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Förord 

Att skriva en avhandling är i allra hösta grad ett kollektivt projekt. Den 
här boken hade inte varit möjlig att skriva utan all den hjälp som vänner 
och kollegor bistått med genom åren. Min huvudhandledare Dag 
Lindström och min biträdande handledare Lars Garpenhag har 
tillsammans lyckats leda in avhandlingen på rätt spår när den så ofta varit 
på väg in på villovägar. Handlingsmötena har präglats av kritisk 
diskussion och många lärdomar, men också av humor och en stor värme, 
vilket är något som utmärker både Dag och Lars. 

Under de första åren av arbetet med denna bok fick jag ett 
omfattande stöd av Roddy Nilsson. Han delade med sig av sin 
omfattande kunskap inom fängelsehistoria och läste och kommenterade 
flera av mina tidiga texter. På så sätt fungerade han närmast som en extra 
handledare. 

En liknande roll har min vän Anne Berg fyllt under avhandlings-
skrivandets slutskede. Framförallt var den omfattande hjälpen med att 
arbeta om inledningskapitlet av stort värde. Tack också för alla 
träningspass och skratt på gymmet som fungerat som en oas för 
återhämntning i allt arbetande. 

Johannes Westberg gjorde ett utmärkt arbete som granskare vid mitt 
slutseminarium. Hans kommentarer ledde till omfattande omstruktureringar 
av avhandlingen, vilket gjort att den blivit mer sammanhängande och att det 
som är viktigt har kunnat komma fram tydligare. 

Doktorandseminariet, senare Högre seminariet, vid Historiska 
institutionen i Uppsala har betytt mycket för min förmåga att skriva 
denna avhandling. Framförallt vill jag här tacka de som ansvarat för 
seminariet, nämligen Maria Ågren, Jan Lindegren och Margaret Hunt. Ni 
har genom åren delat med er av så mycket kunskap som är fundamentalt 
viktig inom en forskarutbildning, tack! 

För professorsläsning av avhandlingen tackas Henrik Ågren. Jag vill 
också tacka honom för den tid han var ordförande i Historiska 
föreningen i Uppsala. Det stora engagemang som Henrik visade här 
gjorde min tid som sekreterare i föreningen till en mycket givande sådan. 
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Utan den stora insats som gjorts av alla korrekturläsare hade denna bok 
varit betydligt sämre rent språkligt. Med glädje kan jag också säga att 
samtliga korrekturläsare även ingår i kategorin vänner, vilket gör att det 
känns särskilt roligt att tacka er: Fredrik Wollentz, Alexander Engström, 
Astrid Pajur, Åsa Olovsson, John Ansell Edman, Tobias Larsson, Joakim 
Dahlbäck, Jonathan Nilsson och Theresa Johnsson. Theresa vill jag också 
tacka för vänskap och alla de långa och givande lunchsamtal som vi haft. 

Ett särskilt tack gällande korrekturarbetet vill jag rikta till Christopher 
Thompson som tog sig an min summary. Här har också Astrid Pajur 
bidragit genom att läsa den omarbetade versionen. Gällande 
avhandlingens utformning har Germund Larsson generöst delat med sig 
av sin tid för att hjälpa mig med sättningen. 

Min kontorsgranne Peter Ericsson tackas för alla de långa och många 
samtal vi haft. Tillflykten till ditt kontor har utgjort välkomna pauser i 
avhandlingsarbetet och jag har i stort sett alltid lämnat kontoret med nya 
kunskaper. Tack också för de gånger jag fick följa med till arkivet i Arninge. 

Niklas Stenlås tackas för gemensamma luncher, och inte minst allt jag 
fått lära mig om den belgiska ölkulturen. Ett tack vill jag också rikta till 
Lars M. Andersson för många intellektuellt stimulerande samtal. För 
sådana samtal vill jag också tacka Heléne Lööw, Karin Hassan Jansson 
och Louise Berglund. 

Inom doktorandkollektivet finns det många som förtjänar ett 
omnämnande. Förutom ett kollektivt tack vill jag rikta en del särskilda 
tack till vissa personer. Samtidigt som jag började på doktorand-
utbildningen började också Javier Chirinos och Carolina Menker som 
genom åren blivit goda vänner till mig. För akademiska diskussioner, 
vänskap och skratt vill jag också tacka Alexander Engström, Astrid Pajur, 
Beverly Tjerngren, Christoffer Åhlman, Johan Ericsson, Francisca 
Hoyer, Tobias Larsson, Jezzica Israelsson, Åsa Olovsson och John 
Ansell Edman. 

Bland personer som tidigare tillhört doktorandkollegiet under min tid 
som forskarstuderande vill jag på samma sätt tacka Christopher 
Thompson, Gustaf Johansson, Katarina Nordström, Iva Lučić, Tomas 
Högberg, August Aronsson och Mia Kuritzén Löwengart. 

Vid Historiska institutionen i Uppsala vill jag också tacka prefekten Erik 
Lindberg för att alltid kommit med tydliga och snabba svar och alla samtal 
genom åren om musik. Ett tack riktas också till institutionens administrativa 
personal Elisabeth Brandberg, Sandra Olsson, Moa Sjödahl och inte minst 
Lovisa Svantesson som genom åren kommit mig nära. 

Från och med vårterminen 2017 började jag arbeta allt mer vid 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier i Uppsala. 
Jag har alltid känt mig varmt välkommen här och fått mycket hjälp med 
föreläsningar och seminarier. Ett särskilt tack riktas här till Anne Berg, 
Germund Larsson, Esbjörn Larsson, Gustav Berry, Peter Bernhardsson, 
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Josefin Englund, David Sjögren, Jörgen Mattlar, Ola Winberg, Jenny 
Langwagen, Fredrik Lilja, Janne Holmén, Anna Bennich Björkman och 
Eva Rosendal Jansson. 

Katarina Kallings och Desirée Kjellberg vid Sveriges Fängelsemuseum 
i Gävle tackas för ett gott samarbete och för lån av bilder. 

Ekonomiskt stöd för att finansiera färdigställandet av avhandlingen 
har getts av följande: Helge Ax:son Johnsons Stiftelse som jag fått medel 
ifrån vid två tillfällen, J Selggrens Stipendiestiftelse, Stiftelsen Olle 
Engkvist Byggmästare och Gunvor och Josef Anérs Stiftelse. Ett stort 
tack till er allesammans. 

Ett alldeles särskilt tack vill jag rikta till Olof Nimhed som var min 
lärare när jag läste Historia A. Olof har en fantastisk förmåga att göra 
historia så där riktigt intressant. Mitt historieintresse hade kanske 
aldrig riktigt vaknat ordentligt om det inte vore för de diskussioner vi 
hade, och då inte bara under historiekursen utan även under min tid 
vid Västerviks museum. 

Avslutningsvis vill jag tack min mor Susann Gustafsson och min far 
Jan Englund, min bror Rikard Englund och Hans Gustafsson. Ni har 
utgjort ett viktigt stöd genom avhandlingsarbetet, mitt varmaste tack till 
er alla! 
 
Boken dedikerar jag till min bror Rikard Englund.
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Förkortningar 

CFL Centralfängelset Långholmen 
FP  Förhörsprotokoll 
FPBP Förhörsprotokoll med bevakningspersonalen 
KVA Kriminalvårdsanstalt 
SFM Sveriges Fängelsemuseum 
SFS Svensk författningssamling 
SSA Stockholms Stadsarkiv 
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 Kapitel 1

Inledning 

En fängelsehistoria med fången i centrum 
Från 1800-talets slut och en bit in på 1900-talet byggde det svenska 
fängelsesystemet till stor del på isoleringstraff. I tre år skulle fångarna 
normalt sett vara avskilda från andra intagna.1 Hur uthärdar en människa 
tre år i isolering där morgondagen inte har något annat att erbjuda än 
mer av det plågsamma nuet? Där enformigheten är så massiv att bristen 
på sinnesintryck leder till randen av vad sinnet klarar av och ibland till 
och med över denna gräns. Sådana frågor och funderingar väcker det 
svenska fängelsesystemet vid denna tid. 

Efter att tre år i ensamhet hade avtjänats förändrades straffet avsevärt 
för de som hade längre straff att avtjäna.2 Helt plötsligt befann sig fången 
inom ett kollektiv med andra intagna. Vad innebar denna nya situation 
för möjligheterna att påverka och förändra tillvaron? Vad blev 
konsekvenserna av sådana handlingar för hur fängelsestraffet gestaltade 
sig i praktiken? Det här är frågor som vi vet väldigt lite om. 

Den här avhandlingen undersöker fängelset utifrån ett perspektiv som 
sätter fången i fokus. Det innebär att denne får träda fram som 
medskapare av hur fängelset kom att fungera i praktiken. Utan ett sådant 
perspektiv riskerar fängelset att framstå som en statisk plats där 
verksamheten saknar all form av variation och dynamik, där det tänkta 
fängelset blir detsamma som det faktiska fängelset. 

Då det finns många möjliga historiska skildringar av fängelsets historia 
är det av stor vikt att fundera kring de perspektiv som väljs. Vi kan 
närma oss denna speciella institution utifrån den allmänna straffrättsliga 
utvecklingen, som en del i frihetsstraffets historia, en diskursiv och 
tankemässig konstruktion, ett humanistiskt framsteg eller ett system för 

                                                                 
1 SFS 1892:61. 
2 Mellan åren 1893–1907 var en fånge med en strafftid på över fyra år tvungen att 

avtjäna de första tre år i ensamcell. Dessa tre år räknades under denna period som att fyra 
år av strafftiden hade avtjänats. SFS 1892:61; Nilsson. 1999, s. 282. 
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styrning och disciplinering. Perspektiven är avgörande för vad som 
kommer synliggöras och hur detta kommer att tolkas och förstås. 

Det fängelsehistoriska forskningsläget utmärks av en dominas av 
arbeten som närmar sig fängelset som ett system, betraktar det utifrån en 
övergripande straffrättslig utveckling eller lägger fokus på mer diskursiva 
och kunskapsgenererande sidor av institutionen.3 De senaste 
decenniernas forskning på det här området har också präglats så pass 
mycket av den franska idéhistorikern Michel Foucault att det finns risk 
för tunnelseende.4 I Foucaults bok Övervakning och straff var det fängelset 
som system, diskurs och maktmedel som stod i fokus. Individerna i 
systemet blev i princip bara passiva föremål för straffmaskineriets verkan 
och på så sätt osynliggjordes de också.5 Eftersom en sådan bild är 
problematisk när det gäller hur fängelser faktiskt fungerade är det viktigt 
att det även finns alternativa berättelser i forskningsläget. 

Det fångcentrerade perspektivet som är centralt för mitt seende 
handlar om att undersöka hur de intagna var med och utformade 
praktiken i fängelset. I undersökningen kommer fängelsestraffet att 
förstås som en lång uppsättning berövanden, som i sin tur producerar 
handlingar. Det handlar om att fången försöker återerövra det som är 
möjligt. Här kommer situationen att se avsevärt annorlunda ut för den 
isolerade ensamfången i jämförelse med gemensamfången. 

Under den period som studeras i avhandlingen, 1890–1920, byggde 
fängelsesystemet i Sverige på två system. Philadelphiasystemet, i 
avhandlingen benämnt ensamhetssystemet, och Auburnsystemet, i 
avhandlingen benämnt gemensamhetssystemet. Dessa fängelsemodeller 
presenteras mer ingående längre fram, men ensamhetssystemet gick ut på 
att ensamfången skulle vara totalt isolerad från andra fångar och 
gemensamhetssystemet att gemensamfången vistades tillsammans med 
andra intagna om dagen och i cell om natten.6 

I den här boken kommer vi visserligen möta en hel del enskilda 
fångar, men fokus ligger på att studera fången i en mer kollektiv och 
generell bemärkelse. Det är viktigt att förstå frihetsstraffet utifrån deras 

                                                                 
3 Se t.ex. Rusche & Kirchheimer 1939; Garland 1985; Harding, Hines, Ireland & 

Rawlings 1985; Franke 1992; Hirsch 1992; Morris & Rothman 1995; McConville 1995; 
Nilsson 1999; Pratt 2002; Lundgren 2003; Schaanning 2007; Hjelm 2011 (2002); Pratt & 
Eriksson 2013; Nilsson 2013. 

4 Inflytandet lyfts fram i t.ex. O’Brien 1982, s. xii; Smith 2003, s. 35; Ireland 2007, s. 
10; Andersson & Pratt 2008, s. 179; Hjelm 2011 (2002), s. 46; Wacquant 2013, s. 72; 
Nilsson & Vallström 2016, s. 15. Foucaults betydelse kan exempelvis beskrivas på 
följande sätt: ”Den enskilde forskare som starkast påverkat synen på det moderna 
fängelsesystemet är utan tvekan Foucault.” Nilsson 1999, s. 45. För mer information om 
Foucault och hans liv rekommenderas: Nilsson, 2008. 

