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Sammandrag 
Syftet med denna C-uppsats är att se vilka förändringar som ägde rum på Falu 

fångvårdsanstalt mellan två skilda perioder. Fokus ligger på de disciplinära åtgärder som 

vidtogs mot fångar som på något vis misskött sig på anstalten. Ena perioden är mellan 1900-

1905 och den andra perioden är mellan 1950-1955. Under 1946 ägde en reformering av 

Svenska fångvården rum. Före detta år satt internerna isolerade i ensamceller och fick varken 

träffa eller språka med någon annan fånge under sin fängelsevistelse. Efter 1946 trädde 

reglementeringen i kraft där fångarna fick träffa varandra och samtala. Interner erhöll mer 

frihet än innan och den strikta ordning som funnits innan avtog så smått. Frågan som ställs i 

arbetet är vilka förändringar som går att finna före och efter 1946 års reglementering. Fången 

fick mer frihet efter detta år, men paradoxalt nog ökade skötsamhetsöverträdelserna efter 

1946. De disciplinära åtgärderna fördubblades nästan i jämförelse med tidigare period. Det 

ökade förtroendet för internerna renderade i en högre grad av oordning på Falu fängelse och 

resultatet av undersökningen visar att det förekom fler förseelser 1950-1955 än 1900-1905. 

Källmaterialet till undersökningen består i huvudsak av förhörsprotokoll och straffjournaler 

från Falu fängelse för angiven tid, vilka har studerats på landsarkivet i Uppsala. 
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1. Inledning 
 

Hwad äldre författningar om husagas anwändande å fånge innehålla, är ej å cellfånge tillämpligt, 

utan må sådan fånge, när den gör onödigt buller, eller eljest bryter mot anbefalld ordning, 

tillrättawisas genom förlust af sysselsättning, eller förknappning af wanlig fångkost med högst 

en tredjedel, eller minskning af beqwämlighet, eller i swårare fall insättning i mörk cell, allt 

under en eller flera, högst åtta dagar. Då uppskof härmed ej lämpligen kan äga rum, må sådan 

åtgärd af direktören widtagas, men bör så fort ske kan och sednast påföljande dag anmälas för 

Konungens Befallningshafwande, som, efter sakens undersökande, närmare bestämmer 

strafftiden inom hwad nyss sagdt är. I fängelset må cellfånge ej med fängsel wara belagd, derest 

han icke genom ådagalagd wåldsamhet wisat sådant wara behöfligt. Härom, äfwensom om 

anwändandet af ofwan sagd disciplinär bestraffning, skall anteckning göras, så wäl genast i 

fängelsejournalen, som ock i nästa månads afgående fångförteckning.1

 

Denna paragraf inom reglementeringen för cellfängelserna förklarar hur disciplinära 

överträdelser skulle bemötas av fångvårdarna i landets länsfängelser. År 1840/1841 beslutades 

det att fängelser med ensamceller skulle upprättas runt om i riket. Således fick de befintliga 

fängelserna i Sverige inredas med celler samt att nya fängelser byggdes. År 1846 kunde 

Kristianstad, Linköping och Stockholm ståta med cellfängelser. Tanken bakom detta var att 

fångarna skulle vårdas och stöpas om till civiliserade medborgare. Fångarna skulle spendera 

sin fängelsevistelse i isolation, utan samröre med andra fångar, vilket varit fallet tidigare. 

Ensamhet ansågs vara en lämplig metod för att rehabilitera de intagna. Dessutom var 

cellsystemet bra ur disciplinär utgångspunkt då fångarna hölls åtskilda. Kontrollen över 

internerna blev större.2 Trots denna reform trilskades vissa fångar ändå. För att upprätthålla 

ordning i fängelserna var regler därför nödvändiga. Om fångarna bedrev någon form av 

skötsamhetsöverträdelse blev det repressalier där allehanda metoder tillämpades. 

Historieböcker och avhandlingar om länsfängelsernas historia beskriver flera vanliga straff för 

fångarna som missköter sig. Exempel på sådana straff kunde vara placering i mörk cell, hårt 

nattläger, spöstraff och minskad matranson.3 Dessa disciplinära straff var de vanligaste vid en 

historisk tillbakablick och utövades på de flesta fångvårdsanstalter i Sverige. Falu 

fångvårdsanstalt var ett av Sveriges första cellfängelser då det stod klart 1848. Fängelset 

tornar upp sig praktfullt där det står på Villavägen i Falun, men faktum är att väldigt lite 

litteratur går att finna om denna anstalt. Idag hyser inte fängelset några fångar utan byggnaden 
                                                 
1 ”SFS 1846:43 punkt 12”. Hämtat från Zimmermans hotell (1997) Blomqvist, H & Waldetoft, D. sid. 64. 
2 Blomqvist, H & Waldetoft, D (1997) sid. 11-13. 
3 Rudstedt, S (1994) sid. 36-40. 
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är ett vandrarhem. Falu fängelse har dock en historia att förtälja och jag ämnar undersöka 

denna anstalt utifrån disciplinära aspekter under två perioder, 1900-1905 samt 1950-1955. 

Efter 1946 reformerades fängelsesystemet i Sverige och cellsystemet avskaffades. Tanken 

bakom reformen var att skapa en humanare fångvård. 1946 års reglementering medförde ett 

kollektiviserat fängelse med mer frihet åt fångarna. Reformer kan skapa bättre förhållanden 

men det finns också en risk att det förvärrar vissa saker. I Dagens Nyheter från 23/12-2007 

går det att läsa att en ny reform ska ta sin början på fängelserna runtom i landet med start 1/1-

2008. Reformen gäller rökstopp på anstalterna vilket gör att fångarna enbart får röka på sin 

promenadtid en timme per dag. De rökande fångarna är kritiska till detta beslut och följderna 

på reformen är oviss. Risken finns att våldet ökar på anstalterna.4 I likhet med min 

undersökning medför reformer vissa risker och konsekvenserna kan bli rakt motsatt mot det 

önskade resultatet. 

1.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka ordningsregler och vilka disciplinära åtgärder som 

tillämpades mot fångarna på Falu länsfängelse under perioderna 1900-1905 och 1950-1955. 

1.2 Frågeställningar  
Vilka förseelser förekom på Falu fängelse under 1900-1905 samt 1950-1955?  

Vilka disciplinära åtgärder vidtogs vid dessa överträdelser? 

Vilka skillnader och likheter mellan de bägge perioderna går att finna? 

1.3 Metod och material 
Materialet jag insamlat för att färdigställa denna C-uppsats är hämtat från landsarkivet i 

Uppsala. I detta arkiv har jag studerat källor berörande Falu fångvårdsanstalt. Jag har i min 

undersökning nyttjat straffjournaler och förhörsprotokoll. Anledningen till dessa val beror på 

att de berör mitt syfte. Straffjournalerna går igenom vad fångarna har gjort för förseelse och 

vilket straff de erhållit för det. Förhörsprotokollen är skrifter som beskriver 

regelöverträdelsen och efterföljderna av detta lite mer ingående än straffjournalerna. Dock 

fyller bägge dessa sin funktion, ty ibland finns inte protokoll över vissa händelser medan det 

däremot finns straffjournaler bokförda. Studien jag gör är komparativ och behandlar två olika 

perioder tidsmässigt. Fokus kommer att ligga på disciplinära företeelser och vilka skillnader 

och likheter som går att finna mellan dessa perioder. 1946 ägde en reformering av fångvården 

rum varpå det är intressant att se skillnader och likheter före och efter reglementeringen.  Om 

                                                 
4 Internet, Dagens nyheters hemsida, 2007-12-23. 
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möjligt skulle jag kanske ha haft en tid närmare 1946 i den tidigare perioden, men problemet 

är att det inte finns något som helst material mellan 1912-1930 och materialet mellan 1930-

1946 är extremt knapphändigt. Jag har erhållit inspiration från en tidigare C-uppsats som har 

samma syfte som denna uppsats, men ett annat fängelse och en lite annan tidsperiod. 

