Kongl. In-
ftrtidlion för Juftitiae <^ancelleren af den 9 Martii 1770,
hwarest stadgas, at Kongt. Mans Befallningshafwande bö-
ra (åta författa wonligo Fonglistor hworonnan maiiad, och
dem tit Hof- Ratten insända, hworest i brädden of Advocat
Fifcalen bör antcfnaé, om och när mötet tit HöftRatten in*

: A % kom*
(d) &-,ttvve\ pä wederbölv.ndes oforwturi^a wärdc-ibrdtt uän-tinnan,

l>afrort wi nti ;Ofwer^lrlten^t-ntcn Baron HÄRLEMAN-S Dagbok fe-r T749.
pag. Z2. pa £ng{Trtfivaren t-Lamlscrcna, bwilken pa tjugiuifce aret satt
f&wflig/ rch där kostat Kronan 7933 Dal. Kop:mt; men sedan dcck far>saldeleö clfylfcig.
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kommit, och hwad titg'ordt blifwit; Hwarefter Advocat-Fifca-
len stal dem ofördröjeligcu tit Juititiae Cancelleren msticko,'
hwilken, om hon do blifwer w.N'se, at med de ma'.s ronsakning
och ofgöronde po någotöeca stoltet onödigtwis blifwit drögt, bör
redo derföre fordra. §tf hwilken ondoHärodshöfdingarneiamwol
oro befolte ot utsatta Urtima Ting, dä någon gifwes stntd för
grof mitzgorning, och Saga Ting ej då faller fnart in. Se 4.
Cap. 1. §. R. 8., Kongt. Bref af deu 30 ONobr. 1666,
den 26 Jan. 1688. Sfr. äfwen Kongl. 'Refol. och Forkl. til
Londshöfdmgen af den 9 Febr. 1684. For samma ordsak är
afwen stadgat, or alle brottmål böra i --Rätten mon drogs*
mot företogas och afgöras. ©e KonA Brefwet af dc» 4 Maji
1693. Öch at afwen hälften af Ledomöttrne skolo sittjo ma*
lan Seffionerna för ot ofgöro grofwo brottmål. Se Kongl.
Bref. til Oorpls Hof* Ratt of den 18 Ocl. 1688. Likaledes
är förordnat ot Horadshofoing (kal å Tingstimo tago mitzgär-
ningsmåt före, ibland de första. Se 2. Cap. 3. §. R. B- Jfr.
härmed Kcngf. Vref. af den 3 Od. 1688. Po det brottstge
genom långwarigr fängelse ej mage ställas uti for fwårt lidan*
De, och straffet för dem icke sakna det eftertryck, fom det til deu
brottstigas rättelse eller sträck cch worning for Allmänheten ge*
nom skyndsam wärkställighet aga bör, samt tit förekommande
äfwen deraf, at Stats warket öfwer nödwändigheten icke må
bctungadt warda med underhålls gifwande ät fangstige personer,
hafwer Kongt. Mam förordnat, at Underrätterne, så i Stadersom på Landet jamwal aro pliktige at uti sådana brottmål, som
boro Hof*Ratten underställas, de förre innom porton dagar,
och de fcdnare innom en månad, ifrån det andtetigit utstag gif*wes, til Hof^ Natten insända fin ronsakning och dom wid Ere
Dol. Sitf mt for hwor dog, någor dermed öfwer denne tit) u*
tebtifwer. Se Kongl. Vref. of den 18 Nov. 1762, och Kgt.
Äbo Hof-Rätts univerfal of den 7 Dec. 1762. Jamwal
Kongi. Bref. af den 15 April 1774,, och Kongl. Äbo Hof-Nalts univ. of den 9 Maji 1774. Afwen fom Rottegången i

brott?
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brottmål bor efter möjeligbeten förkortas. SeKongl. Bref. of
den 18 Ocl. 1750, och Sweo Hofrätté Bref of den 3-Nov.
I?)'c). Jfr. ock Gonlkantii och öradani märkliga Logor si^c.
Cod. M. Lib. IX. 1it. IV. I.eZ. I, 11, V.

S. 3-
Som oltså både nödwondigheten fordror och billigheten tiU

låter, ot for swårare kött angifne och stäligen mitztäukte perfo*
ner mage taga» i förwar, tit desi öfwer dem behörig ronsakning
l)inmt anställas; så böra tit den andan tjenliga häckten e3er fän*
gelserum tilräckeligen tätt i Londet finnos ontogde, at de wi^i
förefallande behof mage wara til hands, och Allmogen icke be*
tungas onödigt wis med fångstjuts, famt al de fängslade ci gif*
was tilfålle at under längre wogs forslande undkomma på flyk-
ten. Hwarföre ock Sweriges Lag i B. V:s 26 Gap. 4. §.
stadgar, at fängelser böra inrättas wid hwart Tingställe, dor
miggärningémän mage i förwar hållas. Hwor förutan större
häckten, Dit de fangstige ifrån flere ställen fumto

s instickas, böra
finnas på Den ort, Där Högsta Executions-Ämbetsmännen i
hwarje Landstap hofwo ftt fäte; efter därstädes kunna fogos
lämpeligare anstalter tit Fångames bewakning, och bättre tilfyn
hafwas både öfwer dem och deras Wacktare. Såsom ock, dor
öfwer*Rätt ar, ej bor saknas fängelse* rum, hwarest de ou-
klogade kunna förwaras, då de ibland, til winnonde of närma*
re ljus i saken, af Ofwerdomaren måste J;öras.