5 Foucault 2003 (1975). 
6 Rothman 1995, s. 106; Rotman, 1995. s. 152. Nilsson 1999, s. 163; Nilsson 2003, s. 

155; Nilsson 2013, s. 103. 
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perspektiv, handlingar och upplevelser. Berättelsen som träder fram blir 
en annan och därmed också kunskapen och insikterna. En fångcentrerad 
avhandling kommer kunna berika, problematisera och revidera den bild 
av fängelsets historia som återfinns i mer officiellt källmaterial som lagar 
och förordningar, årsberättelser och beslutsfattarnas debatter. Min 
upplevelse är att det ofta förhåller sig så att: “The rhetoric of 
imprisonment and the reality of the cage are often in stark contrast.”7 
Inom det som hittills skrivits om fängelsernas historia finns det en tydlig 
brist på vetenskapliga studier där seendet fixeras vid fången.8 Särskilt är 
detta uppenbart inom det svenska forskningsläget. Ett sådant arbete 
behövs eftersom vår förståelse annars aldrig kan bli mer än bristfällig. 

Syftet med avhandlingen är att skapa en bättre och mer fördjupad 
förståelse av hur fängelserna fungerade i praktiken. Det här kommer att 
uppnås genom att följande fråga ställs: på vilka sätt försökte fångar hantera 
och påverka tillvaron i fängelset, vad innebar dessa handlingar för hur 
straffet tog sig uttryck i praktiken och hur framstår betydelsen av detta för 
fången? Ett centralt teoretiskt perspektiv i undersökandet av dessa frågor 
är att fängelsestraffet huvudsakligen ses som ett berövandestraff. Vilket 
innebär att fången utsätts för en mängd olika förluster i form av sådant 
som frihet, föremål, självbestämmande, handlingsutrymmen med mera. 

Forskningsläge 
Historien om fängelsets framväxt och utveckling var, precis som när det 
gällde andra besläktade institutioner, länge något som främst skrevs av de 
som antingen arbetade inom Fångvården eller hade gjort det tidigare.9 Med 
tiden kom även den akademiska forskningen att ägna sig åt fängelsets 
historia, men med vissa undantag kom det att ta ganska lång tid. I det 
internationella standardverket The Oxford History of the Prison från 1995 
framhålls det att den boken inte hade kunnat skrivas 25 år tidigare.10 

                                                                 
7 Morris & Rothman 1995, s. xi. 
8 Larry Goldsmith har uppmärksammat hur källmaterialet påverkat den bristande 

fokusen på fångar: “In part, the absence of prisoners from the history of the prison 
simply reflects the state of the surviving evidence; prisoners did not leave us with the 
kind of extensive written records we have from reformers, administrators, and 
politicians.” Goldsmith 1997, s. 110. Liknande förklaringar till denna avsaknad framhålls 
av Roddy Nilsson och Maria Vallström som också understryker möjligheterna. Nilsson & 
Vallström 2016, s. 21–22. 

9 Se t.ex. Sundberg 1892; Lönegren 1893; Wieselgren 1895; Holmer, 1909; Enström 
1926; Wilhelm (Rinaldo) 1934; Leander 1937. Även under senare delen av 1900-talet 
förekommer det sådana arbeten, se t.ex. Eriksson 1967; Rudstedt G. 1972; Rudstedt S. 
1994; Arnelund 1994. Att psykiatrins historia utmärks av samma drag framgår i Wikström 
2018, s. 15. 

10 Morris & Rothman 1995, s. VII. 
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Foucault och fängelset 
Det var framförallt under 1970-talet som det började hända en hel del 
inom det fängelsehistoriska forskningsläget, inte minst kom Michel 
Foucaults bok Övervakning och straff som innebar ett nytt sätt att se på 
denna institutions historia.11 Det är ingen överdrift att prata om ett 
paradigmskifte vid denna tid. 1970-talet, med Foucault i främsta ledet, 
innebar ett tydligt brott med tidigare historieskrivning om fängelser där 
det progressiva framgångsinriktade perspektivet ersattes med en betydligt 
mer kritisk hållning till hur fängelsestraffet skulle förstås, tolkas och 
varför det blev den huvudsakliga strafformen för grövre brott.12 

Inom det svenska forskningsläget har inflytande från Foucault blivit 
ännu mer påtagligt eftersom den akademiska historieskrivningen om 
fängelser är så pass begränsad i omfattning. Om det är något arbete som 
kan beskrivas som ett standardverk här är det Roddy Nilssons avhandling 
En välbyggd maskin en mardröm för själen och denna bok utgår från just 
Foucault. Det här arbetet är inte heller det enda inom det svenska 
forskningsläget där Foucaults teorier och perspektiv gjort sig gällande.13 

I Övervakning och straff betraktas fängelset som ett effektivare straff än 
tidigare metoder. Foucault närmar sig institutionen utifrån ett perspektiv 
som tar fasta på sådant som fängelsets förmåga att kontrollera, styra och 
disciplinera de intagna. Den centrala metoden för detta är övervakning. 
Foucault hämtade inspiration från filosofen Jeremy Bentham som 
utvecklade en fängelsemodell som denne benämnde Panopticon, ”det 
allseende ögat”.14 Bentham tänkte på modellen som något som kunde 
överföras och användas på en mängd olika typer institutioner som utmärker 
det moderna samhället.15 Foucault ansåg att den centrala funktionen i 
Panopticon, den genomsyrande övervakningen, hade kommit att bli något 
utmärkande för det moderna samhället.16 Eftersom Foucault tog fasta på 
detta i Övervakning och straff blir det inte korrekt att prata om detta arbete som 
enbart fängelsehistoria. Det är snarare en slags samhällshistoria i bred 
bemärkelse som handlar om att skärskåda moderniteten och dess centrala 
institutioner (fabriker, skolor, sinnessjukhus, etc.). Bland dessa utgör 
fängelset dock den idémässigt viktigaste eftersom dess centrala drag likt ett 
raster många gånger läggs över de andra institutionerna; fängelset blir det 

                                                                 
11 Foucault 2003 (1975). 
12 Bailey 1997, s. 289–290; Nilsson 1999, s. 39–41. 
13 Tre andra viktiga arbeten är: Lundahl 2001; Lundgren 2003; Nilsson 2013. 
14 För en utförligare redogörelse om Jeremy Bentham och hans Panopticon se: 

Nilsson 1999, s. 86–99. Se också följande bok där Benthams idéer och diskussioner kring 
fängelsemodellen som han skrev ner i brev översatts tillsammans med en längre inledning 
av idéhistorikern Frans Lundgren: Bentham 2002 (1787). 

15 Bentham 2002 (1787), s. 54. 
16 Foucault 2003 (1975), s. 216–218, 223–225, 228–229. 
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prisma genom vilket moderniteten skådas. Foucaults inflytande sträcker sig 
långt bortom fängelset, gällande institutioner som är mer eller mindre 
besläktade med detta har hans teoretiska betydelse varit omfattande. Vad det 
handlar om är exempelvis sådant som uppfostringsanstalter, sinnessjukhus 
och tvångsarbetsanstalter.17 

Fängelsehistorisk forskning har både före och efter Foucault vanligen 
närmat sig institutionen utifrån ett ovanifrånperspektiv. Det som ägnats 
stor uppmärksamhet är sådant som att kartlägga institutionens framväxt 
och utveckling; dess kunskapsproduktion, vilken roll och funktion det 
haft inom den juridiska utvecklingen och den mer diskursiva och 
idémässiga dimensionen.18 

Det moderna fängelsets uppkomst 
Kartläggningen av fängelsets rötter och diskussionen om när detta straff 
kan anses ha uppstått har fått en hel del utrymme inom tidigare 
forskning.19 Den historiografiska traditionen har från och med Foucaults 
genomslag till stor del blivit att placera det moderna fängelsets tillkomst 
under perioden kring slutet av 1700-talet och 1800-talets början.20 Att 
det rör sig om en tid av omfattande förändringar gällande olika 
straffpraktiker och fängelsestraffets utformning och utbredning är 
uppenbart; inte minst är detta tydligt i forskningen om alla de 
fängelsereformatörer som var aktiva under denna period.21 

Det fängelse som studeras i den här avhandlingen under 1800-talets 
slut och 1900-talets början betraktas i linje med detta som ett modernt 
fängelse och det är främst forskning om sådana anstalter som är av 
betydelse i relation till föreliggande studie.22 

Det moderna fängelsets etablering och genomslag är intimt kopplat till 
de två fängelsesystem som utvecklades i USA under den omdanande 

                                                                 
17 Söderblom 1992; Jönsson 1998; Svensson 2001; Eivergård 2003; Larsson 2014; 

Norburg 2015. Foucaults inflytande inom psykiatrihistoria har framhållits i exempelvis: 
Wikström 2018, s. 15–17. 

18 Se t.ex. Rusche & Kirchheimer 1939; Foucault 2003 (1975); Garland 1985; Harding, 
Hines, Ireland & Rawlings 1985; Franke 1992; Hirsch 1992; Morris & Rothman 1995; 
McConville 1995; Spierenburg 1995; Nilsson 1999; Pratt 2002; Lundgren 2003; 
Schaanning 2007; Hjelm 2011 (2002); Pratt & Eriksson 2013; Nilsson 2013. 

19 Foucault 2003 (1975); Spierenburg 1995, s. 58; Smith 2003, s. 25; Geltner 2008, s. 
10. Om vi använder oss av bredare begrepp som frihetsstraff och inspärrning är det 
uppenbart att vi hittar dessa praktiker under antiken, i Gamla testamentet och i det forntida 
Egypten. Strömholm 1994, s. 24; Peters 1995, s. 4; Smith 2003, s. 53; Hjelm 2011 (2002), 
s. 74. 

20 Foucault 2003 (1975), s. 118. 
21 Maestro 1973; Cooper 1976; Devine 1981; Stockdale 1983, s. 209–210; Roberts 

1985; Draper 2000; West 2011. Gällande den svenska fängelseutvecklingen under 
perioden se: Nilsson 1999. 

22 Denna uppdelning hittar vi exempelvis i Smith 2003, s. 78, 304. 
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tiden kring sekelskiftet 1800. De kom att få en omfattande internationell 
spridning.23 Philadelphiasystemet gick som tidigare nämnts ut på att 
fångarna skulle vara helt isolerade från andra intagna. Nästintill all tid 
spenderades i den egna cellen där fångarna åt, arbetade och sov.24 Det 
andra konkurrerande systemet benämndes Auburnsystemet, 
gemensamhetssystemet i denna bok. Den stora skillnaden gentemot 
ensamhetssystemet var att fångarna under dagen arbetade gemensamt 
och endast under natten sov avskilt från varandra i celler. Någon 
samvaro mellan fångarna under arbetet skulle det dock inte vara tal om 
eftersom det skulle råda tystnad.25 

Forskningsläget om de två fängelsesystemen är av stor betydelse för 
denna avhandling eftersom det är just dessa som kommer att undersökas 
i avhandlingen. Det största problemet med förståelsen av hur de 
fungerade i praktiken, särskilt ensamhetssystemet, är att forskningen 
generellt sett inte varit inriktad på att undersöka just detta. Istället blir det 
i flera fall så att läsaren får intryck av att ideal och målsättningar för hur 
det skulle fungera också var praktiken.26 

Ett problem som förekommer i forskningsläget när det gäller 
relationen mellan ideal och praktik är när generaliserande uttalanden 
reproduceras på ett tämligen okritiskt sätt. När David Garland skriver 
om hur ensamhetssystemet fungerade hänvisar han exempelvis till boken 
Prison Architecture.27 Han lyfter här fram hur fångars förvarande i 
individuella celler som var standardiserade till storleken och minimalt 
möblerade “ensured a number of simultaneous effects such as isolation, 
prevention of communication and contamination, and ease of 
surveillance and control.”28 Den primära funktionen som systemet hade i 
att hålla fångarna isolerade från varandra blir genom reproduceringen av 
sådana här uttalanden något som blir taget för givet. Målsättningen 
riskerar att bli likställd med praktiken. 

                                                                 
23 Se. t.ex. Nilsson 1999; Johnston 2000. 
24 Rothman 1995, s. 106; Rotman, 1995. s. 152. Nilsson 1999, s. 163; Nilsson 2003, s. 

155; Nilsson 2013, s. 103. 
25 Rothman 1995, s. 106; Rotman 1995, s. 152; Nilsson 1999, s. 163; Nilsson 2003, s. 

155; Hjelm 2011 (2002), s. 81; Mer information om Philadelphia- och Auburnsystemet 
finns i t.ex. Hirsch 1992; Johnston 2000, s. 67–80; Stanko, Gillespie & Gordon 2004, s. 
44–47; Krasnow 2017, s. 20–21; Melossi & Pavarini 2018, s. 79–81, 175–179. 

26 Se t.ex. Huges 1988 (1987); McGowen 1995, s. 91–92; s. 520; Nilsson 1999, s. 290–
291; Nilsson 2013, s. 106. Harding, Hines, Ireland & Rawlings 1985, s. 148. Gällande 
boken En välbyggd maskin en mardröm för själen ska det nämnas att sådant som knackspråk 
och olovlig kommunikation nämns kort, men systemets sätt att fungera problematiseras 
inte utifrån detta, se: Nilsson 1999, s. 419, 434. 

27 Garland 1985, s. 12. Gällande boken Prison Architecture som Garland refererar till se: 
di Gennaro (et al.), 1975. 

28 Garland 1985, s. 12. 
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Ett ännu mer problematiskt exempel utgör Foucualt då han som vi 
tidigare sett haft ett stort inflytande.29 Den absoluta isoleringen utgör ett 
viktigt maktredskap i Övervakningen och straff. I ambitionen att styra och 
reformera fången intog den en central position. Isoleringen var det som 
skulle få fången att tvingas till reflektion och ånger och i förlängningen 
reformeras från insidan.30 Det går inte att missförstå Foucault gällande 
hur viktigt och kraftfullt detta genomsyrande inslag var: ”Slutligen, och 
kanske framförallt, säkrar isoleringen av fångarna möjligheten att med ett 
maximum av intensitet utöva en makt över dem som inget annat 
inflytande kan uppväga”.31 Vad händer om inte den totala 
avskärmningen kan upprätthållas? Blir inte systemet något annat än vad 
det var avsett att vara om den primära funktionen krackelerar? 