Källmaterialet som belyser min sena tidsperiod är sekretessbelagt då det för närvarande är 

yngre än 70 år. Detta innebär att jag ej kommer att nämna personer vid namn i 

undersökningen och jag kommer att förhålla mig till materialet med respekt. 

1.3.1 Definitioner 
Med ordet disciplin avser jag Falu länsfängelses regler för fångarna, samt hur personalen på 

detta fängelse handskas med eventuella regelöverträdelser. Exempel på överträdelser kan vara 

bråk, rymning och olydnad. Ordet kommer att vara satt i sitt tidssammanhang eftersom ordets 

betydelse troligen har ändrats genom åren. Disciplinbrott är således det som bryter mot 

fängelsets interna regler. 

 

I undersökningsdelen kommer två diagram redovisas, ett för varje undersökningsperiod. 

Diagrammen beskriver olika förseelser på fängelset och kategorierna i diagrammen har jag 

formulerat på egen hand och de är tre till antalet och utgörs av följande.  

 

1. Olovligt lämnat fängelset alternativt försök till det, eller förseelser utanför 

anstalten: Denna kategori innefattar rymningar, rymningsförsök eller 

permissionsbrott.  

2. Trotsigt eller olämpligt beteende mot föreskrifter, personal och medfångar:  

Innefattar olydnad, slagsmål, hot, arbetsvägran, smuggling, stöld, fylleri, otillåten 

kommunikation, knackningar etc. 

3. Sabotage av interiör: 

Att fångarna har förstört material som tillhör fängelset, ex galler, tallrikar, muggar, 

bestick, bord, stolar, väggar etc. 

 

På vissa ställen i uppsatsen, huvudsakligen i undersökningsdelen kommer det att hänvisas till 

källor från fvanst i Falun. Detta är en akronym för fångvårdsanstalten i Falun. Jag väljer att 

skriva på detta vis då det står så i källmaterialet. 
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1.3.2 Disposition 
I uppsatsen kommer det förutom inledning att finnas följande. I kapitel 2 återfinns 

forskningsläge, där tidigare forskning om mitt ämne gås igenom. I kapitel 3 finns en bakgrund 

där fångvårdens historia i Sverige berättas. Kapitel 4 innehåller undersökning där mitt 

material om disciplinära aspekter på Falu fångvårdsanstalt under 1900-1905 samt 1950-1955 

undersöks. I kapitel 5 kommer en avslutande diskussion att återfinnas där slutsatser dras och 

där återknytning till syftet sker via diskussion.  

1.4 Avgränsningar 
Anledningen till att jag belyser två perioder är för att det äger rum en reglementering av den 

svenska fångvården 1946 då cellfängelsestraffet avskaffas. Anledningen till valet av perioden 

1900-1905 kommer av att det fanns mest material arkiverat från denna period i 

straffjournalerna. Perioden 1950-1955 är efter reglementeringen och avskaffandet av 

cellfängelsesystemet. 1950-talet är ett decennium där Sverige åtnjuter tillväxt och människors 

levnadsstandard ökar. Stora förändringar i samhället råder och nymodigheter som tv och rock 

´n roll börjar så sakteliga smyga sig in i Sverige. Indelningen om fem år per period är för att 

skapa en lagom överblick både före och efter reglementeringen. Undersökningen berör alltså 

disciplin i svensk fångvård för totalt tio år vilket är en tillräckligt stor tid att belysa i en C-

uppsats. Har det ägt rum någon förändring under denna relativt långa tid? Jag har också valt 

att periodisera min uppsats på detta vis eftersom jag då kan jämföra med tidigare studier. 

2. Forskningsläge 
Tidigare forskning inom fångvård finns det relativt gott om och exempel på sådan är 

Zimmermans hotell från 1997 av statsvetare Hans Blomqvist och medförfattare Dan 

Waldetoft. Boken handlar om Linköpings länsfängelse mellan åren 1846-1946 och den 

aktualiserar hur fängelsesystemet såg ut under denna tid och den belyser allt av intresse såsom 

exteriör, fångar, personal, disciplin, sanitet med mera. Gällande disciplinen i detta fängelse så 

fanns det vissa åtgärder som vidtogs vid oordning och exempel på det var isolering i mörk cell 

och minskade matransoner. 

 

Fil dr Siv Rehn har författat Vita Duvan från 2005 vilken beskriver länsfängelset i Luleå från 

dess grundande 1856 till reformen 1946. Författarens syfte är att belysa hur de norrländska 

förhållandena anpassade sig till den nya cellfängelsereformen 1846. Fungerade fångvården i 

Luleå likadant i praktiken som i teorin? Boken beskriver Luleås fängelse utifrån flera olika 

aspekter och beskriver byggnaden, personalen och fångarna. Siv Rehns slutsatser är att 
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länsfängelset i Luleå skiljde sig åt i jämförelse med andra anstalter i Sverige under sin 

existens och det var framförallt utifrån 3 variabler det skiljde sig åt. För det första var det 

språksvårigheter då många finsktalande fångar fanns på anstalten vilket ställde till med 

problem för personalen. För det andra gjorde de stränga vintrarna i norr i symbios med långa 

avstånd och dåliga kommunikationsmöjligheter att fängelset ofta var överbelagt vilket 

påverkade ensamcellsvistelsen för internerna. För det tredje så rådde en ”Klondyke-

stämning”5 i Norrbotten under denna tid vilket påverkade verksamheten och fångvårdens 

planering varpå bestämmelserna om tystnad och isolering blev lidande.   

 

Roddy Nilsson som är docent i social, kulturell och politisk historia har författat En välbyggd 

maskin, en mardröm för själen. Det svenska fängelsesystemet under 1800-talet, från 1999. 

Boken handlar om cellfängelsets uppkomst och varför dessa bildades. Författaren frågar sig 

vilka grundtankar som fanns bakom cellfängelsets uppkomst. Tanken var att skapa ett 

utrymme för kriminella där de skulle disciplineras och tuktas för att bli ”vanliga” medborgare. 

Fängelsesystemet växte fram på grund av de moraliska, ideologiska, politiska strukturer som 

samverkade under 1800-talet. De styrande ville disciplinera och inneha kontroll över sina 

medborgare. Denna utopi var svår att implementera ute i samhället, men i cellfängelserna 

kunde detta utövas. 

 

Roddy Nilsson har även skrivit Växjöfängelsets historia 1848-1995, från 1996 som beskriver 

detta fängelses historia övergripande under 150 år. Roddy Nilsson skildrar det svenska 

samhället under perioden och vad som var orsaken till att cellfängelsesystemet växte fram. 

Han beskriver även noggrant fängelsebyggnaden, fångarna, och personalen. Trots att stora 

förändringar ägt rum under årens lopp med allehanda reformer och inte minst 1946 års 

fångvårdsreglementering anser Roddy Nilsson att den grundläggande fångvårdstanken ändock 

blivit densamma under hela fängelsets existens. 