§. 5-
Hwob beskaffenheten af sådane fängelserum etter häckten,'

om hwilka har ar fråga, cgenteligen wiCfpinnier, så ar tybetigt,
ot de böra så byggas och inrättas ot de äro fåtvt. Som t>e*la ändamålet of häckten och ongifne mennistjors fängslande, är,
at försäkra sig om deros personer intil dch de Logiigen hunnit

antin-
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antingen befrias eller bindas wiD brottet, sä blifwer, om icke
Deras bewarning göres säker, hela allstaken fåfäng och onyt-
tig. Denna egenskap af häkren eller, fäng'lfer åt så mycket
nödwondigare, fornot dell allmänno tryggheten stores längt
farligare af fangstade personer, när De genoln fiyckc^n undan-
kommit, än onl de famma aldrig blifwit hocktade; ty fom- de
bo ej töras offeltteliZm'wifa fig, fä hafwa De ingen annan uc«
wäg at uppehålla lifwet, on ot De röfwowch stjolo, hwariacf
nom fredtiga undcrsätares egendom och ofta åfwen tlf blotst^.l-
les. Til fängelse rummel^s ftikcrhet bidraga' mycket sielfwa
Deras belägenhet, när Den ar födan, at sangarne Derifrän ic-
ke lott funno undankomma, och icke eller för nogre deros
djerfwe och tiltogsne medhållare gifwos titfolle ot göra dem
bistånd. Hwarföre de plåga byggas innom Fästningar, Stä-
der, stora Byar eller meD murat: omgifne oner, på omfiutne
öar m. m. Sjelfwa Fångohiifefé byggnoD, bör dessutom gö-
ras fast och stark, at alla föriöf at bryta sig uc genom Dem,
medelst godo grundwotar, famt dörars och fensters bewarande
genom galler och bomar m. m. göras fruktlöse. Trähus wäl
bygde äro wäl swåro, ot bryta sig ut igenom; men deros
wmdre waraktighet och ficra ordsaker, göra dem icke tjenliga,
at tit större häktell förestås. Stenhus riktigt upmurade och
inrättade, oro härtil dc bästa. Tilräcketig wackt til fångames
bcwakning bör derjämte bestås, hwarigenom ofta de mord och
wåtdfambeter kunna förekolnmas/ fom Arreftanter pläga be-
gå po Wackien, för at komma på fri fot; ty do en Wockt-
fort stal hafwa bewakning öfwer 6 til io, och ofta flera fån*
gar, fom äro mastodels infam i et rum, så är ej annat ot
fhrwanro, on ot dé fom tidost stoto försofa, at öfwerwäldigo
bonom, ehuru hon ock ma woro bewäpnoD. At wackten til-
baltes at bo nära intit fångelfe-rummen, fåfom i samma byg-
ning, torde ock ofta tjena ot förefommo fängors flykt, eme-
dan Wackten dä, af något owanligt buller m. m., kon strartso anledning til mitztollfor. fodol>e wårftyg, hwaraf

Fän-
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FHngarne kunna bttjeno sig, ot antingen befordra sin jtytft, cft
ler städa fig och andra, böra pä Ut nogaste af Dem tagas.
En sorgfallig tilsyn öfwer Makten, lwr afwen til De angeläg-
naste medel, at befordra säkerheten of fångars förwarande, och at
De straffas olfwarsamt,fom genmll wardslöshet gifwa sängar
ne tilfälle at undkomma; Hwarföre w^r Lag stadgar i 19
Gap. 3. h. M. V. ot om Woktkart stäpper fånga tös af för?
ftumlttlse eller wangjömmo; miste tjeilst fin, och plikte dcrtil
med böter, fäilgelsc, arbete eller spö, alt som försummelsen
eller ock Den undkomnas brott är. Jfr. Kongl. Bref af Den
11 Dec. 1755. Anmi mera och strängare böra de af Mak-
ten straffas, som upsateligen och genom öfwerenskommclsc rnci>
fången eller hons wonner, lita honom rymmo. Jfr. Kongl.
Vrcfwct of Den 20 kebr. 1752.