Det finns en hel del empiriska uppgifter och exempel inom 
forskningen som kan användas för att problematisera ensamhetssystemet 
och gemensamhetssystemets sätt att fungera. Problemen är att dessa 
inslag vanligen utgör fragmentariska omnämnanden och sidospår vars 
innebörd författarna inte går vidare med. I den tidigare forskningen 
hittar vi en hel del inslag som väcker frågor om hur fångarnas tillvaro såg 
ut och hur de kunde påverka denna. Det handlar om uppgifter som rör 
hur isolerade fångarna i själva verket var från varandra i ensamhets-
systemet, hur fångar kunde förändra sin situation genom handlingar som 
var kopplade till deras hälsa och vad det fanns för möjligheter att 
påverka den materiella tillvaron. Att fångar lyckades få kontakt med 
varandra inom ensamhetssystemet vet vi, att det smugglades in olika 
varor likaså och även hur hälsan utgjorde en arena för att försöka 
påverka hur straffet tog sig uttryck har skymtat fram.32 Den rådande 
historieskrivningen på området låter oss dock bara glänta lite på dörren 
till sådana här väsentliga områden, vi anar att institutionens sätt att 
fungera skiljer sig väsentligt ifrån hur den var tänkt att fungera, men vi 
vet egentligen inte särskilt mycket. Därför blir det så viktigt att fängelsets 
historia även får skrivas utifrån andra perspektiv än det ovanifrån-
perspektiv som inte minst utmärker svensk forskning. Ett perspektiv 
som är särskilt viktigt här fokuserar på fångarna. Det är de som 
genomgår straffen och genom att studera deras handlingar och 

                                                                 
29 Hans massiva inflytande har framhållits av bl.a. Nilsson 1999, s. 45; Smith 2003, s. 

35; Andersson & Pratt 2008, s. 179; Ireland 2007, s. 10. 
30 Foucault 2003 (1975), s. 238–239. 
31 Foucault 2003 (1975), s. 240. 
32 Se. t.ex. Wieselgren 1895, s. 439–440, 470; Rudberg 1937, s. 402; Rudstedt G. 1972, 

s. 142; Sjöberg 1986, s. 116–117, 139; Forsythe 1987, s. 51; Sim 1990, s. 28, 44; Arnelund 
1994, s. 59; Rudstedt S. 1994, s. 50, 52; Hardy 1995, s 66; McGowen 1995, s. 97; Nilsson 
1996, s. 54–55; Blomqvist & Waldetoft 1997, s. 113– 120; Nilsson 1999, s. 382, 395, 403–
405; Priestley 1999 (1985), s. 46, 52, 169, 173, 179–180, 261–263; Smith 2003, s. 292–299; 
Rehn 2005, s. 182, 315, 320; Redfern 2006, s. 113–114; Ireland 2007, s. 109, 137; 
Schaanning 2007; Locker 2008, s. 123; Higgs 2013, s. 46, 54–55, 132. 
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upplevelser får vi en fördjupad och bättre förståelse för fängelsestraffets 
historia och i förlängningen även dagens situation. Fängelsestraff har 
nämligen alltid varit berövandestraff och fortsätter att vara det idag; detta 
utmärkande drag skapar behov och handlingar som påverkar straffets 
sätt att fungera i praktiken. 

Teoretiska utgångspunkter 

Fängelsestraffet som berövanden 
Avhandlingens viktigaste teoretiska utgångspunkt är att fängelsestraffet 
betraktas som ett straff som ytterst handlar om berövanden.33 Gresham 
Sykes framhåller i sin klassiska bok The Society of Captives från 1958 ett 
antal särskilt betydelsefulla berövanden som exempelvis förlusten av 
frihet, varor och service.34 Han menade att en stor del av de intagnas 
beteende kan förstås utifrån de berövanden som straffet innebar och 
framhöll hur viktigt det är att studera dessa inslag.35 

När det handlar om ensamhetssystemet så har vi att göra med en 
särskilt extrem uppsättning berövanden som fången utsattes för. Systemet 
skulle beröva fången alla möjligheter till interaktion med andra fångar och 
då fången tillbringade nästan alla dygnets timmar i cellen blev 
möjligheterna till stimulering och variationer i sinnesintryck minimala. Alla 
berövanden som fångarna utsattes för fick tillsammans en produktiv 
inverkan på fångarna beteende i den bemärkelsen att de genererade 
handlingar för att försöka påverka, minska eller eliminera dessa 
berövanden.36 

Potentialen i att studera fängelset utifrån ett teoretiskt perspektiv som 
utgår ifrån berövanden ligger till stor del i, för att låna ett citat från 
Erving Goffman, att: ”När existensen karvas ur ända in till skelettet kan 
vi lära oss hur folk ger sitt liv muskulatur.”37 Den muskulatur som kan 

                                                                 
33 Berövanden ska i avhandlingen många gånger ses som idealtypiska och kollektiva 

fenomen vilket innebär att de gällande enskilda fångar kan variera och se lite annorlunda 
ut från fall till fall. Begreppet idealtypisk används i weberiansk mening. ”Idealtypen är en 
rent vetenskaplig konstruktion, en renodlad representation av den aspekt av verkligheten 
som vetenskapsmannen studerar. Idealtyperna existerar därför bara som begrepp och de 
har inga exakta motsvarigheter i den empiriska verkligheten.” Miegel & Johansson 2002, 
s. 39. 

34 Sykes 2007 (1958), s. 79. 
35 Sykes 2007 (1958), s. 64, 142. 
36 Gällande detta produktiva sätt att se på berövandena har jag influerats av hur 

Michel Foucault ser på makt: ”[i] verkligheten är makten produktiv: den producerar en 
verklighet, den producerar ämnesområden och sanningsritualer.” Foucault 2003 (1975), s. 
195. 

37 Goffman 1973 (1961), s. 201. 
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åstadkommas i en sådan situation får naturligtvis en stor betydelse för de 
intagna. Vad detta innebar rent konkret återstår att undersöka men för 
ensamfången kan vi tänka oss att det många gånger handlade om sociala 
aspekter av tillvaron eller sysselsättningar som kunde bryta monotonin. 
För att försöka förstå dessa betydelser kan det vara givande att tänka 
utifrån något som jag benämner som förstärkningseffekter. Det är ett 
perspektiv som bygger på inspiration från Goffman som i sin bok Totala 
institutioner ger flera målande exempel på hur ”det lilla” får en avsevärd 
betydelse. I ett sådant lyfts den amerikanska flottans ranson på 15 cl sprit 
som delades ut vid två tillfällen om dagen fram som sjömännens ’”stora 
mål i livet. Ta ifrån dem denna sup, och livet förlorar sin lockelse’”.38 
Tesen om sådana här förstärkta betydelser utgör en viktig utgångspunkt i 
relation till hur berövandets verkan tog sig uttryck i fängelser. 

Goffman har skrivit mycket om det materiella berövandet inom den 
totala institutionen och hur intagna hanterar detta. Han har beskrivit en 
intagningsprocedur som passar väl för att beskriva praktiken då någon 
anländer till ett fängelse. Centrala berövanden sker nämligen just vid 
ankomsten.39 ”Inträdesproceduren kan karakteriseras som ett 
bortlämnande och ett påtagande”.40 Den här processen är väldigt 
materiell till sin karaktär. De personliga ägodelarna som fråntas individen 
innebar en förlust av den självkänsla som var förankrade i dessa.41 
Huvudsakligen är det just ting som tas bort och ersätts med nya. Det 
materiella som institutionen tillhandahåller är konformt och 
avindividualiserat. Goffman pratar om standardisering, enhetlighet och 
homogen fördelning.42 

Om Goffman framförallt varit en viktig influens i föreliggande 
undersökning när det gäller de materiella berövandena har den danske 
historikern Peter Scharff Smith haft en liknande betydelse för 
undersökningen gällande berövandet av psykisk stimulans. Smith har i 
sin fängelsehistoriska avhandling utgått från teorier om sensory deprivation 
och perceptual deprivation. Förenklat och i korthet handlar detta om de 
psykologiska konsekvenser som berövanden av sinnesintryck ger upphov 
till. Sådana berövanden ska främst förstås i relation till två variabler: tid 
och grad. Ett totalt berövande leder snabbare till sådant som irritation, 
ångest, panik, problem med inlärning och att minnas, svårigheter med 
tidsuppfattningen och personlighetsförändringar.43 

                                                                 
38 Goffman. 1973 (1961), s. 43. 
39 Detta har till viss del uppmärksammats i Nilsson 1999, s. 432–433. 
40 Goffman 1973 (1961), s 23. 
41 Goffman 1973 (1961), s. 23. 
42 Goffman 1973 (1961), s. 23. 
43 Smith 2003, s. 215. 
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Smith har gällande ensamhetssystemet kunnat påvisa flera av de 
symtom som sensory deprivation orsakar, det handlar om 
hallucinationer, orkeslöshet och slöhet.44 Han menar att fångarna blev 
både fysiskt och psykiskt medtagna av isoleringen och att istället för 
den förbättring som var målet skadades en stor del av de intagna av 
vistelsen, vissa blev helt enkelt sinnessjuka menar han.45 Problemet 
med fångarnas mentala hälsa och den destruktiva inverkan som 
ensamcellen hade framstår hos Smith som omfattande. Han beskriver 
överföringar till sinnessjukhus som normalpraxis.46 

Att sådana symtom kan uppstå hos ensamfångarna utgör en viktig 
insikt. Det finns dock problem med att applicera sensory deprivation teorier 
på ett historiskt källmaterial eftersom empirin inte håller för några mer 
djupgående undersökningar. 

Smiths presentation av sensory deprivation perspektivet har främst 
påverkat mig i hur jag ser på den understimulans som var en konsekvens 
av alla de berövanden som ensamcellen innebar. Värdet av perspektivet 
för min del ligger till stor del i de analytiska uppslag som det erbjuder. 
Det understryker också vikten av att undersöka hur ensamfångarna 
eventuellt försökte skapa och ta vara på möjliga stimuleringar. 

Eftersom jag i avhandlingen undersöker både ensamfångar och 
gemensamfångar är det viktigt att vara medveten om att de verkar inom 
två olika sammanhang när det gäller berövanden. Då berövandena ses 
som något produktivt gällande fångens handlingar kommer de två 
sammanhangen till stor del generera olika handlingar. Ensamfången 
verkar i ett sammanhang där berövandena gått så långt att det innebar en 
fara för fångens hälsa. Gemensamfångarna levde under andra 
omständigheter där vi kan förvänta oss betydligt större möjligheter att 
påverka och förändra de berövanden som de utsattes för. Av särskilt 
intresse här är att undersöka hur de kunde förändra sin materiella 
situation, hur det påverkade deras straff och vilka konsekvenser det fick 
för relationerna mellan fångarna. 

Fångsamhället 
Ett av avhandlingens viktigaste begrepp är fångsamhället. Det används 
huvudsakligen i relation till ensamfångarna, som skulle vara totalt 
isolerade från varandra i ensamhetssystemet. Som tidigare nämnts i 
genomgången av forskningsläget är det utifrån en tämligen stor mängd 

                                                                 
44 Smith 2003, s. 224, 227. 
45 Smith 2003, s. 207–208, 230, 244. 
46 Smith 2003, s. 310. Att det fanns en koppling mellan isoleringen och psykisk 

sjukdom har även framhållits från svenskt håll. Roddy Nilsson har skrivit: ”Att vistas i 
fängelse och som i detta fall i ensamcell dygnet om innebar naturligtvis stora 
påfrestningar vilka kunde leda till olika former av psykiska problem.” Nilsson 1996, s. 52. 
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spridda exempel tydligt att fångarna kunde komma i kontakt med 
varandra. Frågan som jag ställer mig, vilket är en följdfråga från en av 
mina huvudfrågor som presenteras lite längre fram, är då om ett 
fångsamhälle kunde uppstå i en sådan kontext? 

Ett viktigt inflytande när det gäller hur jag ser på begreppet har 
Gresham M. Sykes hypotetiska tanker i den klassiska boken The Society of 
Captives haft. Han resonerar som så att: 

if men in prison were locked forever in their cells, shut off from all 
intercourse with each other, and deprived of all activities of normal life, 
the dimensions of the cell would be the alpha and omega of life in 
prison. Like so many animals in their cages, the inmate population would 
be an aggregate rather than a social group, a mass of isolates rather than 
a society. The duties of the officials would consist primarily of 
administering to the physiological needs of their captives in their 
individual enclosures and the prisoner would interact only with 
himself.47 

Det som i dessa tankegångar gör att ett fångsamhälle inte existerar är att 
fångarna inte kan interagera med varandra, de är avskurna från varandra 
och kan endast vända sig till sig själva, isoleringen är total. I ett sådant 
sammanhang kan inte ett fångsamhälle existera, det håller jag helt med 
om. En grundförutsättning är att det måste finnas ett utbyte mellan 
fångar och att detta måste vara relativt regelbundet. Frågan som ställs blir 
om kommunicerandet är så pass omfattande och frekvent att 
konsekvenserna blir ett fångsamhälle och vad det i så fall innebar. I 
relation till ensamhetssystemet används i denna bok följande definition 
av fångsamhället: ett nätverk av kommunikation som utmärks av 
kontinuitet över tid. Det ska alltså innehålla ett flertal fångar och pågå 
under en längre tid. Definitionen kan te sig något vag men det har att 
göra med att det inte går att sätta några exakta gränser för hur mycket 
kommunicerande och under hur lång tid detta ska ske för att det ska vara 
rimligt att prata om ett fångsamhälle. Ett tiotal fångar som 
kommunicerar med varandra i princip varje dag under fler månader 
skulle jag betrakta som ett fångsamhälle; två fångar som gör det under en 
vecka är inte ett sådant. 