 

En avhandling i juridik vid namn Fängelset som välfärdsbygge. Tre studier om 

behandlingstanken i svensk fångvård av universitetslektor Ann-Christine Petersson Hjelm 

från 2002 är värd att nämna. Boken tar som titeln antyder upp hur behandlingstanken i svensk 

fångvård var efter 1946 års fängelsereform. Författaren omtalar 1930-talets svenska 

välfärdssamhälle med folkhemstanken i centrum som grunden för hur fångvården kommer att 

                                                 
5 Klondyke-stämning: Betyder att ett område sprudlar och exploateras på grund av gruvdrift.  
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gestalta sig under dessa år. Under 1930-talet var det en stark tilltro på den medicinska 

forskningen och rasbiologi. Med dessa tankar ansåg många under denna tid att fångar kunde 

omvändas och formas till goda medborgare genom beprövade vetenskapliga metoder. 

Fängelsereformen 1946 gick ut på att sätta fången i centrum och försöka förbereda denne 

inför ett liv i frihet. Fängelset blev mer öppet och kollektiviserat då man övergav det tidigare 

cellsystemet som visat sig blivit allt för kostsamt. Fångarna fick träffa varandra och samtala 

vilket tidigare varit strikt förbjudet. Författaren frågar sig själv om det blev någon faktisk 

ändring i och med fängelsereformen? Blev det bättre, sämre eller ingetdera? Författarens 

konklusioner i denna undersökning är att förändringen inte blev radikal. Att reformera något i 

teorin behöver nödvändigtvis inte fungera i praktiken. Samhällets förändring gör dock att 

fångvården förändras då fängelseväsendet är en spegling av samhället. Välfärden som Sverige 

åtnjuter efter andra världskriget förbättrar så också fångvårdsanstalterna. 

 

Boken, I fängelset. Den svenska fångvårdens historia av centralfängelsechefen Staffan 

Rudstedt från 1994 är också värd att nämna i dessa sammanhang. Författaren tar här upp hur 

synen på begreppet fångvård har ändrats genom åren, från 1840-talet fram till 1960-talet. 

Attityden till hur fången skall straffas och vårdas har ändrats i den svenska historien. Förr var 

det befogat och accepterat att utdela spöstraff mot fången i rehabiliteringen. Under senare 

hälften av 1900-talet var och är en mer vårdande tanke i fokus. 

 

Kriminalvårdsmyndigheten har gett ut en bok vid namn Mariestads fängelse 1848-1998. En 

150-årig historia. Boken tar kort och gott upp Mariestads fängelses historik gällande 

arkitektur, personal och fångvård. Boken är mer en minnesskrift och förklarar detta fängelses 

historia övergripande över 150 år. 

 

Ett annat verk som är väl värt att omtala är en C-uppsats i historia från Karlstad Universitet 

titulerad Från regel till undantag. Överträdelser och judiciella bestraffningar på Härlanda 

fängelse, 1925-1930 samt 1950-1955 av student Martin Brzezinski från 2007. Denna uppsats 

är viktig eftersom min undersökning kommer att vara likadan och jag har även fått inspiration 

från denna uppsats. Uppsatsen i fråga behandlar Härlanda fängelse under två olika perioder 

och hur dessa perioder skiljer sig åt disciplinärt. Första perioden är mellan 1925-1930 då 

fängelset var organiserat enligt ensamceller. Andra perioden är mellan 1950-1955 då 

fängelseväsendet reformerats och fångarna fick vistas kollektivt. Författaren finner stor 

skillnad mellan dessa perioder där den senare perioden visar fler överträdelser av regler än 
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den tidigare perioden. Brzezinski finner hela 563 överträdelser mellan 1950-1955. Rymningar 

var vanligast i den sena perioden följt av olämpligt uppträdande, permissionsmissbruk och 

smuggling. I den tidigare perioden finner författaren endast 78 överträdelser och de vanligaste 

var trots mot fångvaktarna följt av skadegörelse i cellen och andra delar av fängelset, otillåten 

kontakt med annan fånge samt arbetsvägran. Författaren skriver i sin uppsats att de vanligaste 

straffen på anstalten mellan 1925-1930 var ”ljus cell utan sysselsättning i förening med hårt 

nattläger” och det tilldömdes alla gånger utom två då ”mörk cell i förening med hårt 

nattläger” tilldömdes fångarna. Mellan 1950-1955 var straffen i huvudsak bestående av 

”inneslutning i enrum”. Dessutom kombineras detta straff ibland med ”förlust av 

premievaror” eller ”förlust av litteratur och tabloider”. Ett annat straff som tilldöms flera 

fångar under denna tid är ”varningar” eller som det då kallades ”allvarliga föreställningar”. 

Nästan hälften av alla de straffade fångarna fick varningar för sina gärningar. Dessutom erhöll 

vissa fångar på Härlanda även straffet isoleringscell. Författaren finner i sin undersökning en 

klar ökning av antalet förseelser på Härlanda fängelse efter reglementeringen. Således blir det 

en stor paradox eftersom överträdelserna blir fler när det strikta cellfängelset avskaffas. 

Anledningen till det är enligt författaren att den gemensamma fångvården ökade friheten 

bland fångarna mot den tidigare perioden då fångarnas frihet var mer begränsad. 

 

Har också läst historiska uppsatser författade av studenter på Högskolan Dalarna. Bland 

titlarna finns, Det nya cellfängelset i Falun 1848 och tre av dess första fångar från 1989 av 

student Görgen Gustavsson. Uppsatsen handlar om varför fängelsets uppfördes 1848 och hur 

förflyttningen av fångar dit gick till. Författaren fokuserar i detta fall på tre fångar och varför 

de fanns med vid förflyttningen samt deras bakgrund rent generellt. Författarens slutsatser i 

uppsatsen är att fängelset uppfördes på grund av samhälleliga strukturomvandlingar i mitten 

av 1800-talet. De tre fångarna som flyttades var dömda sedan tidigare och hade drabbats av 

återfall på grund av det gamla fängelsesystemet hävdar författaren.  

 

En annan uppsats som behandlar Falu fängelse är Kronohäktet i Falun åren 1939-1945. Bland 

småtjuvar och storspioner på fängelset i Falun från 1992 av student Gunnar Lindberg. 

Uppsatsen är författad på Högskolan Dalarna i lokal historia – forskningsmetodik. Uppsatsens 

syfte att undersöka Falu fängelse under andra världskriget och de spioner som anstalten hyste. 

Författaren ger läsaren en inblick i fängelsets historia, för att sedan gå in på sitt syfte där de 

första intagna spionerna beskrivs. Situationen på fängelset skildras sedan år för år gällande 

vilka spioner som fanns där samt hur anstaltens sköttes under denna period. Författaren menar 
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att fängelset ändrades under andra världskriget utifrån flera aspekter. Fångarna som vistades 

på anstalten innan andra världskriget var oftast från Kopparbergs län och i regel var de 

korttidsfångar. Under andra världskriget kom fångarna utanför länsgränsen och vissa var även 

utländska. Falu fängelse var dock inte den enda fångvårdsanstalt i Sverige som hyste 

utländska medborgare utan det gjorde de flesta anstalter i riket på grund av den rådande 

situationen. Författaren menar att det var svårt för personalen att hantera de utländska 

internerna trots att fångarna hölls isolerade i sina celler. Hade fängelset varit mer 

kollektiviserat hade situationen troligen varit än mer komplicerad. Spionerna som satt på Falu 

fångvårdsanstalt och andra fängelser i landet hade inte blivit dömda i riktig domstol varför de 

hade vissa invändningar mot att de satt fängslade.  