§. 5.
Dels affeenDet på Den omformåtte fäkcrheten/Dels ock det

barbarie och Den grymhet, fom herrstat hos alla Folkstag i
äldre tider, hafwa woilat, at De til fangclfer utscDt underjor-
Dijfo kulor, torn, falla, mörcka och tränga hroalf m. m Jag
wil nu icke undersöka, huru tjenlige De^e kunna wara til at
uti dem tit straff inkasta öfwcrtygade grofwe mijMrnilWmän;
m.n da ftagan ar om förwaringsrum for medborgare, som an-
tingen bcwakos tit des^ de hinna befordras til det Dem t!lcrkän->
de straff, eller ock ännu icke blifwit en gäng hörde och brotistk
ge befundne, ja bör mennistlighttcn rysa wid blotta ätonkon of
et sådant förfarande. Det är wonhedertigt för wära rider,
fom witja kallas uplyste-, at detzo qwartcfwor af wildhct och
mörcker anllu lilållgenstädes bibehållas, Man plogar wal til
deras förfwar anföra Den fostnoD, fmn Kronan igenom nya och
rimligare Fångerums inrättande stnlle ådragas; men hwitfen
oförstandig, owardig och nesiig besparing ar Det icke för et hdt
Rike? hwilkcn årligen kostar flera tumDrode mennistjors hätso^

B ' wäl*
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wälfard', io lif, ibland hwilka dock ofta många äro ojFyftnga
och st're kunna bringas tit förbättring. Et en gång på förstån-
digt sattinifåtfadt Fångeblls, fordrar ni fcdan^ ick,: så odrage-
lig kostnad til ar underhållas; och frågan åt har icft om nå»
gon' grannlåt/ At påstå det fanglse-rnm icke kunna göras.ja-
kro utan at ciUifo wara o^yr^d-igc, fulle röja en lö)el'g okun-
nighet i Bnzgnadskonstcn. Wakfam nt yn -Ean-dcguiom myc-
kel förntinsta farhågan för fångars undanrymmande. Hwar-
före byggas dä Fängelser få rystig^och plo/annnc? >Den an-,
6ra egcnstapn:- of häckten, bör alnå wara, ot de aro hyggeli-
na, icke moväa, kalla, fucktiga, och osunda. En dcl af de i
fängelse inmanre personer befinnas sedan oskyldige, andra öfwer-
rygis wäl wara mindre eller mer brort|Tg<>: mm brottet är dock
ej större, an at det kan mcd skäligt tropps straff, eller ragon
tids arbete i Fästningar eller Tukthus försonas; ej allenast de
förra, uton ock mångc af dc sednore, sedan de undergalt sit
straff, kn^im ibland blifwa mycket nyttiga lemmar i dci allmän-
na! Men om Fånghufen äro fncktiga, trånga och osunda, kun-

'fa.^g.irne så en sådan stör på sin bälsa, at dc sidan bllfwo
finklingar mast hc^to' deras ttfstid. Der allmänna förlorar då
Vcrig".wm'ganffa myck.t. Derföre högstlödigt ar detta fö-
rfomm:6. "'érraffen böra ju ej heller i de flåfta fallen wara
sir håfda, ot d rigcnom walfarden jörfpilles för den straffade,
och'O' de göras oduglige at widare gagna det allmanna; hwar-

.pa aftven 5 (^p .5.§ St. V. hafwer afsecnde. Jfr. Ehren-
'ftr#l'e proc. Orim. Cap. X/lil. sid. 297. §. 39. och f. 303. §. 52.
i ramma Cap.» Hwarföre ssöto fängelser då so inrättas, at häl*san i dem bor nödwändigt förloras? Den grundsatsen fan ic-
ke nog ofta nprcpoé, ot de icke boro anses för straff -och pfågo»
rum fk döiude mitzgcrningsmän, «fon för blotta foniwings*
wm för medborgore, hwilkos nndonfiyckt man befarar (^); At
" ..".""" dctze

(a) Carccr enim ad eontinendos hömines, «on ad puniendorf lisberi
tebef.-^^^Wt^^OltterfTlJ^nflmDigeft. L. Vill, Tit/XIX l!e Pce~

'm-z k.^. V!!I. §. 18. Baron PUFENDORF utlåter ftfl, i fttt Vok c!e Ju-
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t>-:ge ofta äro ojfytöige, od) böra, få..tångs de ännu icke blifwit
fnllel-gen förhö.rdc och dömde, åtminstone anfcs såsolu til äfwen-
tyrs fåoane, och at altså förfarandet mcd dem bör dcreftcr tåm*
pas. Nar ältdamåtet of häckten uton grymhet och fangarncs
plogande kon wiunaf, hwarföre stola de bcråfwas rättigheter-,
hwilka dem båoe fom mennWor och medborgare tllkomma? D<<
ar för en medborgare olägenhet nog, nar hon pa ogrutldadc^
ehuru ofta skenbara ontedningor, kan häckras; utan at han än-
nu stat rordfaö i et fängeifc fom ensamt är plågsammare ån ds
fiästa straff fom Lagen för öfwcrbcwiste mi§dåoore utsätter, När
allmänna jakcrhcten gör det nödigt, at jämwät ostyldige mcdbor«
gare ibland måste häcktas, är det do lcke 'å ztiycket ongelagll^
re, at sielfwa Sångetsenm göras dragcl!ga? Om man ock wille
olttogo t)en orimmclicja, samt emot allluanuo erfarenheten cch
sunda förnuftet stridande satsen, at allo som häcktas stroxt bor-
de -aufcé för worcketigen brottslige, så kon ju ändock häcktet än-
nu icke -onses för et stroff, emedan ingen kall straffas på bist-ra misstankar, innan hon wid ronfakningen til gärningen för-
wunnen ar; Och hwad öfwer det i Lagen utsatte straff tilfogazs
sielfwa mihdådorcn, är oförrätt och grymhet. Hon försonar ju
tilräckeligcn samhället genom det i La.gen utsatte straffet, och
mera ondt har det icke f«Dan rättighet at honom pålägga. 'Ej