I relation till begreppet fångsamhälle är det viktigt att understryka att 
det finns olika typer av sådana. Det som vi hittar bland gemensamfångarna 
är ett annat sådant än det som kan ha funnits bland ensamfångarna. 

Totala institutioner 
Ett begrepp som är viktigt i avhandlingen är totala institutioner. Detta 
är lånat från antropologen och sociologen Erving Goffman som 
definierar det på följande sätt: ”en plats att bo och arbeta på, där ett 

                                                                 
47 Sykes 2007 (1958), s. 5–6. 
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stort antal människor i en likartad situation lever ett instängt och 
formellt administrerat liv tillsammans under en längre tid, avskurna 
från samhället utanför.”48 

Den främsta anledningen till att jag valt att använda mig av detta 
begrepp är att det finns mycket att vinna på att understryka släktskapet 
bland de institutioner som passar in på definitionen. Värdet består 
framförallt av ett utbyte och närmande mellan olika forskningslägen. 
Något som är särskilt viktigt när den svenska historiska fängelse-
forskningen är så pass begränsad. Perspektiv, idéer och resultat som 
kommit fram i relation till någon av de andra totala institutionerna kan 
vara av stort värde. I denna avhandling har så visat sig vara fallet flera 
gånger. Berövandeperspektivet som presenterats här innan bygger 
exempelvis till stor del på Goffmans forskning om mentalsjukhus. Min 
förhoppning är att användandet av begreppet totala institutioner ska göra 
det tydligare att den undersökning som genomförs i den här boken också 
kan ses som en del av ett större forskningsfält och på så sätt få en 
bredare användning. 

Den institutionella forskning som jag kommunicerar med handlar 
främst om tvångsarbetsanstalter och sinnessjukhus, men även sådant 
som t.ex. uppfostringsanstalter, internatskolor, räddningshus och 
alkoholistanstalter är värdefulla att relatera till.49 

Syfte och frågeställningar 
Som nämnts innan är syftet med avhandlingen att skapa en bättre och 
mer fördjupad förståelse av hur fängelserna fungerade i praktiken. Mer 
specifikt handlar det om att undersöka fångens möjligheter att påverka 
sin tillvaro inom två olika fängelsesystem och vad det innebar för 
praktiken. De system som det handlar om är Philadelphiasystemet 
(ensamhetssystemet) och Auburnsystemet (gemensamhetssystemet). Till 
stor del studeras dessa utifrån exemplet Centralfängelset på Långholmen 
som använde båda systemen. Källor som belyser andra fängelser och 
Fångvården mer generellt kommer också till användning. Med några få 
undantag handlar det om svenska fängelser. Undersökningsperioden i 
avhandlingen är 1890–1920. Den har valts utifrån att det var då som 
ensamhetssystemet hade sin storhetstid i Sverige med de längsta och 
mest strikta isoleringsstraffen. 

                                                                 
48 Goffman 1973 (1961), s. 9. Se också följande bok där begreppet tas upp och 

diskuteras: Söderblom 1992, s. 62, 65. 
49 Se t.ex. Söderblom 1992; Qvarsell 1993; Jönsson 1998; Eivergård 2003; Edman 

2004; Kraus 2009; Englund 2011; Garpenhag 2012; Norburg 2015; Nilsson & Vallström 
2016. 
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Den kunskap som undersökningen leder till kommer kunna 
problematisera och utmana dels de berättelser som vi hittar i mer 
officiellt och publikt material (lagar, förordningar, årsberättelser m.m.) 
dels de bilder av fängelset som gjort sig gällande i ett forskningsläge som 
dominerats av andra sätt att närma sig denna institution. För att 
åstadkomma detta studeras fängelset utifrån ett perspektiv som skiljer sig 
från det som utmärkt tidigare studier. Perspektivet som används handlar 
om att centrera blicken på fången: att studera handlingarna och 
upplevelserna hos den som utsätts för straffet. 

Något som varit vägledande i utformandet av avhandlingens syfte och 
frågeställning är att möjliggöra en historieskrivning där fången får träda 
fram som aktör i relation till hur dennes fängelsestraff kom att utformas. 

Huvudfrågeställningen är: på vilka sätt försökte fångar hantera och 
påverka tillvaron i fängelset, vad innebar dessa handlingar för hur straffet 
tog sig uttryck i praktiken och hur framstår betydelsen av detta för 
fången? För att besvara denna övergripande frågeställning kommer jag 
använda mig av följande tre delfrågor: 
 

1. Vad kunde och försökte ensam- och gemensamfångar 
åstadkomma genom handlingar som hade med deras kroppsliga 
och psykiska hälsa att göra? Hur framstår betydelsen av det som 
kunde uppnås? 

2. På vilka sätt kunde fångar i ensamcell sätta sig i förbindelse med 
andra intagna och vad blev konsekvenserna av sådant 
kommunicerande? 

3. På vilka sätt försökte och kunde ensam- och gemensamfångar på 
illegala sätt förändra sin materiella tillvaro? Hur påverkades och 
förändrades fångarnas situation av sådana handlingar? 

 
Valet av dessa frågor grundar sig på en mängd olika överväganden och 
kriterier. De är inriktade på centrala delar av fängelselivets vardag, de 
handlar om sådant som är särskilt viktigt för fångens tillvaro och de 
belyser betydelsefulla arenor för de intagnas aktörskap. 

Den första frågan handlar om hur fångar kunde skapa 
handlingsutrymme genom att använda sig av sin hälsa. I relation till 
ensamfången inriktar sig undersökningen exempelvis på hur sådana 
handlingar kunde användas för att hantera tillvaron i ensamcell, eller 
vilka möjligheter som det fanns att mildra eller rentav att bli befriad från 
isoleringen. Vi vet sedan tidigare att isoleringen kunde resultera i psykisk 
ohälsa, men vi vet väldigt lite om hur detta hanterades och vilka 
möjligheter det eventuellt kunde innebära för fången.50 Det är inte bara 

                                                                 
50 Gällande isoleringens skadlighet se exempelvis: Smith, 2003; Smith 2006; 

Schaanning 2007; Melossi & Pavarini 2018, s. 177. 
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fångar i isolering som står i fokus utan även gemensamfångarnas 
handlingar inom det här området kommer att undersökas. Att 
omständigheterna såg så pass annorlunda ut för dessa fångar gör att vi 
kan förvänta oss betydande skillnader när det gäller möjligheter och 
avsikter bakom handlingarna. 

Den andra frågan, som handlar om kommunikation mellan fångar i 
isolering, kommer knappt alls beröra några gemensamfångar utan riktar sig 
till de intagna som befann sig i ensamcell och vad de kunde göra för att 
bryta isoleringen. Då hela ensamhetssystemet var uppbyggt kring 
upprätthållandet av detta avskiljande är frågan om fångarnas möjligheter 
att kommunicera med varandra helt avgörande för vår förståelse av dessa 
fängelser. Om de intagna hittade vägar att upprätthålla sådana förbindelser 
var systemet i praktiken inte vad det var avsett att vara. För fången kan vi 
bara tänka oss vilken oerhörd skillnad det måste vara mellan att vara helt 
isolerad och att kunna kommunicera med andra intagna. Betydelsen av 
detta måste ha varit avsevärd när det handlar om upplevelsen av straffet. I 
relation till fängelset som system undersöks om kommunicerandet kunde 
upprätthållas under en längre tid och involvera ett flertal fångar. Kunde det 
i själva verket finnas fångsamhällen i ensamhetssystemet? 

Den tredje frågan innebär en undersökning av hur fångarna kunde 
förändra sin materiella tillvaro och vad sådana möjligheter innebar. Den 
illegala införseln av varor och föremål har alltid varit ett problem som 
fängelser kämpat för att kontrollera. Att intagna försökt förändra sin 
materiella situation är inte konstigt eftersom straffet i så stor utsträckning 
utmärkts av berövanden, begränsningar och förbud gällande vad en 
person får ha tillgång till. Genom att komma över det förbjudna kunde 
säkerligen en intagen förändra sin situation avsevärt. Sannolikt kunde det 
handla om att fylla desperata behov och att smugglingen fick bestående 
konsekvenser som manifesterade sig i vad som kan beskrivas som 
fångkulturella drag. 

Viktigt att framhålla är att smuggling inte nödvändigtvis behöver handla 
om att saker förs in från det omgivande samhället utan det kan röra sig om 
illegala innehav inom fängelseområdet där något som är lagligt på en plats 
inte är det på en annan. Föremål kan också modifieras så att de kan fylla 
andra funktioner och därmed hamna i den förbjudna kategorin. 

Bakgrund och kontext – två fängelsesystem 
Då den här avhandlingen till stor del utgör vad som kan beskrivas som 
en fallstudie av två internationellt spridda fängelsesystem kommer här en 
fördjupning om dessa. Systemen som det handlar om har till viss del 
presenterats innan: Philadelphiasystemet (ensamhetssystemet) och 
Auburnsystemet (gemensamhetssystemet). 
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Innan vi går över till att fördjupa oss mer i dessa och deras spridning 
är det viktigt att framhålla att jag valt att benämna dem lite annorlunda i 
avhandlingen. Benämningarna Philadelphiasystemet och Auburnsystemet 
är ganska klumpiga och användes heller inte i Sverige. Inte heller är 
cellsystemet, som användes i Sverige för ensamhetssystemet, en särskilt 
lyckad benämning för Philadelphiasystemet eftersom även Auburn-
systemet använde celler. Istället har jag valt att använda mig av begrepp 
som återger essensen i systemen och hur de kontrasterar mot varandra. 
Philadelphiasystemet benämns helt enkelt ensamhetssystemet och 
Auburn varianten gemensamhetssystemet. I linje med detta hänvisar jag 
till fångarna som ensamfångar och gemensamfångar. Ensamfångarnas 
celler benämns som ensamceller, begreppet gemensamcell är dock 
mindre lyckat eftersom det låter som att gemensamfångar inte skulle vara 
uppdelade en och en när de vistades i cellen, istället refererar jag till dessa 
celler bara som just celler. Det senare innebär att det utifrån kontexten 
måste vara tydligt att det är gemensamfångarnas celler som avses. I 
källmaterialet används ibland beteckningen dagcell för ensamfångarnas 
celler och nattcell för de som var till för gemensamfångarna, på några 
ställen används även dessa benämningar i avhandlingen. 

I källorna finns det många fall där övergången till gememsam-
hetssystemet beskrivs som att den och den kommit ut på 
gemensamheten så jag använder även denna benämning. Philadelphia-
systemet och Auburnsystemet används ibland i avhandlingen, men 
främst när det gäller kopplingar till forskningsläget. 

Philadelphiasystemet som fått namnet efter sitt geografiska 
ursprung utvecklades på 1790-talet och det yngre Auburnsystemet, 
som fått sitt namn efter en plats utanför New York, under 1820-
talet.51 I USA och Kanada anammades främst gemensamhetssystemet 
medan man i Europa valde ensamhetssystemet eller kombinationer av 
de två fängelsemodellerna.52 

I boken Forms of Constraint: a History of Prison Architecture kan vi få en 
viss uppfattning om var ensamhetssystemet kom att tillämpas.53 Vi hittar 
det exempelvis i Japan, Mexiko, Tjeckien, Italien, Belgien, Spanien, 
Frankrike, Schweiz, Danmark och England.54 Den här listan är långt 
ifrån uttömmande och inte bara när det gäller europeiska länder. 

                                                                 
51 Hjelm 2011 (2002), s. 80–81. 
52 Johnston 2000, s. 88. 
53 Systemets tillämpning kan studeras bland annat genom de många fängelse-

ritningarna som finns återgivna i boken. Dessa visar i ett flertal fall de för 
ensamhetssystemet så typiska promenadgårdarna som hade till uppgift att upprätthålla 
isoleringen. Deras utseende kan liknas med tårtbitsformationer som utgör delar i halv- 
eller helcirklar. Se: Johnston 2000, s. 91, 105, 108, 112–113, 116, 121, 124, 130 & 136. 