 

Måste även nämna två B-uppsatser som gjorts på Högskolan Dalarna i Historia. Den första 

heter Kvinnor i fängelse. En studie av brott och civilstånd hos kvinnorna som avtjänade straff 

i Falu länsfängelse åren 1865-1875 av student Jenny Hjälte från 2003. Denna uppsats 

behandlar som titeln antyder kvinnliga interner på Falu fängelse mellan 1865-1875 och vilka 

brott de begått samt vilket civilstånd de hade. Slutsatserna som dras av författaren är att de 

vanligaste brotten på Falu fängelse var förbjuden alkoholhantering av kvinnorna, vilket 

innebar utskänkning av sådana drycker. Jenny Hjälte finner också i sin undersökning att flera 

av de fängslade kvinnorna har benämningen hustru som civilstånd. De ogifta kvinnorna som 

satt fängslade var i huvudsak pigor och bondflickor som straffats för otukt eller 

sedlighetsbrott. Signifikativt för alla kvinnor var dock att de härstammade från den lägre 

sociala klassen. 

 

En sista B-uppsats att nämna är Mot mänskligare former. En studie av fångvården i Falun 

under perioden 1860-1945 av student Åsa Jääger från 1999. Uppsatsens syfte är att se vilka 

humanitära förändringar som har ägt rum för fångarna på Falu fångvårdsanstalt mellan 1860-

1945. Författaren problematiserar om teorin kring den humana fångvården stämmer överens 

med den praktiska verkligheten på Falu fängelse under angiven period. Åsa Jääger hävdar att 

en humanisering av fångvården har ägt rum på Falu fångvårdsanstalt mellan 1860-1945. Vid 

sekelskiftet fick fångarna bättre kost och vid 1930-talet erhöll internerna permission och de 

fick även tillgång till ett bibliotek. Författaren klargör dock att den största humaniseringen av 

fångarna äger rum vid 1946 års reglementering. 
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Sedan finns ett antal mindre uppsatser som är författade på Högskolan Dalarna i ämnet 

historia om Falu fångvårdsanstalt. Där inga egentliga slutsatser dras utan mer generella fakta 

redovisas om detta fängelse.6  

3. Bakgrund 
Under industrialiseringen genomgick flera stater i Europa en metamorfos politiskt, 

strukturellt, ideologiskt, vetenskapligt och moraliskt. Samhället sekulariserades och 

naturvetenskapen fick stort utrymme varpå en förändring av tidigare mönster började göra sig 

gällande. Detta blev också verklighet i samhällets institutioner och däribland dess 

fångvårdsanstalter. Under 1700-talet började filosofer uttala sig på allvar om dikotomierna 

brott och straff. Tre filosofer som är väl värda att nämna under detta sekel är fransmännen 

Charles Montesquieu och François-Marie Arouet Voltaire samt italienaren Cesare, Marquis of 

Beccaria som allesammans hävdade att straffen skulle mildras och humaniseras. De tidigare 

mycket primitiva och råa straffen som var till för att avskräcka allmänheten från att begå brott 

ifrågasattes av dessa herrar. Dessa tre filosofer började lägga fram teorier där brottslingen 

skulle vårdas istället för att dömas. En annan filosof som spelade en stor roll i slutet av 1700-

talet var tysken Immanuel Kant. Han lade fram teorier som var starkt sekulariserade. Den 

tidigare teokratiska läran som varit rådande där straffet lades i Guds händer ifrågasattes. 

Tanken i Kants teori var vedergällningsläran, där straffet skulle stå i proportion till brottet. En 

annan filosof som utvecklade Kants teori var Anselm von Feuerbach som hävdade att hårda 

straff var nödvändiga för att avskräcka brottslingen att begå ytterligare brott. Feuerbach ansåg 

i början av 1800-talet att frihetsstraffet kunde vara en bra metod, vilket innebär att 

brottslingen skulle isoleras från andra människor. Friedrich Hegel som var en tysk 1800-

talsfilosof byggde vidare på Kants vedergällningsteori, men spetsade till den något. 

Utgångspunkten var att alla människor var lika och hade en fri vilja. Brott skulle anses vara 

ett rationellt övervägande av brottslingen själv. Den kriminelle hade således ett moraliskt 

ansvar för sitt handlande. Dessutom skulle alla behandlas lika inför lagen och ingen 

specialbehandling skulle få förekomma. Hegel menade likt Kant att straffet skulle vara i 

paritet med brottet.7  

                                                 
6 Hasselblad, Maria. Karlsson, Camilla. Kronvall, Heléne. Persson Anna-Karin, Ulmander, Eva. (1995) 
Fängelset i Falun. En lokalhistorisk forskning och Andersson, Tomas. Berg, Niklas. Fossmo, Sandra. Lavas, 
Daniel. Ståhlberg, Linda. (1994) Falu fängelse samt Hägg, Maria. Kratz, Camilla. (1994) Falu Länsfängelse. 
7 Hjelm Petersson, A-C (2002) sid. 39-42. 
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3.1 Cellfängelsernas framväxt i Sverige 
Länsfängelsernas historia tar sitt avstamp i Sverige år 1840 då diskussioner om fängelser med 

ensamceller börjar florera. Initiativet bakom reformen i svensk fångvård stod den dåvarande 

kronprinsen Oskar (sedermera konung Oskar I) för, som eftersökte humanare straff för 

brottslingen.8 Upprustning av de befintliga fängelserna runt om i Sverige blev därför 

verklighet. Detta beslut genomförs på grund av en rad olika faktorer. De tidigare kollektiva 

fängelserna var trångbodda, nedslitna och oorganiserade genom att unga och gamla fångar 

blandades under samma tak. Likaså blandades småbrottslingar med grova brottslingar. Dessa 

faktorer gjorde situationen ohållbar och fylleri, slagsmål samt allmän olydnad var extremt 

vanligt i fängelserna runt om i Sverige.9 År 1846 stod tre fängelser upprustade och klara i 

Sverige och dessa låg i Kristianstad, Linköping och i Stockholm. Fler fängelser skulle stå 

klara de närmaste åren. Arkitekten bakom fängelsernas utformning var Carl Fredrik Hjelm 

som efter studieresor inrikes och utrikes lade fram förslag över hur fängelserna borde 

utformas.10    

3.1.1 Cellfängelsernas utformning 
Under denna period fanns det två fångvårdsideologier att tillämpa, antingen 

Philadelphiasystemet där byggnaden var format som ett T med celler längs med väggarna. 

Genom denna konstruktion kunde fångarna bevakas med lätthet. Den andra 

fångvårdsideologin var Auburnsystemet där fångarna dagtid arbetade gemensamt i speciella 

verkstäder, dock skulle total tystnad råda mellan fångarna. Nattetid spärrades fångarna in i 

ensamceller. Sverige anammade Philadelphiasystemet där total isolering från andra fångar var 

rådande. Fångarna rastades även separat! Mellan 1846-1880 uppfördes 45 cellfängelser runt 

om i Sverige med en total kapacitet om 2500 celler.11  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Rudstedt, S (1994) sid. 15. 
9 Rudstedt, S (1994) sid. 10. 
10 Blomqvist, H & Waldetoft,D (1997) sid. 17-24. 
11 Rudstedt, S (1994) sid. 16-18. 
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Bild 2. T-format fängelse 

 
 Planlösning över ett fängelse enligt Philadelphiasystemet.  