B 2 m
r? Nat. H Gent. L. Vll!. Cap. 11!. §. IV. stunda "när någon färgfl s endast
»il den a,!dan, at ha>' icke ma tagasiyckten, få är det eienteligmicke nägot
straff; t« i gen k,m straffas i ' nan bgn är dömd., Dec. strider, säledes cmör
b*'» Otatnrli^a Lagen, o'.n enmenniffa, fom änitti tmoarfcit är förhörd (llcr
dömd, genom bäcktnidet, et nörrc lidande ti'ft'gas, än nödwändigbeten at bäl-
la honom i f's»raur fororar; sä at om det ffedt , bör ni derföre ltiula ersintnilvg,
clUi' straffet sedan i famma nwn lindras." Sfr. Codvjnst. l.iB. lX^it. Vll.
Lel. XXlil. Efter den äldre Romersta Lagen böriade man icke mcd <lt kasta
fängelse dem stm wow anklagade för nägot brott; derlil fordrades, at dc fful-
le hafwa bek.mdr sin nn^gerning, eller ar mau badc bewié derpä. I annat
"fall, om den ank!.!gade war en fri man, och annars nagorhuiba kand, '0 war
det nog^ at b.i» sialoe f.varsgop borgni; med mindre han war en tzuf, mör-
dare, eller dy^il, son: ,nan oft! tager a bar gärmiig. BARBEYRACS amyart^
ni,?g wid ?UFENI>QRFS nystanfttde o-rb...
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en g^ng onödigt hårda straff, oro mennistliga och hälsosamma;
ty de göra folcket hardt, och reta det ot of förtwifion föröka fi-
na brott; mycket mera är det obitligt, ai onnu. onödigt wis
titfogo mennistjor öfwerfiödigo plågor, utom hwad Lagen fö*restrifwer, och tit detz andamåls winnaiWe b^höfwcs. Ehuru
wanartige medborgare måste och rätteligen kunna straffas, bör
likwäl mcnmsiligheten jämwäl emot dcha olyckliga, så mycket
mera fa rum, som de, uär man mcd Philofophistt öga be-,
traktar deras öde, ofta böra wara föremat kanstc sa mycket
för wår medömkan, fom för wår ifwer och Hat; En wårds-
lösad upfostran, elaka efteröomen, o:Wt saiistop, förtedallde
tilfällen, brist, tanklöshet och ficra dylika oulständigheter, baf-
wa merendels störtat de^o usl^igor i brott, för hwilka de stul-
le hafwa fasat, om de warit i annan belägenhet, och deras bå-
de hjermn och förstånd forgfalligare blifwit bildade: Mången
fom med yttersta hårdhet ifrar emot dmi, stulle, kanstc, blifwitlika och stundom mera wanartig, om hans upfostran warit ti*
kadan, och han rakat i deras-omständigheter {b), Staten bör
handlera dem, fom en Fader sina wanarligc barn; han c;g<r,
men mcd et medlidande och ej mcd et förbittradt h:erta. Det-

■ta-hafwa* jag trodt nödigt at påminna, cm.dan uiånga allse alt
mennisttighenuot häcktade, och onnu mera emot wärkcligen för*
wusWnc mitzdädare, för otidig, och tyckas tro, at ingen grym-
het emot Dem är obillig; hwilket fafetigo tankesätt, man fnart
kunde tro hafwa warit radande i de fiästa Rikens Lagstiftning,
nar man besöker de fiästa Folkstags fånghus.

S. 6.
(b) Wär vppcrligc Skalb siunger bevfove om sädane usilingar:

I mörrcr och förakt, btt frän din barndom lämnas,
Pä mem.stjors oförrätt bit glömda wasenb hamnas.Din härda sosirings-art, i wildhet bn>tei- nr.,
Du wardar ej den Lag hwars fiybd dn aldrig njutit.
S anger och i brott, ha dina . dagar flntit

Och fä cc fumligt ssut.
Mennistans nöjen och Elände, Wittcrh. Arb. l). "lom. s. 142.
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5. 6.
Menmstligen inrättade Fångahus, böra således wara r. liu-