54 Johnston 2000, s. 91, 105, 108, 112–113, 116, 121, 124, 130 & 136. 
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Avgörande för systemets etablering i Sverige var ett beslut vid den 
riksdag som hölls 1840–41; där bestämdes att det skulle uppföras ett 
stort antal fängelser över landet som skulle vara byggda enligt denna 
modell.55 Under 1800-talet rörde det sig om nästan 50 nya fängelser och 
ombyggnader av en hel del andra.56 Som nämnts tidigare var 
grundtanken med systemet att fångarna skulle vara helt isolerade från 
andra intagna. Nästintill all tid spenderades i den egna cellen där de åt, 
arbetade och sov.57 

Om fången hade en längre strafftid kom denna ut på gemensamheten 
efter den första tiden i isolering. Från och med 1893 var det som tidigare 
nämnts tre år i isolering som skulle avtjänas. Dessa tre år räknades dock 
som fyra år av strafftiden under perioden 1893–1906. Detta har att göra 
med att ensamhetsstraffet ansågs vara ett svårare frihetsstraff och 
därmed skulle tre sådana år motsvara fyra år.58 Då 1906 års 
verkställighetslag började gälla 1907 togs detta avdrag bort.59 

För fångar om hade så pass långa straff att de överfördes till den så 
kallade gemensamheten väntade ett ganska annorlunda system. 
Framförallt skilde sig gemensamhetssystemet på så sätt att fången 
arbetade gemensamt med andra intagna under dagen och endast under 
natten sov avskilt i en cell. Ursprungligen skulle inte någon samvaro 
mellan fångarna under arbetet förekomma eftersom det skulle råda 
tystnad.60 Detta tillämpades inte på den ursprungliga rigorösa nivån utan 
var mer av ett ideal under de åren som jag studerar.61 Det är viktigt att 
framhålla att det som användes var modifierade former av de 
ursprungliga systemen, något som verkar ha varit det normala när de 
exporterades och även efter en tids användning i USA. 

I samband med att ensamhetssystemet byggdes upp i Sverige genom att 
fängelser uppfördes pågick också en parallell utveckling där dess 

                                                                 
55 Nilsson 1999, s. 198–200. 
56 Nilsson 1999, s. 242. Se också: Nilsson 1999, s. 441; Nilsson 2013, s. 104; 

Wieselgren 1895, s. 421–422; Rudstedt S. 1994, s. 22. 
57 Rothman 1995, s. 106; Rotman 1995, s. 152. Nilsson 1999, s. 163; Nilsson 2003, s. 

155; Nilsson 2013, s. 103. 
58 I lagen formuleras det på följande sätt: ”Den, som är dömd till straffarbete på fyra 

år eller kortare tid, skall, der så ske kan, under strafftiden hållas i enrum. Då straffarbetet 
verkställes i enrum, varde från strafftiden en fjerdedel afdragen.” SFS 1892:61. 

59 Nilsson 1999, s. 282. 
60 Rothman 1995, s. 106; Rotman 1995, s. 152; Nilsson 1999, s. 163; Nilsson 2003, s. 

155; Hjelm 2011 (2002), s. 81; Mer information om ensamhets- och gemensamhets-
systemet finns i t.ex. Johnston 2000, s. 67–80; Stanko, Gillespie & Gordon 2004, s. 44–
47. 

61 Detta framstår som en generell förändring som systemen genomgick. Ann-
Christine Petersson Hjelm har skrivit följande om detta: ”Även Auburnmodellen fick 
modifieras och kravet på absolut tystnad frångås, eftersom den bevakning som krävdes 
för att förhindra brott mot tystnadsplikten och att upprätthålla föreskriven ordning 
ansågs ha gått för långt i kränkande behandling av de intagna.” Hjelm 2011 (2002), s. 81. 
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användning successivt expanderade inom strafflagen.62 Gällande tiden som 
fången kunde befinna sig isolerad i cell kom denna att uppgå som längst till 
tre år, något som skedde från och med år 1893.63 Ensamhetssystemets 
storhetstid i Sverige kom att vara relativt kort, redan 1910-talet kom att 
präglas av vissa lättnader gällande hur isoleringen tillämpades. Den största 
av dessa gäller hanteringen av yngre fångar då sådana som inte fyllt 20 år 
enligt 1916 års verkställighetslag, som började gälla från och med 1917, 
fick sin tid i ensamcell reducerad till ett år.64 Samma lag innebar även vissa 
lättnader i ensamstraffets tillämpning då fångar efter 1 år av straffet, 4 
månader för de under 20 år, under arbetstid fick ha celldörren öppen om 
det ansågs lämpligt utifrån den intagnes ”vård, arbete eller behandling”.65 
Utöver detta kunde dessa fångar även få ”uträtta ärenden” som hade med 
arbetet att göra inom fängelset.66 

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet när ensamhets-
systemet stärktes betydligt i Sverige innehade Sigfrid Wieselgren posten 
som generaldirektör67 (1885–1910).68 Att tiden i ensamcell blev längre 
har nämnts, men det tillkom också under dessa år fler 
ensamhetsfängelser samtidigt som nya regler utfärdades om deras 
verksamhet.69 Då Fångvården utmärktes av en så pass långtgående 
idémässig prägel och styrning från Wieselgrens sida har historikern 
Roddy Nilsson valt att benämna perioden som den Wieselgrenska eran.70 

Den lag som kom att verkligen göra ensamhetssystemet till den 
dominerande frihetsstraffsformen var den tidigare nämnda 1892 års 
verkställighetslag. Lagen innebar som vi sett att straff upp till och med 
tre år spenderades i ensamcell, tidigare hade den maximala tiden varit två 
år och den normala ett år.71 Till diskussionen om strafftidslängderna bör 
tilläggas att det finns uppgifter som visar att det rent praktiskt för fången 
kunde röra sig om längre tider i ensamcell då vi även räknar med 

                                                                 
62 Denna kan följas i Nilsson 1999, s. 260–262, 279–280. 
63 Nilsson 1999, s. 280. 
64 SFS 1916:90 s. 217. Roddy Nilsson har för denna period framhållit så väl lättnader i 

verkställigheten som hur dessa kom olika grupper av intagna till del. Gällande mildringar 
i isoleringen lyfts här exempelvis yngre fångar fram som en specifik målgrupp. Nilsson 
2013, s. 105. 

65 SFS 1916:90 s. 217. 
66 SFS 1916:90 s. 217. 
67 Generaldirektör var en benämning som användes för fångvårdens chef fram till år 

1910. Efter detta år kom den att ersättas med titeln överdirektör. En återgång till den 
förstnämnda titeln kom att ske år 1960. Rudstedt S. 1994, s. 14. 

68 Nilsson 2013, s. 104. 
69 Nilsson 2013, s. 104. 
70 Nilsson 1999, s. 282; Nilsson 1996, s. 63. 
71 Nilsson 1999, s. 279. 
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rannsakningstiden.72 I det här sammanhanget måste sådana tidsmässiga 
förlängningar på några månader eller rentav ett år betraktas som 
betydelsefulla för fångens erfarenheter. 

Förutom att ensamhetssystemet kom att dominera i sådan utsträckning 
att 90 procent av de intagna spenderade hela sina straff i isolering så blev 
systemet också mer disciplinerat, genomreglerat och professionaliserat mot 
slutet av 1800-talet och under 1900-talets början.73 Med professionaliserat 
avses här den yrkesmässiga utveckling bland vaktkonstaplarna där dessa 
alltmer började distansera sig från de intagna och utveckla en mer 
professionell yrkesmässig identitet. Tidigare hade de haft betydligt mer 
gemensamt med fångarna vilket visade sig i sådant som 
brännvinssmuggling eller att de rentav drack tillsammans med de intagna.74 
Vid tiden kring sekelskiftet 1900 hade detta förändrats så att 
vaktkonstapeln blev allt mer av vad Roddy Nilsson beskrivit som en 
”disciplinerad arbetare – nykter, kontrollerad, kulturell, ansvarsfull etc.”75 

Gällande denna utveckling vet vi egentligen inte särskilt mycket om 
hur den tog sig uttryck i praktiken vid fängelserna och ännu mindre om 
vilka handlingsutrymmen som fanns för fångarna att påverka denna; vår 
kunskap ligger först och främst på det idé- och lagmässiga planet. Att 
reglerna skärptes på flera områden har framgått i tidigare forskning. Det 
handlar exempelvis om att kraven på arbetsprestationer kunde öka, att 
rättigheterna att köpa premievaror försämrades och lägre ersättningar för 
det arbete fångarna utförde.76 

Operationalisering 

Val av undersökningsperiod 
Undersökningsperioden i avhandlingen sammanfaller till stor del med 
den period som tagits upp tidigare, den Wieselgrenska eran (1885–1910). 
Anledningen till detta är att det var då isoleringstiderna var som längst. 
Eftersom jag är intresserad av vad fången kunde åstadkomma i ett sådant 
sammanhang, hur tillvaron kunde göras mer uthärdlig, är det av intresse 
att just studera de längsta och hårdaste tillämpningarna av detta straff. 

                                                                 
72 Amaltheamannen Anton Nilsson som satt på Centralfängelset på Långholmen har 

exempelvis framhållit följande i samband med ett cellbyte: ”[…] där fick jag sedan vistas i 
isolering under tre långa år utan avbrott. Tillsammans med rannsakningstiden blev det tre 
år och åtta månader.” Nilsson 1987 (1980), s. 110. 

73 Nilsson 2013, s. 104. 
74 Nilsson 1999, s. 408–411. 
75 Nilsson 1999, s. 410. 
76 Nilsson 1999, s. 284. 
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Samtidigt vill jag inte helt begränsa mig till denna period utan även få 
med något av tiden innan och efter. Framförallt handlar det om att ha 
något att kontrastera den tid då isoleringen tillämpades som mest 
rigoröst med. Valet av tidsperiod kom därför slutligen att bli 1890–1920. 

Att börja några år före 1893 ger den här kontrasteringsmöjligheten 
som jag nämner ovan i relation till ensamhetsstraffets förlängning i tid. 
1910-talet innebar en del lättnader i isoleringsstraffet men inte så pass 
omfattande som årtiondet efter. Blir avstegen för stora från 
ensamhetssystemet blir det problematiskt att hävda att det är detta som 
studeras. Tillämpningen av ensamhetssystemet har helt klart varit 
styrande i valet av undersökningsperiod. Att få med de längsta 
isoleringsstraffen upplevs som viktigt då det rimligen också skapade de 
största behoven för att göra tillvaron mer uthärdlig. Gemensamhets-
systemet framstår som mer oförändligt till sin utformning i relation till 
tiden innan och efter undersökningsperioden. 

En annan viktig aspekt gällande valet av undersökningsperiod har 
varit den högst begränsade uppmärksamheten som denna fått i tidigare 
svensk fängelsehistorisk forskning. Bland de mer renodlat akademiska 
verken är det inget som lägger själva huvudfokusen på just dessa år. 
Kartläggningen av perioden kan inte beskrivas som annat än bristfällig. 
Bilden som ändå träder fram är att det rör sig om en omvandlingsperiod 
där flera av de drag som utmärker mer modern kriminalvård så smått 
börjar göra sig gällande, som villkorlig dom och villkorlig frigivning.77 

Centralfängelset på Långholmen och dess fångar – 
avhandlingens huvudsakliga undersökningsobjekt 
Under åren 1874–80 uppfördes Centralfängelset på Långholmen. Med 
sin kapacitet på drygt 500 intagna var det Sveriges största och 
modernaste fängelse.78 Vid fängelset användes både ensamhets- och 
gemensamhetssystemet, något som är särskilt viktigt i valet av att studera 
material från just detta fängelse. Cellerna var fördelade så att 300 var till 
för gemensamfångar och 200 för ensamfångar. Dessa var separerade från 
varandra så att två av fängelsets fyra flyglar innehöll den ena typen av 
celler och de övriga två den andra.79 

Storleken på centralfängelset har påverkat valet av att undersöka detta 
eftersom ett större fängelse producerade betydligt mer förhörsprotokoll, 
ett källmaterial som är särskilt viktigt för denna undersökning. Att detta 
material finns bevarat för de år som studeras, 1890–1920, är också 

                                                                 
77 Andersson & Nilsson 2009, s. 50–51. 
78 Qvarsell 1993, s. 206; Sundström 1998, s. 54; Nilsson 2003, s. 156; Sundström 

1998, s. 54. 
79 Sundström 1998, s. 54–55. 
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avgörande. Att välja att studera Centralfängelset på Långholmen och de 
fångar som satt där innebär att avhandlingen kommer vara inriktad på 
straffarbetsfångar. Frihetsstraffet var under år 1890–1920 uppdelat i dels 
fängelsestraffet dels straffarbete. Av dessa två var det senare den svårare 
varianten av dem.80 

Straffarbete skiljde sig på en rad olika punkter gentemot 
fängelsestraffet. Den mest påtagliga skillnaden var att strafftiderna 
vanligen var betydligt längre för straffarbete. Livstid kunde exempelvis 
endast dömas ut genom denna strafform. I jämförelse med detta kunde 
genom sammanläggning fängelsedomar uppgå till maximalt 4 år (utan 
sammanläggning var den övre gränsen 2 år). Gällande straffarbete kunde 
tidsbestämda domar dömas ut på max tio år eller genom samman-
läggning av straff ytterligare två år. Förutom längden på den tid som den 
dömde spenderade på anstalt skiljde sig de båda straffen på så sätt att 
straffarbete präglades av hårdare regleringar gällande sådant som 
brevskrivande, besök och vad som var tillåtet att ha med sig i cellen.81 

Vid Centralfängelset på Långholmen satt endast straffarbetsfångar. En 
av fördelarna att studera fångar som var dömda till straffarbete är att de 
generellt hade längre strafftider och de därmed fick uppleva två olika 
fängelsesystem: ensamhetssystemet och gemensamhetssystemet.82 Det var 
emellertid långt ifrån alla straffarbetsfångar som hade så långa strafftider 
att de även kom att bli gemensamfångar. Men vid Centralfängelset på 
Långholmen som är ett så pass stort fängelse utgjorde de ändå en stor 
andel av fångarna under hela undersökningsperioden.83 

När det gäller fängelsefångar var de i stort sett begränsade till 
ensamhetssystemet. Deras strafftider översteg vanligen inte den 
föreskrivna tiden i ensamcell, som från och med 1893 uppgick till tre år. 