 Som synes en tydlig T-form. (Bilden är från boken I fängelset. Den 

 svenska fångvårdens historia från 1994 av  Staffan Rudstedt, sid 16). 

3.2 Staden Falun 
I Dalarna vid sjön Runn ligger staden Falun. Falun var redan på medeltiden en betydande 

tätort i Sverige, men erhöll stadsprivilegier först år 1641. Falun var under mitten av 1600-talet 

en av Sveriges största städer med sina 6000 invånare. Staden har alltid varit känd för sin 

gruvdrift där allehanda mineral har brutits genom åren och i synnerhet koppar. I slutet av 

1800-talet och i början av 1900-talet började Falun gå från en renodlad industristad till att mer 

bli en administrations- och skolstad. Industrisektorn minskade i betydelse till förmån för 

tjänstesektorn, vilken idag är dominant inom näringslivet. Falun är också en turiststad med 

mycket sevärdheter såsom koppargruvan som lades ned 1992, idrottsanläggningarna på 

Lugnet och den gamla träbebyggelsen som finns i hela staden.12 Till de båda 

underökningsperioderna går det att nämna att Falun år 1900 hade en befolkning om ca 10 000 

invånare och år 1950 hade staden ca 17 000 invånare.13  

3.2.1 Fängelset i Falun 
Falu fångvårdsanstalt ligger beläget på Villavägen 17 i Falun några hundra meter sydost från 

Stora Kopparbergs kyrka. År 1848 stod detta fängelse färdigt för inflyttning, arkitekturen var 

enligt Carl Fredrik Hjelms ritningar och fängelset hade T-formen som inspiration. Före 1848 

hyste Falun sina förbrytare i Rådhuskällaren som ligger i stadens centrum, men nu kunde 

                                                 
12 Internet, Nationalencyklopedins hemsida, sökord ”Falun”. 2007-12-18. 
13 Internet, Demografiska databasen. 2007-12-18, sökord: Falun. 
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alltså staden ståta med ett cellfängelse. Anstalten hade tre våningar och rymde 66 ljus-, tre 

mörk- och fyra sjukceller. Fängelset hade också administrations- och köksutrymmen, 

vaktlokaler, bostad för fängelsedirektör samt sessionssal för domstol. På varje våning löpte en 

balkong med räcke utanför cellerna, våningsplanen saknade således heltäckande golv. 

Cellerna i fängelset mätte 2.03 meter i bredd samt 2,97 meter i höjd och längd. Varje cell hade 

ett fönster, som låg beläget högt upp varpå fången ej kunde blicka ut. Varje cell hade också en 

glugg i dörren som fångvårdarna kunde nyttja för att iaktta internen.14 I anslutning till Falu 

fängelse fanns också fångkolonier där fångarna kunde försättas i arbete, exempel på sådant 

var skogsarbete. Anledningen till att fängelset lades i Falun var att staden var residensstad i 

Dalarna.  

3.3 Reglementeringen 1946 
År 1946 reformerades fångvården i Sverige och vad det konkret innebar var att 

cellfängelsesystemet avskaffades. Fängelset blev en mer kollektiviserad verksamhet och 

internerna fick möjlighet att tala och umgås. Fångvården blev humanare och vistelsen 

innanför murarna skulle likna samhället så gott som möjligt. Landets fångvårdsanstalter blev 

öppnare och fångarna kunde skapa kontakter med individer utanför murarna. Poängen med 

detta system var att förbereda fången för ett liv i frihet. Internerna skulle sysselsättas i så stor 

utsträckning som möjligt vilket innebar produktivt arbete av olika natur och stimulering via 

litteraturläsning. Disciplinära straff vid misskötsel skulle minskas och isolering av fångar 

skulle endast ske i undantagsfall. Anledningen till dessa reformer av fångvården kommer av 

att individens status och ställning stärktes efter 2: a världskriget.15 I 1945 års 

verkställighetslag går det att läsa följande gällande de intagnas behandling. 

 
 Intagen skall behandlas med fasthet och allvar och med aktning för hans människovärde. Han 

 skall sysselsättas med lämpligt arbete och i övrigt erhålla sådan behandling att hans anpassning i 

 samhället främjas. Skadliga verkningar av frihetsförlusten skola såvitt möjligt förebyggas. Den 

 intagne är skyldig att med flit och ordning utföra arbete som ålägges honom samt att ställa sig 

 till efterrättelse för anstalten gällande ordningsregler ävensom de föreskrifter och tillsägelser 

 som meddelas av anstaltens personal. En av fångvårdsstyrelsen utarbetad redogörelse för 

 verkställighetens syfte och organisation samt för de stadgar och föreskrifter som angå de 

 intagnas behandling skall hållas tillgänglig för de intagna.16

 

                                                 
14 Hasselblad, M. et al. (1995) sid. 4-5.  
15 Petersson Hjelm, A-C. (2002) sid. 182-186. 
16 VL 4 kap. 24 §. Citerat från, Petersson Hjelm, A-C. (2002) sid. 182. 
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Som synes märks en humanare syn på individen och fångarna skall förberedas för ett liv i 

frihet. Ordning är fortfarande viktigt, men sköts på ett annat vis. Fångarna erhåller rättigheter 

genom fängelsereformen, men de har också skyldigheter vilket visas då de måste utföra arbete 

och respektera de arbetssysslor som läggs på dem.  

4. Undersökning 
Nedan kommer mina resultat att presenteras. Jag kommer först att presentera perioden 1900-

1905, för att sedan redovisa perioden 1950-1955. Det som kommer att nämnas är vilka former 

av förseelser internerna gör och vilka straff de erhåller för detta. Förseelserna är antingen 

begångna på anstalten, eller på de närliggande fångvårdskolonier som fanns (arbetskolonier 

med skogsarbete, hantverksarbete etc.) alternativt när fångarna hade permission. 

4.1 Perioden 1900-1905 
Under denna tid så inträffar totalt 52 förseelser på Falu fångvårdsanstalt, enligt de 

straffjournaler som förts under perioden.17 Regelöverträdelserna under perioden var av olika 

natur, där vissa är mer förekommande än andra och vice versa.  Mellan 1900-1905 förekom 

följande förseelser bland internerna. 

 

Diagram 1. Förseelser på Falu fängelse 1900-1905 

 
Källa: Straffjournaler vid fvanst i Falun 1900-1905. 

 

I diagrammet ovan utgörs olovligt lämnat fängelset alternativt försök till det, eller förseelser 

utanför anstalten av två fall, där en fånge lyckades rymma och en annan misslyckades.  
                                                 