fe-, så ot de of fångarne, som wilja något fyhlo, mage kunna
nyttja sin syn derwid. Mörka rum förorsaka detzutom ängstan,
til hwilken fångarncs tilstå>w ändock gör dem nog benägne; d<:
b.'taga dem således matlusten,' och nutriiion, fornt förfwogo och
bryta krafterna Rummen böra fördenskull wara försedde mcd
någorlunda stora och tllräckeligo fenstcr; genom storeko galler
och andra försiktighets mått, kan dock fullkomligen förekommos,
at ti fångarne igenom dem kunna tomma ut på fiyckten. Hwad
ffatig grund kan allså dertil upgifwas at Fållgc-rum ffolo wara
mörka? At dc stola wara djupt ned insänkte i lorden m. m.?
sjpåcltcn böra 2. wara titräckeligen warma; hwilket i wåra kol-
la Nordista länder i fpnnerhst bör wårdas. Dertil hör, at de
oro wal byggde och underhållne, hafwa hela golf, äro fria för
stadctigt drag siM förfedde meD goda spisar eller kakelugnar,
och ot tilräcketi^ wed bestås til deras upwärmaiWe. Det or
ock högst ongclägit, 3. ot Fångrummen icke äro fucötige, uton
byggde på torra stallen, och titräckeligen uphögde. Likotedes bö-
ra de 4. ej wara för mycket täpta, utan hofwo tilgäng til
frist luft, hwilket beframjes derigenom ot rummen åro nog hö-
ga och rynUiga; och ot nödig wädcrwärting dem förstoffos. Se-
dan böra ej för många fångar packas in i et rum, på -Det at
deras ut-Dunstningor, fom stodno innom rummet, ej fnart måtte
stamma luften , och förordsaka sjukdomar, ja sielfwa döden. Man
wet, ot den luft, som långe står topt i er mm, blifwer förgift
tig, ju längre, ju mera, utof luftens blotta stiliostående; hwad
stal då icke ste, nar fiere personers utdunstningar, utr et troligt
och tifstangt rum, åmut-tilfomma? Derigenom hafwa ofto fmw
tosammn siukdomor ej- altelast nti Fångahusen upfommit, uta»
ock fcdau därifrån mcd fångarne öfwer hela Landet blifwit ut*
spridde, och bortryckt m.Hnga hundrade medborgare; fn ot Sto-
ttn ofta fått dyrt-betala fit ouumflrliga förfarande wcDDe ftmg-

B 3fiige.
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siige. Detta hofwcr öpnat ögonen pa en del Folkstag, fom
dcrföre förskaffat soilg^anie i dcnno delen nogon tmdril^g; hwori
dock ännu mycket brister. Härom wit jaa, låta en' kunnig ach
berömd Läkare tala, nämligen I). Johan Qro^o ZIMiVjER-
NAN, uti sin wackra bok von der Erfahruny in der Arzncy-
kunst, 11. §h. IV. Bnch. V. Oap. Sedan han berättat deu
ömkeliga Historien om 146 Engelsmän, fom UndevKonnngen
l Bengala ar 1756 efter eröfringen of Fort Wilhelm (et Ei-
getstt Faälorie i Oalcutta) lät kosto i et trängt och instängt
Fongelsernm, försedt endast med en glugg i muren, hwarest 123
af dem/dödde innom et dygn; (hwarom man äfwen läser uti
WESTERDALS Underrättelse om hälsans bew. s. 42.); fortfar
han pag. 190. föl), folul^do: "lamwäl i Enropa hor en instängd,
och Folketé myckenhet förrutnad luft, yttrat tifo wärk-
ningor. Är 1577 blef i Oxford halten undersökning öfwer nä-
gre mitzgerningsmän, uti en kammare, uti hwilken Domaren,
Adeln och nästan allo närwarondc personer, trehundrade til on*
talet, hastigt dödde; hwarföre ock Engtändarena kalla-dcnno
dogen den swarta Nättcgongsdogen. Det sanmm hällde för wid
»a$ 40 or fcdan mcd lita omständigheter uti 'I'auntou. Om
fommaren or »750, utbröt i London wih naara mifeerningy*
mäns dömmande en högstfarlig fel^cr ibland Domarena och de
uarwarandc, som blcf jäluwäl genom kläderna fmitlosam , af
hwilken en otrolig mängd Folk nästan pä stället dödde. Orsa-
ken til dcs;a förfärliga wärknmgar tigger uti so mänga mcnni-
stjors, i brift af förnyad tnft, förrutnade utdmlsiningar. Af
fcnnmo orsak härflyta lita wärkningcr i oidcnteliaa Ho'pitaler,
wid Arméer, pa Skepp och i gemen pä alla instängde ställen.
Uti Fängelser är d«m deraf horrörande siukdomeu en egen och
ny ort of Feber, fom man i England kollar Fängelse-Febern,
(Febris Carceralis). Denna Feber, fom gar ut po en Fläck-
Feber (Febris Petechialis) är allman i de Engelsto Fånga*
bufen, och härfiyter of intet onnot ån den omfövmältc luftens
förjTärnning. Man wet ot i Engtond fongorne fällan nödgas

o to
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äta stinckvnd: kött, eller onnon osund spis. De hofwo godt
o^l) tliräckcl:gt wattcn, dc äro wal klädde, och lida intet af
blast och owaöcr; men den sinka fången blifwer icke Md ifrån
den fr sta. PRINGLE hänlcder derföre Fånge -Febern ifrån
orenl'g!)tt, fotekets mängd uti en inncstuten luft, och den der*
as fororrf-.kadc förrutnclfcn. Ventilatorn war således uti
l^ond^stc fangclscrna gansta nödig; man hafwer ock genom
deima machine uti fängelset äiävoyen fullctigen förekommit
do^clighcrm.". Jfr. ock härmed Media l). KIERNAN-
DEK^i mtaft til Mvdicirial- Lagfarcnheten X. Cap. §. 118.
s: -. 2q. följi. Fångarne böra derföre stäppas ut, nar utonfö-
re Fanglnisei är en wäl förwarad gård, 2, 3 eller flera gån-
gor om dagen, emot det som nu på många ställen ar bruke*
tigt, (nämligen at de få gå ut ollcnost iwå, högst tre gångor
i-dygnet,) på det de mått* få hämta frist luft, och ot de ej
må nödgas lämna fina excrementer innom lms, of hwilka
den upstigande staneken onnu fnorare vittar luften.