Gällande den typ av fångar som centralfängelset var inriktat på har det 
genomgått vissa förändringar under den period jag studerar. Först och 
främst är det viktigt att framhålla att det inte fanns några kvinnliga fångar 
vid fängelset under de år som studeras vilket gör att avhandlingen inte 
kan uttala sig om kvinnors förhållanden och situation i fängelser.84 

                                                                 
80 Almquist 1913, s. 13. 
81 Almquist 1913 s. 14, 29–30. 
82 Att Centralfängelset på Långholmen använde sig av båda fängelsemodellerna har 

uppmärksammats av Sune Sunesson som skriver att ”Långholmens centralfängelse 
kombinerade ovanligt nog båda modellerna.” Sunesson 1994, s. 99. 

83 SSA, CFL, D III aa: vol. 22–34. Liggare rörande fångar: Stamrullor över straffångar. 
84 Att det råder stor brist på historisk forskning när det gäller kvinnliga fångar i 

Sverige blev särskilt uppenbart när jag skrev en populärvetenskaplig artikel inom detta 
område: Englund 2018 (b). Huvudsakligen består forskningsläget av tre arbeten: Sjöberg 
1986; Nilsson 1996; Lundahl 2001. Gällande tvångsarbetsanstalter finns också: 
Söderblom 1992; Dahlgren 2013; Eriksson 2018. Internationellt sett finns det betydligt 
mer skrivet varav ett viktigt arbete är boken Convict Voices, se: Schwan 2014. Även här ser 
situationen ändå problematisk ut. I en artikel av Nicole Hahn Rafter, som visserligen 
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Under de allra första åren som undersöks, 1890–1892, bestod fångarna 
av ”arbetsföre män under 35 år, dömde för vanärande brott till straffarbete 
öfver 2 år”.85 Detta fokus på yngre fångar som hade så pass god hälsa att 
de i alla fall kunde arbeta försvann år 1893 då fängelset istället var till för 
”dömde till straffarbete på lifstid, till straffarbete på viss tid öfver 4 år för 
vanärande brott samt till straffarbete utöfver 2 till och med 4 år, från 
Stockholms stad och de norra länen”.86 Den ökade fokusen på de som 
dömts till straffarbete på mellan 2–4 år från Stockholm och vad som 
antagligen sammanfaller med Norrland innebar antagligen ett ökat inslag 
av ensamfångar. Cellkapaciteten förblev dock densamma. 

Fängelsets uppdrag kom att förändras igen år 1907 då det kom att 
inriktas mot män ”dömde till livstids straffarbete och samma straff på 
viss tid öfver 3 år för vanärande brott samt till straffarbete utöver 1 år 6 
månader till och med 3 år, från Stockholms stad och de mellersta 
länen.”87 Från och med år 1911 står det i årsberättelserna endast 
”Centralfängelset å Långholmen, för män” vilket inte kom att ändras 
under de resterande år jag undersöker.88 Jag har inte kunnat se några 
särskilda spår av de förändringar jag tagit upp här i källmaterialet. 

Gällande Långholmens fängelsehistoria ska det framhållas att den är 
betydligt äldre än den som tas upp i denna bok. Ett spinnhus inrättades på 
ön redan under 1700-talets första hälft. Den här äldre historien har i viss 
utsträckning tagits upp i tidigare historieskrivning tillsammans med andra 
delar av öns fängelsehistoria.89 Avhandlingen skiljer sig avsevärt från det 
som skrivits tidigare på det aktuella temat om ön. Även om avhandlingen 
har ett annat syfte är det viktigt att framhålla att den utgör ett bidrag till 
forskningsläget om Långholmens fängelsehistoria. 

                                                                                                                  
börjar bli lite till åren kommen, summeras situationen i fängelsehistoria som “Written 
mainly by men, prison histories have focused nearly exclusively on male prisoners.” 
Rafter 1985, s. 233. 

85 Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1890. 1891, opaginerad sida innan sida I. 
86 Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1907. 1908, opaginerad sida innan sida I. 
87 Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1907. 1908, opaginerad sida innan sida I. 
88 Fångvården år 1911. 1913, s. VII; Fångvården år 1912. 1914, s. VII; Fångvården år 1913. 

1915, s. VII; Fångvården år 1914. 1916, s. VII; Fångvården år 1915. 1917, s. VII; Fångvården 
år 1916. 1918, s. VII; Fångvården år 1917. 1919, s. VII; Fångvården år 1918. 1920, s. VII; 
Fångvården år 1919. 1921, s. VII; Fångvården år 1920. 1922, s. VII. 

89 Johnsson 1936; Rudstedt G. 1972; Lamroth 1990; Kleberg (et. al); 1998 Bosdotter 
(et. al); 2012; Englund 2016. En bok där Långholmen får en hel del utrymme är: Rudstedt 
S. 1994, s. 17–18, 21, 71–90. I andra arbeten kan fängelset ägnas några sidor, stycken eller 
bara ett par rader. Se exempelvis följande texter som behandlar Långholmens 
fängelsehistoria utifrån ett fokus på arkitekturen: Carlquist 1987; Lundström 2015, s. 50–
51. Långholmens fängelsehistoria har jag själv kortfattat kommit in på i följande artiklar: 
Englund, 2018 (a); Englund, 2018 (b). Det är också viktigt att framhålla att många av de 
memoarer och biografier som jag använt i avhandlingen är skrivna av fångar som suttit 
på Långholmen, se t.ex. Nils 1891; Berglund 1917; Stern 1917; Rosberg 1918; Nilsson 
1918; Nilsson 1987 (1980). 
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Förhörsprotokollen och det fångcentrerade perspektivet 
som metod 
Som tidigare framkommit används i denna avhandling ett fångcentrerat 
perspektiv, det innebär att fokus läggs på fången som aktör; det är 
dennes utsagor, texter och handlingar som blir det främsta studieobjektet 
och sättet att närma sig fängelset. 

Det fångcentrerade perspektivet kan anläggas genom ett användande 
av källor som sällan studerats i tidigare tidigare forskning. En särskilt 
viktig sådan är förhörsprotokollen. Utöver dessa protokoll utgör 
fångbiografier och memoarer viktiga material. Materialet kommer att 
diskuteras mer ingående längre fram, men redan här måste det beröras 
eftersom det är centralt för avhandlingens metod. 

Den fångcentrerade metoden innebär i avhandlingen att först skaffa 
sig en fördjupad förståelse för vad som var särskilt viktigt för fången och 
samtidigt utgjorde något som denne kunde påverka. I förhörsprotokollen 
beskrivs framförallt en stor mängd förbjudna handlingar och 
omständigheterna kring dessa. Genom att undersöka vad som fångar 
gång på gång försökte förändra och påverka i sin tillvaro träder vissa 
delar av tillvaron fram som särskilt viktiga. 

Med hjälp av citat, refererat och olika former av bilagor till 
protokollen som smugglade lappar och brev får vi också insikter i 
betydelsen av dessa handlingar utifrån fångens perspektiv. Alla dessa 
uppgifter har systematiserats i en databas. En ökad förståelse för hur 
uppgifterna ska tolkas har sedan blivit möjlig genom användandet av 
memoarer och fångbiografier, men även officiellt källmaterial som 
årsböcker och lagar. Många memoarer och fångbiografier handlar om 
situationen vid andra fängelser än Centralfängelset på Långholmen, 
något som varit viktigt för att skapa mig en uppfattning om hur 
representativt detta var för det som undersöks. Här har också tidigare 
fängelsehistoriska arbeten varit av stort värde.90 

Förhörsprotokollen utgör den empiriska stommen i denna avhandling. 
För att förstå materialet krävs insikter i det system som producerade 
dem, det vill säga det interna straffsystemet på fängelserna, i tidigare 
forskning även benämnt det extrajudiciella bestraffningssystemet.91 

                                                                 
90 Särskilt gäller detta vad som kan beskrivas som olika fängelsemonografier. Se t.ex: 

Arnelund 1994, s. 59; Rudstedt S. 1994, s. 50, 52; Nilsson 1996, s. 54–55; Blomqvist & 
Waldetoft 1997, s. 113–120; Rehn 2005, s. 182. 

91 Se t.ex. Nilsson 1999, s. 358. Den extrajudiciella straffapparaten omnämns relativt 
ofta i historieskrivningen om fängelser. Några mer omfattande undersökningar handlar 
det dock vanligen inte om. Roddy Nilsson har dock ägnat ordningsbrotten och 
disciplinstraffen en del utrymme i sin avhandling. Utifrån ett mer övergripande 
perspektiv får vi här följa fångvårdens sammanställda rapporter kring överträdelserna och 
straffen. Se kapitel 11 i Nilsson 1999. Andra böcker där straffsystemet uppmärksammas 
är: Arnelund 1994, s. 57–62; Rudstedt S. 1994, s. 36–40; Lundahl 2001, s. 41; Petersen 
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Överträdelser mot fängelsets regler satte igång detta system som i 
utredningsfasen producerade förhörsprotokollen. 

När vi ska använda ett källmaterial är det viktigt att förstå hur och 
varför det kommit till. Förhörsprotokollens huvudsakliga syfte är 
tämligen uppenbart eftersom de handlade om att utreda de förseelser 
som blev rapporterade. Utredningen följdes av en dom i slutet av 
protokollen. När väl dessa primära funktioner uppfyllts utgjorde de 
också ett vetande som institutionen kunde återvända till. Denna kunskap 
hade ett praktiskt värde som gjorde sig gällande vid fortsatta förseelser 
och när det handlade om olika former av bedömnings- och 
värderingsfrågor. Då ansökningar om villkorlig frigivning eller nåd skulle 
behandlas värderades fångens uppförande.92 Detsamma gällde också 
uppflyttningar eller nedflyttningar i det klassystem som kom att införas 
den 31 december 1912.93 

Det material som den extrajudiciella straffapparaten gav upphov till 
skulle också fungera som underlag till uppgifter som fängelserna sände in 
till Fångvårdsstyrelsen. Dessa blev sedan föremål för bearbetning och 
redovisade till slut i Fångvårdsstyrelsens årsberättelser.94 Dessutom 
skulle de lokala verksamheterna vara möjliga att granska så att 
Fångvårdsstyrelsen kunde fastställa att föreskrifter följdes.95 

Rent källkritiskt innebar säkerligen detta att sådant som fick den lokala 
verksamheten att framstå på ett negativt sätt undveks eller tonades ner. 
Vilket kan innebär att felaktigheter och olika former av övergrepp som 
begåtts från personalens sida osynliggörs. I föreliggande undersökning 
kommer det dock bli uppenbart att det kunde vara mer komplicerat än 
så. Det finns, som vi kommer att se, exempelvis fall där personalens 
inblandning i smuggling utreds, men dessa granskningar verkar begränsa 
sig till den lägre personalen. I det stora hela speglar protokollen 
institutionens intressen och sätt att se på det inträffade, vilket vanligen 
innebar att vakternas redogörelser blir detsamma som sanningen. 

Det absolut vanligaste straffet i de förhörsprotokoll jag undersökt var 
förvar i cell utan sysselsättning, något som kunde uppgå till maximalt 30 

                                                                                                                  
2001, s. 191; Redfern 2006, s. 111; Schaanning 2007, s. 154–160; Hinkle & Taylor 2016, s. 
59. Olika former av interna bestraffningssystem är inget unikt för fängelser utan något 
som utmärker totala institutioner generellt. Det finns forskning om de interna 
straffsystemen vid exempelvis tvångsarbetsanstalter, räddningshus, uppfostringsanstalter 
och sinnessjukhus. Se exempelvis: Söderblom 1992; Jönsson 1998; Eivergård 2003; 
Larsson 2009; Norburg 2015, s. 142–146; Frangeur 2016, s. 156–157; Larsson 2018. 

92 Leander 1937, s. 167; Sundin 1914, s. 109, 144. 
93 För information om klassystemet se: Fångvårdsstyrelsens cirkulär, till direktörer och 

föreståndare vid rikets straffanstalter angående klassificering av fångar (givet 31 december 1912). 
94 Styrelsen hade nämligen krav på sig ”att före slutet af hvarje år till Kungl. Maj:t 

afgifva berättelse för det nästföregående året angående fångvårdens alla 
förvaltningsgrenar.” SFS 1910:133 s. 2. 