17 Straffjournaler vid fvanst i Falun 1900-1905. 
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Trotsigt eller olämpligt beteende mot föreskrifter, personal och medfångar utgörs av 30 fall. I 

denna kategori återfinns överträdelser som kommunikation via skrift (åtta fall) då fångarna 

försökt etablera kontakt genom att skriva sitt namn eller andra meddelanden på klosettpapper 

och andra föremål. Dessa meddelanden har enligt straffjournalerna hittats i fångens cell eller 

på fånggården.18 Ett tydligt exempel på kedjekommunikation ägde rum den 15 maj 1900 när 

tre fångar fick varsin varning för att ha kommunicerat via skrift. I materialet framgår det inte 

om kommunikationen var med varandra, men i och med att alla tre dömdes samma datum 

samt att skriftliga texter hittats i rastgårdarna är sannolikheten hög att kommunikation ägt rum 

dessa interner emellan.19 En annan förseelse som var tämligen vanlig var uppkrypning i 

fönstret som utgörs av sex fall. Enligt reglementet var det strikt förbjudet att vistas i fönstret 

eftersom fången dels fick se ut, men också för att fången kunde misstänkas för 

rymningsförsök eller för att kommunicera med andra fångar genom rop eller knackningar. En 

aspekt att ta hänsyn till var att fönstret i cellerna satt så pass högt upp att fångarna fick 

anstränga sig för att ta sig upp där. För fångvårdaren var det lätt att se om fången vistats i 

fönstret eftersom fönstersmygen enligt reglementet alltid skulle vara dammig. Andra 

förseelser som ryms inom kategorin var knackningar från cellen (sex fall) och detta gjordes 

vanligen från fönstret, där fången bankade på fönstergallret eller direkt på rutan för att 

etablera kontakt. Olydnad eller olämpligt beteende hände fem gånger under perioden vilket 

helt enkelt var trotsigt beteende mot personal. Förseelsen hot beskrivs vid tre tillfällen där 

fångarna sagt olämpliga saker till personalen. Obefogad klagan på provianten hände två 

gånger då fångarna klagat på maten de blivit tilldelade.20

 

Sabotage av interiör utgörs av 20 fall vilket innefattar ritningar och ristningar i cellen (18 

fall), dessa dåd har ägt rum på stolar, bord, väggar eller tallrikar. De två övriga fallen består 

av ett saboterat galler och ett dricksglas som kastats i celldörren.21

 

Vanligaste straffet för fångarna som begick regelöverträdelser var mistning av sängkläder 

vilket innebar att fången fick sova väldigt enkelt. Benämningen på straffet påminner mycket 

om hårt nattläger som var ett vanligt disciplinärt straff innan 1945. I straffjournalerna 

återfinns hela 47 judiciella bestraffningar med benämning mistning av sängkläder. Längden 

på straffet var ett resultat av hur grov förseelsen var. Under perioden var det kortaste straffet 
                                                 
18 Straffjournaler vid fvanst i Falun 1900-1905. 
19 Straffjournal vid fvanst i Falun 15/5-1900. 
20 Straffjournaler vid fvanst i Falun 1900-1905. 
21 Straffjournaler vid fvanst i Falun 1900-1905. 
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tre dagar och det längsta åtta dagar. Under perioden erhöll två interner tre dagars mistning av 

sängkläder där den ena hade saboterat gallret i cellen medan den andra hade skrivit 

meddelande på klosettpapper. De som fick åtta dagars mistning av sängkläder hade antingen 

gjort sig skyldiga till hot mot personal, rymning eller olämpligt uppträdande. Vissa fångar fick 

dock denna längd på sitt straff för smärre förseelser. En fånge klagade på provianten och fick 

åtta dagars mistning av sängkläder, denna intern hade dock gjort överträdelser tidigare under 

sin fängelsetid. Andra straff som tilldelades mellan 1900-1905 var varningar, som totalt 

utgörs av fyra fall. De som fick varningar hade alla skrivit meddelanden på klosettpapper 

utom en som ”uppträtt osnyggt”. Fångarna som tilldömdes varning fick antagligen en 

ordentlig tillsägelse.22 Under perioden fick även en intern straffet mörk cell i fyra dygn, vilket 

innebar isolering i totalt mörker. I straffjournalen gällande detta går det att läsa, ”knackning 

och uppstigning i fönstret och knackat till personer utanför fönstret.”23

 

Bild 3. Mörkercell på Falu fängelse 

 
 Bevarad mörkercell på länsfängelset  

 i Falun. © Patrik Strömqvist 2007. 

 

 

 

 
 

                                                 
22 Straffjournaler vid fvanst i Falun 1900-1905. 
23 Straffjournal vid fvanst i Falun 3/7-1901. 
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4.2 Perioden 1950-1955 
I straffjournalerna mellan 1950-1955 finns det 95 rapporterade fall där fångar gjort sig 

skyldiga till någon form av skötsamhetsöverträdelse. Mellan 1950-1955 förekom följande 

förseelser av fångarna. 

 

Diagram 2. Förseelser på Falu fängelse 1950-1955 

 
Källa: Straffjournaler vid fvanst i Falun 1950-1955. 

 

Som diagrammet visar utgörs kategorin olovligt lämnat fängelset alternativt försök till det, 

eller förseelser utanför anstalten av 46 fall. Av dessa 46 fall består rymning och 

rymningsförsök av 30 överträdelser, medan resten utgörs av permissionsmissbruk såsom sen 

ankomst till anstalten, stölder, fylla och olovlig bilkörning under permission. Trotsigt eller 

olämpligt beteende mot föreskrifter, personal och medfångar utgörs likaså av 46 fall. Inom 

denna kategori ryms förseelser som arbetsvägran (16 fall), olämpligt uppträdande ex. 

uppstudsighet, respektlöst beteende mot personal (tio fall), smuggling av brev, cigaretter och 

sprit (fyra fall), slagsmål och misshandel (fyra fall) där en man var inblandad två gånger. 

Fylleri (tre fall), ovilja att följa arbetsföreskrifter (två fall), stöld på anstalten (två fall), 

kortspel, pyromani, undanhållande, spritförsäljning, och överskridande av befogenheter (ett 

fall vardera). Sabotage av interiör gjordes tre gånger under perioden.24

 

Alla dessa regelöverträdelser fick påföljder. Straffen mellan 1950-1955 bestod uteslutande av 

inneslutning i enrum, förutom två fall där en annan påföljd blev gällande (enbart förlust av 

                                                 
24 Straffjournaler vid fvanst i Falun 1950-1955. 
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rätt att inhandla, samt inneha premievaror).25 Tiden som internen fick avtjäna i enrum var ett 

resultat av hur grov förseelsen var. Den kortaste tid en fånge fått sitta isolerad i enrum under 

undersökningsperioden är fem dagar, då en fånge uppträtt olämpligt mot en arbetsledare på en 

fångkoloni.26 Längsta tid i enrum som de intagna fått tilldömt är en månad. Dock finns flera 

exempel där fångarna fått förlängt straff med ett antal dagar en tid efter förhöret. Inte mindre 

än 34 av de totalt 93 enrumsisoleringar som ägde rum i undersökningsperioden, förlängdes en 

kort tid efter förhöret. Kortaste tiden som ett straff förlängdes med var två dagar, medan den 

längsta tiden ett straff förlängdes med var tolv dagar. År 1950 under juni månad ägde en 

rymning rum av tre fångar som sågade sönder fönstergallret och via ett rep tog sig ur cellen. 

Deras stund i frihet var dock kortvarig och de greps omgående. Alla tre dömdes till en månads 

inneslutning i enrum.27 Tio dagar senare under ett sammanträde beslutades det dock att dessa 

män skulle avtjäna ytterligare tio dagar i enrum på grund av allt extraarbete som medfördes på 

grund av rymningen.28 Under december månad 1950 genomfördes ännu en rymning av två 

män som likaså greps kort efteråt. Bägge fångarna fick en månads inneslutning i enrum som 

straff.29 Under ett sammanträde en vecka senare förlängdes dock den enes enrumsvistelse 

med tio dagar och den andres med tolv dagar.30  

 

Förutom enrumsisolation fick även vissa interner förlust av sysselsättning vilket innebär att de 

inte fick läsa några dagstidningar eller andra tabloider under en viss tid, undantaget kristna 

skrifter. Fångarna fick i vissa fall ej heller köpa premievaror (lyxprodukter av allehanda slag, 

t.ex. frukt, godis, kakor, tidningar och tobak) under en viss tid som tillhandahölls på fängelset. 