§. 7.
Tit nödwändige plikter emot fangstige, hörer widare 1:0

at ej allenast rummen altid kollas snygge od) rene famt. frios
ifrån ohyro m.m., uton ock fångarne sielfwa tilhåtlas otfnygs
M sig, sa ot de ej fostno för ftabb- och fmittofomma mjpag,
m. m< som både bidrager ot luero förstämma luften, och först
plågar dem sielfwe, fornt sedan onsticker ondro. Hofwo Fångai
sielfwe råd ot b.sta sig mat, kläder och sädane beqwomligheter,
så böra 2. i alla detzo detor inga hinder eller svårigheter dem i wo-
g-ctr loggas; ej eller wånneré, stogts och ondro medlidanDe
mennistwrs bittåU dem betagas; hwitfet wore en lika fä o-
bitlia, fom onödig grnmhet. Men kunna de ej sielfwe föda
och kläda sig, säsom dH De äro orbetskorlar, som lefwot os fi*no hmwer, eller annors fattige, så bor Kronon torfwekigen.
förse dem med bägge dctze nodwänDig^ behof/ Til ofwcrfToDäro de ej berättigade^ men böra sek Me Mwm hnnger, och

ca
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en ohyggelig nakenhet beröfwas hälsa och lif. Ty då Staten
til sin säkerhet häckat dem, intil dcst deras forcgifna brott hun-
nit ttnöerf&iaé, få är den ock plicktig, at und^clMo dci!l un*
der den tit) de sakna full frihet, ot sielfwe försörja sig. Folk
af bättre stond, hafwo gemenligen utwog ot sielfwa bidraga
til sit uppehälle: men oro De dertil oförmögne, sä tyckes billig*
heten fordro, at de efter omständigheterna njuta litet bättre
wilkov; emedan Fångclfeté olägenbeter onnors stulle blifwa för
Dem mycket större och swärore, än för ringa folk. Ben föda
fom bestås fångar, bör altid wara bsde tllräckctig, sund ochtjentig; och ingalunda sur, härst och förstämd; hwaMcnom de
fmittofammo siukdomar, som af den instängda luften dchulom
nog oro ot befara, göras ännu oundwikeligare; at förtiga hwad
billigheten och mcnnistligheteu härwid lider. Få de sund och
färst mot, få funna de ock med mindre deraf, til nödtorft be-
spisas. Huru mycket en fånge bör få, måste efter tider och
nödwändighets warors olika pris utsättas, så ot de altiD kun-
na kommo tit rätta. Då i Kongl. Brefwet of den 13 Dec.
i?37 utfatteé tit deras underhåll 12 öre (fom wihcrligen ej
war för mycket), i det fall Sponmålen stulle kosto 15 &al.
Knut., så ses ot de emot Sponmålens och matwarorneé pris
nu för tiden äro mycket tidande. På friskt och godt watten
fofom tit helsans bibehållande högst nödigt, böra ock de fäng-
siige aldrig lida brist. Erhålla Fångarna sit underhåll i pen*
ningar, so är gansta ongclägit, at tilfålle jfaffaé dem til at
fa köpa godo motworor for billigt pris; Hwarföre Fånghufeu
rätteligen anläggas wid Städer och stora Byar, der ymnog
tilgång finnes pa dylika waror. I fynnerhet bör noga titfcif,
ett de medelst samwetslöso ' monopolier icke få tryckos, och
framför att ot icke Waktbctjäningen for oinstränkt drogo Un*
na hanöet under sig, och efter godtycko bestotto de ormo fån*
Cyorue. Et bcdröfiigt exempel på fötgderne harcif, hode man
icke många år fedan här i Nbo,förmedetst en Spinhus-Wokt-
mostares caennntto. Statens egen förmån fordrar «t dche

: . detz
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t^eg medsemmar ej onödigt wis gnwm swätt cch etak im&fart
'fordafwaé, och oln ej ald:tes omkomma, Åtminstone sor fin
o:riga lifsnö blifwa bräcklig och onyttige. Aro de omm dcrti(
ostyldigc, so kon ju et såoam bZI banpt förfaralide hworken föréflVh eller förnustiga och billiga mcnmstjor forsworas. Hwad
erfutning fan Ccge då tilcrrannas, fo!U fwarar emot deras ti-
dande, kroppens fördärfwcmde och hälsans sörlust? Eller
månne den städa Staten genom så mänga medborgares ochriste-
liga upoffrande tider, ej är större än den omkostnad, som tit
fängarncs bättre underhåll fordras (")? Högstnödigt är ock