95 SFS 1910:133 s. 2. 
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dagar. Detta straff kombinerades ofta med hårt nattläger vilket innebar 
att sängkläderna togs ifrån fången, och att det alltså inte fanns något 
mjukt att vila på i cellen. Antalet dygn med hårt nattläger kunde uppgå 
till åtta. Vid grövre förseelser kunde prygel eller mörkcell användas. Det 
senare verkar endast använts i början av den period jag undersöker vid 
Centralfängelset på Långholmen.96 Efter att klassystemet infördes vid 
1912 års slut kunde fången även flyttas ner i lägre klasser och därmed 
förlora de fördelar som det innebar att tillhöra en högre klass.97 

I svenska fängelser spelade Fångvårdsstyrelsen en viktig roll i 
fängelsernas interna straffsystem. I fall som framstår som krångligare där 
det kan ha funnits osäkerheter eller när det handlade om särskilt 
allvarliga överträdelser kunde personalen från lokalt håll vända sig till 
Fångvårdsstyrelsen för bedömning.98 Den senare kunde besluta om att 
placera fångar långa tider i cell där det inte verkar ha funnits någon 
definitiv övre gräns, den uppgift jag hittat om tider berättar om 
”inneslutning i cell ett år eller däröfver”.99 Utöver de explicita straffen 
kunde förseelser få andra till och med värre konsekvenser. För de med 
mycket långa straff eller livstidsdomar påverkades exempelvis utsikterna 
att kunna erhålla nåd.100 Det är mot bakgrunden av dessa risker som 
fångarna kunde utföra förbjudna handlingar. 

Fångarna informerades om vad de inte fick göra genom listor med 
regler som fanns i cellen. För Långholmens Centralfängelse finns det en 
mer omfattande samling regler och instruktioner som gavs ut 1886. I 
regelsamlingen finns både en lista med generella ordningsregler och en 
som riktar sig specifikt till ensamfångar. 

Den förstnämnda listan från år 1886 innehåller 16 punkter av 
varierande längd, inriktning och tydlighet. Med undantag för punkt 
nummer 2 är alla andra punkter att betrakta som regler och 
instruktioner.101 Huvudsakligen handlar det om vad den intagne ska göra 
eller inte får göra. En del regler är mycket övergripande till sin 
utformning vilket öppnar upp för tolkning och godtycklighet. När det 
står att ”Fånge är skyldig sina förmän aktning och ovillkorlig lydnad”102 
måste det ha varit svårt för både personal och fånge att veta vad detta i 

                                                                 
96 SSA, CFL, A III a: vol. 17–24. 
97 Se t.ex. SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 19 maj 1913; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 

8 april 1914; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 6 mars 1917. 
98 Sundberg 1892, s. 122. 
99 Nilsson, J. H. 1903, s. 88. 
100 Leander 1937, s. 167. 
101 Punkt två förklarar att de med ordet förmän menar tjänstemän och bevaknings-

personal vid fängelset. Ordning för centralfängelset å Långholmen. 1886, s. 4. Observera att 
dessa regler finns med i slutet av skriften. Detta beror på att det handlar om en 
publikationen som samlat flera olika regeldokument med egna sidnumreringar. 

102 Ordning för centralfängelset å Långholmen. 1886, s. 4. 
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praktiken innebar. Det råder ingen tvekan om att fångens beteende var 
starkt reglerat i ett föreskrivet syfte att forma en stillsam, underdånig och 
arbetsam fånge som visste sin plats i hierarkin. Den intagne skulle var 
”tyst och stilla samt med foglighet och aktning framställa sina 
angelägenheter” och under arbetet ”vara flitig och läraktig”.103 

När dessa allmänna ordningsregler ställs mot dem som var specifikt 
inriktade på ensamfångar framgår framförallt en skillnad och det är den 
som handlar om hur pass minutiöst reglerad kommunikation och tystnad 
var för ensamfångarna. De allmänna reglerna instruerade visserligen om 
tystnad och visade på en ambitionen att minimera kommunikationen 
mellan fångarna men gällande ensamfången gick de betydligt längre. 
Förutom att vara tysta skulle dessa fångar vid besök inte prata högre än 
vad som var nödvändigt för att höras. När ensamfången var ensam så 
var det förbjudet att tala, vissla, sjunga, läsa högt, knacka i väggar, dörr 
eller fönster. Inte heller var det tillåtet att stampa i golvet eller orsaka 
annat oväsen. Att göra tecken för att kommunicera eller annat liknande 
var också förbjudet.104 

Om vi återvänder till förhörsprotokollen så ska det betonas att det på 
många sätt är ett tacksamt material att arbeta med. Genom alla rapporter 
och vittnesmål framkommer en stor mängd kortare berättelser om livet 
inne på fängelset. Den avsedda funktionen var visserligen att utreda de 
straffbara handlingar som begåtts, men berättelserna belyser alla möjliga 
aspekter av fångarnas tillvaro och genom dessa kan vi nå både fångarnas 
agerande och den vardag som annars vanligen är svårfångad i källorna. 
Trots de möjligheter som källmaterialet erbjuder har förhörsprotokoll 
använts sparsamt inom historieskrivningen om fängelser.105 

Materialet har en tämligen uniform uppbyggnad. När det gäller 
kvantifieringsmöjligheter underlättar detta. Även om likheterna generellt 
sett är stora kan enskilda förhörsprotokoll avvika ganska mycket. Vissa är 
betydligt mer informationsrika än andra och det är långt ifrån alltid som 
de innehåller all information som finns med i vad som kan beskrivas som 
ett genomsnittsprotokoll. Majoriteten av alla förhör innehåller följande 
delar, även om informationens utförlighet varierar: 

 
 Datum och uppgifter om vilka som närvarar 
 Anklagelsen mot fången (rapporten, oftast skriven av en vakt 

eller någon med högre befattning) 

                                                                 
103 Ordning för centralfängelset å Långholmen. 1886, s. 4. 
104 Ordning för centralfängelset å Långholmen. 1886, s. 6. 
105 Jag har använt några av förhören i följande text: Englund 2016. Ett exempel där 

förhörsprotokoll används i något större utsträckning, fast gällande tvångsarbetsanstalter, 
är i Söderblom 1992, s. 85–88, 96–97, 108–109, 112, 114–116, 118–119, 120–124, 127–
128. Några sådana här protokoll används också i Eriksson 2018, s. 176–177. 
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 Generell redogörelse för vad som hänt (en berättelse som ofta 
överlappar med rapporten) 

 Fångens yttranden (varav den vanligaste delen är om personen 
erkänner eller inte)  

 Beslutet om straff (domen) 
 
Många gånger blir beskrivningar av kontexten till de handlingar som 
utreds och delar som i straffsammanhanget inte är av så stor betydelse 
värdefulla när det gäller att utforska ageranden, upplevelser och 
möjligheter. Ett inslag bland förhörsprotokollen som innehåller en hel 
del värdefull information men som är ovanligt är bifogade brev som 
fastnat i censuren eller smugglade meddelanden. Dessa arkivfynd ger 
ibland möjlighet att komma åt fångens direkta upplevelser och tankar 
utan att de filtrerats genom institutionens återberättande. 

Förhörsprotokoll innehåller av logiska skäl framförallt berättelser om 
förbjudna handlingar. Av flera anledningar är detta dock inte så 
problematiskt. Dels har jag beaktat även de påbjudna metoderna för att 
förbättra situationen i fängelset. Dels är de senare ganska detaljerat 
beskrivna i lagar och instruktioner och är därmed inte alls så dolda som alla 
de illegala sätten.106 I jämförelse med de straffbara handlingarna verkar 
fångarna inte heller i sina skrifter uppehålla sig alls lika mycket vid de 
möjligheter som skötsamhet erbjöd. Anledningen till att så var fallet kan 
antagligen förklaras med att de intog en kritisk hållning till institutionen 
eller att de helt enkelt inte upplevde det som att det fanns så stora 
möjligheter. Undantag finns och kommer att beröras i avhandlingen. 

Förhörsprotokollen återger en omfattande mängd fångars ageranden 
och handlingar. Det är till stor del en praktikinriktad källa. Även om så är 
fallet ger protokollen också en hel del insikter i hur fångarna tänkte om 
sina handlingar och upplevde sin tillvaro, det är sådant som till stor del kan 
analyseras genom citat, referat och material som bifogats till protokollen. 

Att fångarnas uppgifter värderas lågt har lyfts fram av både intagna 
och tidigare forskning.107 Antagligen utgör därför de få referat och citat 
vi kan ta del av bara en bråkdel av vad den intagne sagt vid förhöret. 
Källor som fångbiografier och memoarer, som jag kommer presentera 
lite längre fram, hjälper till att balansera och komplettera den bild som 
protokollen ger. 

                                                                 
106 Ett sådant exempel är klassystemet som utfärdades i cirkulär den 31 december 

1912. Fångvårdsstyrelsens cirkulär, till direktörer och föreståndare vid rikets straffanstalter angående 
klassificering av fångar (givet 31 december 1912). 

107 Sundin 1914, s. 96; Priestley 1999 (1985), s. 204; Forsythe 1987, s. 209–210. Även 
mer nutida fångar kan lyfta fram liknande upplevelser, en amerikansk fånge menade att: 
“When an inmate’s word conflicts with that of the correctional officer’s, the prisoner 
inevitably loses the contest.” Stanko, Gillespie & Crews 2004, s. 177. 
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Det har inte gjorts något urval av förhörsprotokoll utan jag har gått 
igenom samtliga bevarade protokoll för perioden 1890–1920, vilket är 1009 
stycken.108 Det är inte säkert att alla nedtecknade förhörsprotokoll bevarats, 
men mitt allmänna intryck är att arkivbeståndet är nästintill komplett.109 

I arbetet med protokollen har jag gett varje sådant ett unikt nummer i 
en databas, bland annat eftersom det förekommer att det hålls flera 
förhör samma dag. Att det finns en del protokoll med samma datum 
kräver ibland att läsaren tittar på flera stycken sådana i arkivet för att 
hitta rätt. Det går dock snabbt att identifiera vilket protokoll det handlar 
om, eftersom det inte brukar röra sig om fler än 2–3 stycken. Om jag 
hänvisar till två protokoll från samma år och datum skiljs de åt i noten på 
så sätt att det som kommer först bland förhören i arkivet markeras med 
följande tillägg sist i referensen: (a) och det protokoll som kommer 
därefter med ett (b) och så vidare. 

En mängd olika uppgifter ur protokollen har systematiskt 
nedtecknats i databasen. Det rör sig om exempelvis vilka förseelser 
det handlar om, vilka fångar som varit involverade, på vilka sätt de 
kan användas för att besvara mina frågor med mera. Arbetssättet har 
sedan gjort det möjligt att återvända till de protokoll som belyser en 
av mina huvudfrågor för att få en mer samlad bild av fångarnas 
ageranden och för att kunna upptäcka mönster. 

Metoden handlar till stor del om att lägga ett empiriskt pussel. Jag kan 
här relatera till Roddy Nilsson och Maria Vallström, som framhållit att 
den som vill nå anstaltsintagnas ”egna uppfattningar och erfarenheter” 
vanligen tvingas att använda sig av ”en kombination av metoder och 
lägga pussel med hjälp av olika typer av dokument.”110 Så är även fallet 
när det gäller att komma åt fångarnas handlingar och hitta relevanta 
kontexter för att förstå dessa. 

Metoden går i denna avhandling till stor del ut på att skaffa sig en 
förståelse för vad som är återkommande och bildar mönster bland 
fångarnas handlingar. I och med att handlingar som är relevanta för 
frågeställningen registrerats i en databas går det att få en överblick och se 

                                                                 
108 SSA, CFL, A III a: vol. 17–24. FP. 
109 I några fåtal fall har jag noterat att det i en fångrulla finns en dom för en förseelse 

inne på fängelset som det inte finns något förhörsprotokoll till. Det är fullt möjligt att ett 
sådant inte upprättades av någon anledning, dessa fall verkar dock vara extremt ovanliga. 
I något enstaka fall har jag misstänkt att det kan ha funnits en kronologisk lucka bland 
förhören då det gått en ovanligt lång period mellan dem. Jag bedömer inte att dessa 
potentiella mindre bortfall på något väsentligt sätt skulle påverka avhandlingens resultat. 
Att det inte finns några förhörsprotokoll mellan den 11 oktober 1913 och den 14 januari 
1914 skulle kunna förklaras av en lucka eftersom det är ett ovanligt långt uppehåll. SSA, 
CFL, A III a: vol. 23. FP. 11 oktober 1913; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 14 januari 
1914. 

110 Nilsson & Vallström 2016, s. 9. För den som är intresserad av fångarna och deras 
historia rekommenderar jag att börja med texten ”Fången i arkiven” av Birgitta Svensson. 
Svensson 1999. Se även Englund 2016. 
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dessa mönster. När detta kombineras med uppgifter som framhåller eller 
tyder på att vissa aspekter är särskilt viktiga för de intagna framträder en 
bild som baserar sig på både det mer frekventa och det mer djuplodade. 
Med hjälp av databasen där jag sorterat de olika handlingarna under vissa 
ämnen kan delarna sättas ihop till en sammanhängande berättelse. 

Som redan framkommit använder jag inte bara förhörsprotokoll och 
det material som sparats bland dessa. Sådana källor som lagar, 
författningar, cirkulär och Fångvårdsstyrelsens årsberättelser används 
också. Den viktigaste funktion som dessa källor fyller är att de beskriver 
hur saker och ting var tänkta att fungera. För att kunna se på vilka sätt 
den praktik som studeras avviker från verksamhetens mål blir det 
nödvändigt att studera dessa mål. 

Utöver förhörsprotokollen är det särskilt en källkategori som varit 
betydelsefull och det är memoarer och biografier, därför följer en lite 
mer ingående presentation av dessa källor. 