Dock fick alltid internen inhandla tobaksvaror mellan 1950-1955. Förpassning till enrum var 

alltid straffet för de intagna mellan 1950-1952, efter 1952 späddes bestraffningarna på och 

utöver isolationen förlorade ofta fången rätt att inhandla premievaror och rätt till 

sysselsättning.31 Varför de judiciella bestraffningarna blev hårdare efter 1952 är svårt att veta. 

Under perioden 1950-1952 ägde hela 50 förseelser rum på Falu fängelse och dess närliggande 

kolonier, vilket kan ha påverkat. För att få bukt med alla regelöverträdelser blev straffen 

troligtvis hårdare efter 1952. Vissa fångar verkade ställa till med oreda med flit mellan 1950-

1952 för att på så vis bli förflyttade till enrum på fångvårdsanstalten i Falun och få lite lugn 

                                                 
25 Straffjournal vid fvanst i Falun 13/6-1955. 
26 Straffjournal vid fvanst i Falun 7/8-1954. 
27 Förhörsprotokoll vid fvanst i Falun 5/6-1950. 
28 Sammanträdesprotokoll vid fvanst i Falun 15/6-1950. 
29 Straffjournal vid fvanst i Falun 6/12-1950. 
30 Sammanträdesprotokoll vid fvanst 13/12-1950. 
31 Straffjournaler vid fvanst i Falun 1950-1955. 
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och ro en tid. Tydligast är detta ett fenomen bland internerna på fångkolonierna där arbetet 

troligen var ganska hårt och slitsamt. Exempel på detta finns i förhörsprotokoll från 1950 

respektive 1951. 

 
 Fånge X kallades till förhör klockan 19.30 och tillfrågades om han vitsordade persons Y

 påstående. ”Kanske”, svarade fånge X i en frän och uppstudsig ton. ”Ni kan gott skicka mig till 

 en sluten anst.[anstalt] och förresten är jag sjuk, jag har ont i magen.”32

 

Som synes verkar den intagne i ovannämnda citat ha en önskan om att förflyttas till 

fångvårdsanstalten i Falun och slippa arbetet på kolonin. Vetskapen om att förseelsen troligen 

resulterar i förflyttning till enrum låter mer lockande än fortsatt arbete på kolonin. Fången fick 

som straff för sitt beteende 16 dagars vistelse i enrum.33

  

 §2 Fånge Z företräddes och tillfrågades av förest.[föreståndaren] om orsaken till den tidiga 

 hemkomsten. Fånge Z svarade arrogant och högljutt, att han ansåg sig ha huggit tillräckligt, att 

 maten, enkannerligen skogsportionerna vore otillräckliga, ”de där limp- och korvskivorna 

 är ingenting för en skogsarbetare”.34

 

Av denna fånge ges en bild av arbetsförhållandena och kvaliteten på maten vid 

arbetskolonierna. Fången erhöll för denna förseelse 30 dagar i enrum som straff.35

 

En annan bidragande orsak till att bestraffningarna blev hårdare efter 1952 torde vara att 18 

rymningar och rymningsförsök ägde rum mellan 1950-1952, vilket kanske ledde till 

nedanstående agerande av Falu fängelse. Textutdraget ifråga kommer från Kungliga 

fångvårdsstyrelsens arbetsbyrå. 

 
 c) ansts.[anstaltens] kostnadsuppgift av den 10 juni 1952, utdrag av fördelningsbok för april, maj 

 och juni månader 1952 och arbetsbyråns kostnadsdebitering av den 17 juni 1952 rörande 

 förstärkning av  fönstergaller, nr 971 AD/1952 och 103 AD/1950.36

 

Var det så pass många rymningar under denna period att förstärkning av gallren i cellerna var 

nödvändig? De flesta rymningar och rymningsförsök utgjordes nästan uteslutande av att 

                                                 
32 Förhörsprotokoll vid fvanst i Falun 15/5-1951. 
33 Straffjournal vid fvanst i Falun 15/5-1951. 
34 Förhörsprotokoll vid fvanst i Falun 9/2-1950. 
35 Straffjournal vid fvanst i Falun 9/2-1950. 
36 Kungliga Fångvårdsstyrelsens Arbetsbyrå 6/10-1953. 
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någon eller några sågade sönder gallret i cellfönstret.37 Verktyget för ändamålet var ofta ett 

sågblad. Dessa redogjorde rymmarna aldrig för hur de fick tag på under 

undersökningsperioden. Antagligen ville de hålla det hemligt för att inte peka ut någon som 

givit dem det. En del hävdar att de hittat bladen på vissa platser i fängelset och andra hävdar 

att de inte vet varifrån bladen kommer.38 Trots förstärkningen av gallren under senvåren 1952 

lyckas ändock 10 andra interner rymma från anstalten återstoden av undersökningsperioden. 

Förvisso är det en klar minskning mot innan gallerförstärkningen. Fungerade förstärkningen 

eller det en ren tillfällighet? Svaret på den frågan går nog inte att finna utan det går bara att 

spekulera. 

5. Avslutande diskussion 
Vid en jämförelse av de båda perioder som studerats går det att påstå att fler förseelser var 

förekommande efter 1946 års reglementering. Perioden 1900-1905 hade endast 52 fall av 

regelöverträdelser medan perioden 1950-1955 hade hela 95 förseelser. I den senare perioden 

äger 30 rymningar eller rymningsförsök rum medan det i den tidigare perioden endast sker två 

sådana händelser. I beaktande måste 1946 års reglementering nämnas då denna gav fångarna 

större frihet och svängrum mot tidigare. Fångarna erhöll möjlighet att träffa andra interner och 

de fick även samtala med andra fångar vilket tidigare varit förbjudet. Fångarna kunde skaffa 

kontakter utanför murarna och skriva brev. Permission kunde även den som önskade få, dock 

endast ett par dagar för att träffa sin familj, men ändock vistelse utanför anstalten!  

 

På grund av detta gavs det fler möjligheter för internerna att göra överträdelser. Att inte 

komma hem från en permission, eller att rymma från en fångkoloni, eller hamna i slagsmål 

med andra interner blev mycket vanligare. Trots att regelöverträdelserna blev fler var straffen 

mildare än den tidigare perioden. Påföljder som mistning av sängkläder och mörkercell var 

mycket hårdare än den senare periodens vanligaste straff, nämligen inneslutning i enrum. När 

en fånge isolerades i enrum i den senare perioden fick denne sitta i allt från fem till 30 dygn, 

men internen hade ändå tillgång till viss litteratur och vissa premievaror, exempelvis tobak. 

Fången förlorade dock möjligheten att träffa medfångar. I den tidigare perioden satt fången i 

enrum hela tiden utan att träffa andra och gjorde internen en förseelse så erhöll denne straffet 

mistning av sängkläder i allt från tre till åtta dagar, varning, alternativt mörkercell i fyra dygn. 

Det förstnämnda straffet låter inte så hårt, men faktum är att fången förlorade madrass och 

                                                 
37 Förhörsprotokoll vid fvanst i Falun 7/1-1950. 
38 Förhörsprotokoll vid fvanst i Falun 30/6-1953. 
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sängkläder vilket måste varit fruktansvärt kallt nattetid och i synnerhet under vintern. Under 

tidigt 1900-tal var inte isoleringen till cellerna den bästa och kylan nattetid måste varit en 

påfrestning och ett straff på ”endast” 3-8 dygn måste känts som en evighet. Straffet mörk cell 

tilldömdes endast en fånge i undersökningsperioden och denne fick sitta fyra dygn i sådan cell 

då han uppstigit i sitt fönster och knackat till personer utanför fönstret. Som en parentes till 

detta kan jag nämna att jag under mitt besök i Falu fängelse fick äran att beskåda en bevarad 

mörkercell och blotta synen av den gav mig kalla kårar. 