C 3-at
O) Jag wil äter i öfwersattning a» fora en bcromlig Läkares utlå-

tande, til instarpande af menmstlighet wid fa gars bemötande: "Om ic-
ke fängelset, s.'ger han, ar ålagt i stoffet för straff, om backtet ar endast
et förwaringsrum för en som ax staid under ransaknmg, sa bör det wara
of sädan beffaffenljet, som kan sia tilhopa mcd en rffijlbigé lif och halsa:
-et längt och ohyggeligt qwarhallande fängelse, ar en t>el af sielfwa dö-
den; i mon deraf som en brottstig, utom något fil förwallande, längre
war t häcklad, blifwer fördenstnll det egenteliga siraff.t lindrigare. Ty
de som utstätt de wederwardigheter som fängelse hafwcr med sig, hafwa
redan v&nt känsla af plägor, hwilket ar straffs egemcliga art, och hafwa
för det nöje de kant af brottets begående, förfarit ymnig smärta; sielfwa
Lagarue angäende de angifnas förwarande, h^fwa dlrom gjordt anstalt,
at ben som ej ar öfwcrtygad eller dömd, icke ma a nno undergä et straff,
fom. fängelsets wcderwardigbet redan inbegriper. Dcsia menniffjors öde
ar önckeigt: de fä en härd spis, te beröfwas en fri lust, som ar lifwets yp-
persta näring, och ti'kommer alla, jamwal de uslaste, emedan detar en Gu-
domlig statif, som Domaren ej en gäng bör beröfwa de dömde; de fastasorörlige wid er ställe, som stenar etter ostron, och plägas af de olagenhe-
ter som ars-tiden bafwcr med sig, samt andre wederwärdigheter som as
orenligbcten barflyta. Desia farzelsets plägor kan man ej tadla, om de
aro i stallet för tortur, och med flit tiffogaS den brottslige, som föraktar
alla pinor, för at af honom uttwinga sanningen (här läter författaren
af Cyffa seden förwilla sig). 9)?en fccnt som hafwa nägot stal för si»
oskuld, och ej ännu aro 6fwertygade,b6r man ej förneka lifwets beqwam-
lighefer, pä det be icke, sedan de arbetat sig igenom, och lyckeligcn utredt
sin sak, mage Ufwal wara uste och kraflige, fornt med halsans och ostz
lifwets förlust, ■ säsom ratlwisans effer, fynaé hafwa kampat för sannin-
gen." JO. l^l<^. HEBENSTR.EIT, Anihropologia Forenfis, Seö, 11.
Meinbr, 11. c3z). 11. §, 4. pag. 605. l^^.
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3. ot de fångar fom blifwa sinka, icke oltenost stiljas ifron de
friste, (ot de icke mage fmitta alla de ofrige, och fedon förödandesjukdomar dermedelst kring lyda Landet utbredas), uton ock so no*
dig stötset samt Lokores biträde, so wido de sielfwe derom ej kun*
na draga försorg; hwarföre de böra bortstyttos tit Lazoretter och
Hofpitoter. Kunna Fångar något arbeta, utan ot deras bcwak-
ning derigellom hin.dras, so är 4. ostridigt, at det icke oltenost bör
dem tillåtas, utan de ock Dertil efter omstandigheterne tilhollas, så-som at siögdo smått, strifwo rent, binda nät m. m., hwilket bör
blifwa deros egen förtjenst. Det är för dem ingen förmon ot göra
intu; tidetl blifwer dem twärt om derigenonl längre, och plågan
större; både sinnet och kroppen upmmuroé cch starckes genom ar-
bete. Aldeles systolöse foi^gor pläga oftast genom nya brott förlän-
VO sit fongelfe; de wänjos wiD lattja, och blifwa således 0$
mer stodeligo medlemmar för Samhället. Hwarföre ock Kongl.
Bref af den »8 Mardi 1748 stadgar, at alla fångar böra emot be-
talning arbeta något wi§t til sit nödiga uppehälle, hwaraf öfwer-
stottet stal lämnas dem fedon de stuppit löse. Detta förstas dock,
fom sades, så långt som med säkerhet ste kan; Hwarföre, om dc o*
äro arge och djerfwe, nogo bör tilses at de ej fo sådane wärklyg om
händer, hwarmed de kunna göra städa, eller bryta sig ut. I alla
fall är rådcligt, ot åtminstone til nåtterne i okttaga denna försiktig-
het. Om fångar äro bångstyrige, få bör wäl 5. deras arghet tyg*
laé, och tjcntigo medel widtogos ot hålla dem i styr; men också
härwid bör memnstligheten rådfrågas. Sådane deras förgripelser
tyckas lämpeligen kunna of wederböronde ofgoras fummario pro-
cellu, på det stnt i hufwuDfafen hårigmom ej må hindras, och de-
ros fängelse-tid ci förtangos, Kronan tit drrg kostlmd och ofta de
förolämpade tit städa; Men upsyningen bör ej t.llåtos, ot utan
stal få hondtero fångarne illa, eller titfoga dem någon swårare plå-
ga, utan altenost näpsa dem för deros upstutzighet och mindre för-
brytelfer. Göra Fångorne sig förtjente tit större stroff, bör om
brottet först Logligen ronsokos och dömmos» At befordro stynd-
famheten sådane måls ofgörande, böra de, hworefttllfätle är,