 

En annan aspekt att ta hänsyn till är att förseelserna skiljer sig åt ganska mycket mellan de 

bägge undersökningsperioderna. Reglerna är annorlunda och vad som är tillåtet och inte 

tillåtet har förändrats mellan perioderna. Mellan 1900-1905 var den vanligaste förseelsen att 

fångarna ritade eller ristade på interiören i cellen vilket helt enkelt var att internerna klottrade 

på vissa objekt. Denna förseelse förekom inte i den senare perioden. Eller så förekom det, 

men det blev ingen disciplinär åtgärd mot det. Kommunikation och uppstigning i fönstret var 

också två vanliga förseelser som inte finns med i den senare perioden som regelöverträdelser. 

Däremot återfinns rymning, sabotage och olämpligt uppträdande i bägge perioderna och de 

förekommer ungefär lika ofta 1900-1905 som 1950-1955, undantag rymning som förekommer 

mycket mer frekvent i den senare perioden. Förklaringen var som jag nämnt tidigare att 

fångarna hade mer frihet och var inte lika hårt bevakade och isolerade som i den tidigare 

perioden. 

 

Trots att 1946 års reglementering skulle ge fångarna mer frihet och möjligheter att förbereda 

sig för ett civiliserat liv efter fängelsevistelsen, ökade antalet förseelser markant på anstalten i 

Falun efter 1946. Avskaffandet av ensamceller och den humanare fångvården genererade 

paradoxalt nog fler överträdelser än tidigare och grundtanken bakom reglementeringen 

grusades något. I likhet med Martin Brzezinskis undersökning av Härlanda fängelse går det 

att konstatera att överträdelserna blev fler efter 1946. I hans undersökning syns dock ännu fler 

förseelser än i min undersökning vid en jämförelse mellan 1950-1955. Brzezinski finner hela 

563 överträdelser medan Falu fängelse endast hade 95 förseelser under angiven tid. I den 

tidigare perioden går det inte att dra några direkta paralleller då olika perioder har undersökts, 

men i sammanhanget kan nämnas att Brzezinski finner 78 överträdelser mellan 1925-1930 

medan Falu fängelse endast hade 52 förseelser mellan 1900-1905. I beaktande bör nämnas att 

Härlanda fängelse troligen hyste fler fångar än Falu fängelse under bägge perioderna. I likhet 

med min undersökning märks också att rymningar var vanligast i den sena perioden följt av 
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olämpligt uppträdande, permissionsmissbruk och smuggling. Även i den tidiga perioden går 

det att finna likartade tendenser gällande förseelserna. På Härlanda fängelse mellan 1925-

1930 var trots mot fångvaktarna den vanligaste överträdelsen följt av skadegörelse i cellen 

och andra delar av fängelset, otillåten kontakt med annan fånge samt arbetsvägran. På Falu 

fängelse är kategorin klotter vanligast, vilket troligen kan jämföras med Brzezinskis 

kategorisering skadegörelse i cellen. Dessutom var otillåten kontakt med annan fånge även 

vanlig på Falu fängelse. Däremot går det inte att finna några journaler över arbetsvägran i 

Falun i den tidigare perioden. Trots samt hot mot fångvaktarna var också förekommande i 

Falun, men inte lika fullt vanligt som på Härlanda. 

 

Gällande straffen var även de likartade mellan de bägge fängelserna. På Härlanda fängelse 

mellan 1925-1930 var straffet ”ljus cell utan sysselsättning i förening med hårt nattläger” 

vanligast och det tilldömdes alla gånger utom två, då ”mörk cell i förening med hårt nattläger” 

tilldömdes fångarna. I Falun var statistiken liknande mellan 1900-1905, då alla fångar utom 

en tilldömdes ”mistning av sängkläder” vilket är detsamma som hårt nattläger. I Falun fick 

den resterade internen straffet mörk cell. Dock var detta troligen inte i förening med hårt 

nattläger eftersom det inte står angivet. Även mellan 1950-1955 var straffen lika. På Härlanda 

tilldöms de flesta internera ”inneslutning i enrum” vilket även var fallet i Falun. Dessutom 

kombineras detta straff ibland med ”förlust av premievaror” eller ”förlust av litteratur och 

tabloider”. Däremot tilldelas flera interner på Härlanda fängelse ”varningar” eller som det då 

kallades ”allvarliga föreställningar”. Nästan hälften av alla de straffade fångarna fick 

varningar för sina gärningar. Dessutom erhöll vissa fångar på Härlanda även straffet 

isoleringscell. På Falu fängelse förekom ingen av de två sistnämnda bestraffningarna. 

 

Summa summarum är slutligen att fler överträdelser var förekommande i den senare perioden 

mot den tidigare. Detta var inte bara ett fenomen i Falun utan även på Härlanda fängelse. 

Troligen var detta signifikant i hela Sverige och ett resultat av den humanare fångvård som 

blev gällande efter 1946 års reform. Frågan är dock om fångvården var bättre innan 1946 bara 

för att disciplinen var det? En annan fråga man kan ställa sig är vilka konsekvenser det nya 

rökförbudet på Sveriges fångvårdsanstalter kommer att ge? 
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6. Sammanfattning 
År 1846 ägde en fångvårdsreform rum i Sverige som innebar att alla förbrytare skulle avtjäna 

sina straff i ensamceller utan samröre med andra fångar. Kommunikation mellan interner var 

strikt förbjuden och fångarna skulle vistas i total isolation. Hundra år senare inträdde en ny 

fångvårdsreform som innebar att interner fick interagera med andra människor. De fick skriva 

brev, etablera kontakt med människor utanför murarna och hade även rätt till permission. 

Fångarna fick med andra ord en friare vistelse innanför murarna med mer rättigheter än 

tidigare. I denna uppsats problematiseras 1946 års reform på Falu fängelse, då två olika 

perioder jämförs med varandra. Fokus ligger på disciplinära överträdelser och hur vanliga de 

var bland internerna, samt hur sådana överträdelser bemöttes av fängelset. Perioderna som 

jämförs är 1900-1905 och 1950-1955. Den tidigare perioden uppvisar färre förseelser än den 

senare perioden. Anmärkningsvärt är att hela 95 överträdelser äger rum mellan 1950-1955 

medan det enbart var 52 överträdelser mellan 1900-1905. Den friare fångvård som 

anammades 1946 ledde med andra ord till ett fängelse med fler disciplinära förseelser av 

fångarna. De disciplinära straff som utdelas mot internerna var under den tidigare perioden 

hårdare än i den senare perioden. Straff som hårt nattläger och isolering i mörk cell var 

förekommande på Falu fängelse som straff mellan 1900-1905 medan enrumsisolation var det 

vanligast förekommande straffet mellan 1950-1955. Skillnaden dessa olika straff emellan var 

total då fångarna i den tidigare undersökningsperioden inte fick tillgång till någonting under 

sin strafftid. Medan fångarna som misskötte sig i den senare undersökningsperioden ofta fick 

tillgång till lektyr, tobak och andra premievaror under sin strafftid.  
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