af
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of Slotts Rätt straxt uptogos och tit snart stllt befordros. Om
6. det på ena sidan ibh\nt> kon woro nödigt, at hindro en fån-
g. s fria communication och fommanstämplingor meD sine hem-tig.'medlMore och medbrottflige; (hwarföre dctze ock då böra al-
la förworos ifärstilderum), så bör dock wågffålen hållos jämn>
få at honom på andra sidan ej betages nödiga utwägar at bereda
sit Lagtiga förswar, om han til äfwentnré or ostyldig. Ej eller bo*
ro Ufot af stägt ochwänncr, eller ostyldigo fomtot med dem, ho-
nom förwägros. Allenast roijja flags brott, fordra härwid mera
forsicktighet; och jämwat då kon honom åtminstone i Wokrbetje-
ningens närworo en sådon hug,iad utan fara förunnas. At förne-ka en häcktad person all öfwcrläggning med sin Futlmägtig, om
han någon hafwer, är ock en omennistlig hårdhet, fom vått så stlart
faw luitzbrukas til den oskyldigas förtryck, fom nyttjas tit den brott*
(ligas bindande. 7. Tit förekommande af syndig och stondetig tef-
uad, är wistigen stodgadt, det mån och qwinnor ej måga inneslutas
i famma rum. Se Kongl. Brefwet af den 23 Martii år 1699.
(3fr. Cocf. lult. L; IX. Tit. IV. Leg. HT.) Äfwen fom altid bör
ocktos, ot de icke få öfwo fråtzeri dryekenstap (Kprko*£rtm.
17. ('<ip. 9. §.) och andra laster. 8. Sråndépersoner, hwilka i
häckte inmanas, böra icke med de ringare uti famma rum inneflu*
tas, så wida de, som dctzutom warit, wane wid flera beqwämtighe-
ter, både tit sin heder derigenom skulle för mycket lit)a, och af;å*
dant sällstap utstå en större olägenhet, än af sieifwo fängelset. Of-
werhetenépli^tär, ot spara de fängslade för så många beswårlig*
'heter och plågor, som med andamålets säkra winnonde bestå kan.
Af sommo grund böra de fom på osäkrare anledningar blifwit häck-
lade, och ännu ej hunnit förhöras, icke instangas i fommo rum med
dem fom blifwit i någon uppenbar mHgerning grcpne,^' dan be-
kondt sine brott,'elter af Underrättcrne aro styldige dölilde' ännu
mindre med dem, fom redan stutel;geu blifwit til grofwa mifeer*
vingar bmwne; tt) om de första kon med mera stat förmodas, ot
de kunna woro oskyldige; hwarföre deras heder emellertid så myc*
Ktt möjcligt or bör stonos; och wid sielfwa fängstandet, innan må-

let
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Ut or ofgjordt, bör ingn? neso f>afra^. Se NeccarlH Achandl. om
Brott och Straff §. 6. sid, 50. Fäilgelsct bör ock icke för dmt hwil-ka f&rgrofwa mij;gerningar anklagas, göras Wåvjiammar:, utan
allenast säkrare, an för dem hwilka för mindre brott häcktas; Om
deremot de fom äro mycket ifnge at wilja rymma och bryta sig ut,
hårdare förwaras, så måga de stylla sig sielfwe; såledeskan detsynas
mindre ovilligt, ot den bekante Capitaine Norcrofs blef innesinten
uti en 3ärnbur (Se hans Lefwernes bestrifning sid. 157.;; Dock
bör jämwät härwid mennistligheten tagas til råds. Men at med
fwåra kädjor och bultar beswaro dem som wifa sig stilla och fredli-
ge, i synnerhet innon de ännu stutetigen oro dömde, tyckas wij^er^i-
gen wara mindre nödwändigt, då hackret for öfrigt är wälbewo*
raöt och bewakadt. Likaledes kan wid fångars forslande wal wara
nödigt ot blndo dem; men ot i otro mål strufwo på d.m hond-
tofwor, så ot bloden ci fällan fprittar ut emellan naglarne, och det

ofta endast för at kunna sticka med dem en holfwäxt gåtze i stallet
forpåtitefige och dtlcktige kortar, eller för at tilldra Skjuts rätto-
rene möda, måste förekomma hwar och en menniflPa, fom hofwer et
ömt och Christetigt hjerta, grymt och ohyggeligt. De wåcdslöso
anstalter, fom wid fångars fotande ofto fogos, hworigenom händer,
at de därunder fom tidost på fiyckten undkomnlo, stulle förtjeno ot
närmore betroktos; men tiUn och rummet tillåter mig det nu icke.
Äfwen fom jag ock nödgas förbigå at omröra de så kallade hårda-
re Fängelser, hworigenom onktagode pläga twingaé trl bekännel-se, och som äro en siags tortur, hwiifaé grymhet wår Store och
Nådige Konungs milda och Fodertigo Hjerta emot alla sina un*
Derfåtare, jämwät de brottslige jblmO dem, utiSweaßcke of-sioffot. Se Vrefwet of den 27 Ang. år 1772.
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