Memoarer och (fång)biografier 
Även om förhörsprotokollen kan liknas vid en empirisk guldgruva 
lämnar de många gånger läsaren med en hel del frågor. Lagar och regler 
utgör ett viktigt källmaterial i avhandlingen men rör sig ofta på en 
principiell nivå. Den mest givande källan för att förstå fångarnas 
handlande återfinns istället många gånger i alla de memoarer och 
biografier som skrivits av människor som antingen suttit eller varit 
antällda vid fängelser. I dessa finns beskrivningar av vardagen, vad olika 
saker betyder och presentationer av sammanhang som handlingarna i 
förhörsprotokollen kan relateras till. Det handlar om alltifrån hur 
krävande vissa arbeten kunde vara till hur tobaken påverkade 
interaktionen mellan fångar. 

I en växelverkan med förhörsprotokollen har biografierna kunnat 
belysa olika aspekter av fångarnas handlingar och de betydelser de 
tillmätts. Där förhörsprotokollen ger en mer kvantitativ och pluralistik 
bild, genom att det ofta rör sig om många korta skildringar av olika 
handlingar, ger istället memoarerna mer ingående beskrivningar som 
också tar upp personliga upplevelser. Ibland har det biografiska 
materialet utgjort den enda eller den dominerande källan när det gäller att 
komma åt vissa aspekter av fångarnas tillvaro. Det absolut vanligaste är 
att förhörsprotokoll och biografier kunnat kombineras. 

Eftersom jag främst studerar fången i denna avhandling är det just 
fångbiografier som varit av störst betydelse. Personalens redogörelser har 
dock också varit värdefulla. Exempelvis har de möjliggjort jämförelser med 
det fångar skrivit och långt ifrån alla inom personalstyrkan har varit 
okritiska till den verksamhet de beskrivit. Framförallt är det tydligt då de 
beskriver en period som föregick deras egen anställning eller när de var nya 
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på sin post. Om ett visst inslag i fängelsepraktiken beskrivs på ett likartat 
sätt av både personal och fångar ökar uppgifternas trovärdighet. Den 
hierarkiska spridningen bland personalens redogörelser har varit stor då jag 
hittat skildringar från personalkategorier som exempelvis vaktkonstapel, 
bevakningsbefälhavare, fängelsedirektör och generaldirektör.111 

Det råder ingen brist på männinskor som skrivit om sina frihetsstraff 
under åren 1890–1920. Trots att så är fallet har jag valt att även 
undersöka sådant biografikst material som skrivits något decennium före 
eller efter undersökningsperioden. Det har gjort att mängden material 
ökat ytterligare och att det blivit möjligt att göra vissa jämförelser med 
perioden innan och efter. För svensk del är det relativt enkelt att få en 
överblick gällande vad som skrivits av fångar eftersom detta belysts i 
flera böcker.112 

Inte helt förvånande domineras biografierna av kritiska skildringar av 
fängelsevärlden och dess personal. Författarna representerar inte heller 
genomsnittsfången utan sådana som av olika anledningar hade en större 
vana att uttrycka sig i skrift. Några är politiska fångar varav de viktigaste i 
den här boken är de tre så kallade Amaltheamännen som fick sitt namn 
efter det bombdåd de utförde mot strejkbrytare på skeppet Amalthea år 
1908 där en person dog.113 Anton Nilson, Algot Rosberg och Alfred 
Stern har alla skrivit om sin tid i fängelse.114 Samtliga satt en längre tid 
vid Centralfängelset på Långholmen och har ingående skildrat olika delar 
av praktiken där. 

Andra fångar som berättat om sina erfarenheter utmärker sig genom 
att representera vad som på ett traditionellt sätt kan beskrivas som en 
högre bildning, vilket gjorde att de på ett mer välformulerat sätt kunde 
beskriva vad de upplevt.115 Ytterligare andra har jag inte hittat någon 
information om.116 

I den mån det gått att ta reda på vilken bakgrund författarna har är det 
något som beaktats vid läsningen, men samtidigt ska det framhållas att 
det jag undersöker är upplevelser och förhållningssätt till mer allmänna 
inslag i fängelset. Att exempelvis Amaltheamännen var starkt kritiska till 
det svenska fängelsesystemet och betraktade detta utifrån deras 
socialistiska åskådning är uppenbart, men hur detta inverkade på deras 

                                                                 
Sundberg 1892; Leander 1937. Skildringarna från vaktkonstapeln Axel Theodor 

Hassborn har återgetts i Rudstedt S. 1994, s. 214–232. 
112 Nilsson (red.). 2010; Bosdotter et al (red.). 2012; Rudberg 1937. Jag har själv 

skrivit om detta i Englund 2016, s. 93–98. För ett internationellt perspektiv se: 
Andersson & Pratt 2008. 

113 Två andra arbeten som författats av politiska fångar är: Berglund 1917; Palm 1970 
(1905). 

114 Se: Nils 1891; Berglund 1917; Stern 1917; Rosberg 1918; Nilson 1987 (1980). 
115 Se t.ex. Hjertström 1902; Fuchs 1932; Captivus 1935. 
116 Se t.ex. Nils 1891; Wildborn 1926. 
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upplevelser av ensamhetsstraffet och hur de agerade i relation till det är 
betydligt svårare att säga något om.117 

I och med att avhandlingen behandlar fångar i mer kollektiv 
bemärkelse är det viktigt att uppgifterna i memoarerna och biografierna 
relateras till förhörsprotokollen. Genom den betydligt större mängd 
handlingar som registrerats i protokollen går det att försäkra sig om att 
områden som framträder som viktiga i det biografiska materialet även 
var det bland fångar i mer generell bemärkelse. Detta görs också genom 
användandet av andra källkategorier som smugglande brev och 
meddelanden genom att vi kommer åt fångarnas perspektiv utan att de 
filtreras genom institutionens urval och tolkningar. Forskningsläget 
spelar också en stor roll i att skaffa sig en uppfattning om vad som är 
mer generellt utmärkande drag. 

När det gäller vad jag letat efter i det biografiska materialet så har 
resultat från undersökningarna av förhörsprotokollen spelat stor roll. De 
handlingar som där, i relation till de frågor som jag ställer, visat sig vara 
återkommande och bildat mönster har till stor del påverkat vad jag letat 
efter i memoarna och biografierna. Det har även hänt att arbets-
processen varit den motsatta på så sätt att upptäcker som gjorts i det 
biografiska materialet gjort att jag återvänt till förhörsprotokollen.  

Disposition 
Bokens disposition är uppbyggd kring de tre huvudfrågorna. Efter 
inledningskapitlet kommer kapitel två som är avhandlingens första 
empiriska kapitel Den egna hälsan som handlingsutrymme. Här undersöks hur 
fångar kunde använda den egna hälsan för att förändra och påverka sin 
situation och vad dessa förändringar betydde för fången. Fokus ligger 
huvudsakligen på den psykiska hälsan vilket är något som fångar inom 
ensamhetssystemet hade stora problem med. I det här kapitlet studeras 
bland annat sådant som simulering och självskadebeteende och vilka 
konsekvenser den typen av handlingar fick. 

Avhandlingen tredje kapitel är Gemenskapen i ensamhetssystemet. Utifrån 
tidigare forskning vet vi att ensamfångar kunde få kontakt med varandra. I 
kapitlet kommer den här typen av empiriska uppgifter att studeras 
systematiskt. Det handlar om att ta ett mer samlat grepp kring frågan om 
ensamfångarnas isolering. Bland annat undersöks på vilka sätt och i vilken 
utsträckning de intagna kunde upprätthålla förbindelser med varandra. I 
relation till detta ställs också frågan om det till och med var så att det går 

                                                                 
117 Ett allmänt intryck är att de var mer benägna att bryta isoleringen både inom 

fängelset och i relation till utsidan, gällande det senare hade de hjälp av sympatisörer och 
deras kändisskap i samtiden. 
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att prata om ett fångsamhälle där ett sådant inte skulle finnas. I den mån 
det är möjligt undersöks också vad fångarna förmedlade för information 
till varandra och vad det säger om den förbjudna interaktionen. 

Den tredje huvudfrågan i avhandlingen studeras i de två sista 
empiriska kapitlen. Dessa består av kapitel fyra Förbjudna sätt att påverka 
den materiella tillvaron och kapitel fem Den produktiva smugglingen. I kapitel 
fyra studeras framförallt smugglingen som praktik och i kapitel fem 
konsekvenserna av denna verksamhet och andra former av olaga 
innehav. Med konsekvenser avses hur den enskilde fången kunde 
påverkas, men även följderna för interaktionen mellan fångarna och den 
materiella kultur som fanns i fängelset. 

Kapitel sex utgör avhandlingens sista. Där summeras och diskuteras 
de resultat som kommit fram. 
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 Kapitel 2

Den egna hälsan som 
handlingsutrymme 

Inledning 
Om jag höll handen en längre tid i den kokande luten, skulle det kanske 
lyckas. Nog puttrade det i den med kläder fyllda grytan eller cementkaret 
men vattnet var inte tillräckligt hett för att göra avsedd verkan. Jag förde 
handen ända ner till armbågen och höll armen där. Smärtan var svår men 
när jag kallsinnigt drog upp armen igen var den endast lätt kopparröd. 
Det var inte tillräckligt. Jag bet ihop tänderna och stoppade ner armen i 
luten igen. Den här gången höll jag den kvar ännu längre. Men inte heller 
nu var luten tillräckligt het för att koka armen.118 

 
Citatet tar upp ett exempel på en extrem handling som berättar en annan 
fängelsehistoria än den som vi vanligen möter i forskningsläget. Det 
väcker förundran och frågor om en institutionsvärld som till stora delar 
varit dold och inte fått sin historia skriven. Genom att systematiskt 
studera fångarnas handlande i relation till deras hälsa, kan delar av denna 
dolda värld öppnas upp. 

I detta kapitel kommer fokus ligga på hur handlingar som var 
kopplade till hälsan kunde mildra eller befria fången från sådant som var 
särskilt betungande. Därtill kommer de fördelar som kunde uppnås med 
den här typen av handlande att studeras. Att det fanns omfattande 
problem med fångarnas psykiska hälsa inom ensamhetssystemet har 
kommit fram redan i inledningskapitlet. Att ensamfångarnas agerande till 
stor del handlade om att mildra eller försöka befria sig från isoleringen är 
ett rimligt antagande, samtidigt som det inte får tas för givet. 

När det handlar om gemensamfångarna kan vi förvänta oss att de 
använde den egna hälsan för i alla fall delvis andra syften än 
ensamfångarna. Den mer fria vistelsen under dagarna tillsammans med 
andra fångar skapade rimligen andra behov och möjligheter. Inte minst 
är detta tydligt genom det inledande citatet, från Amaltheamannen Anton 

                                                                 
118 Nilsson 1987 (1980), s. 135. 
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Nilson. Vad var det som fick honom att koka sin egen hand och vad kan 
den här typen av handlingar berätta för oss om fångarnas tillvaro? 

När det handlar om i vilken utsträckning fångarna faktiskt var sjuka 
eller inte kommer det normalt sett inte diskuteras. Oftast utgör inte detta 
något problem då syftet är att synliggöra och undersöka ageranden och 
handlingsutrymmen på en mer generell och idealtypisk nivå. I samband 
med att simulation behandlas får dock den tidigare nämnda diskussionen 
ett större utrymme även om syftet är att ta fasta på generella drag och 
mönster, inte att utreda varje enskilt fall i detalj. Simulation är här främst 
intressant utifrån frågor som rör om och hur fångar använde sig av 
sådant och vilka konsekvenser det i så fall fick. Särskilt värdefullt är här 
fångarnas egna redogörelser om dessa handlingar. 

De frågor som behandlas i detta kapitel är de som tas upp i 
avhandlingens första huvudfråga: Vad kunde och försökte ensam- och 
gemensamfångar åstadkomma genom handlingar som hade med deras 
kroppsliga och psykiska hälsa att göra? Hur framstår betydelsen av det 
som kunde uppnås? 

Fängelser och hälsa i historieskrivningen 
Inom den internationella fängelseforskningen har det skrivits en del om 
fängelser utifrån psykologiska aspekter. Ofta handlar det dock om 
spridda omnämnanden som ibland omfattar ett par sidor.119 Vissa 
aspekter av området är dock bättre utforskade varav en sådan är den oro 
och kritik som fanns i relation till den mentala inverkan som ensamhets-
systemet befarades ha.120 Gällande hur den psykiatriska och i vidare 
mening medicinska vetenskapen och dess utövare påverkat diskurs, 
synsätt och vetande om fängelserna så vet vi till och med relativt mycket 
inom det svenska forskningsläget.121 

En antologi som i sin helhet är ägnad åt just hälsa och fängelsehistoria 
är The Health of Prisoners: Historical Essays.122 Denna berör så väl fysisk 
som psykisk hälsa men tyngdpunkten ligger på det förra. Rent generellt 
är den orienterad mot ett idémässigt och systemmässigt perspektiv där 
sådant som lagar, reformer och inflytelserika personers tankar och 

                                                                 
119 Som exempel kan nämnas Patrica O’Brien intressanta, men korta, fördjupning 

kring kvinnliga fångars mentala hälsa. O’Brien 1982, s. 72–73; Higgs 2013, s. 103–107. 
120 O’Brien 1982, s. 23–24; McGowen 1995, s. 93; Jewkes & Johnston 2005, s. 3; 

Forsythe 1987, s. 64–65, 141–142; Hardy 1995, s. 71; Summers 1995, s. 92–93; Zedner 
1995, s. 304; Bailey 1997; Rusche & Kirchheimer 1939, s. 136; Harding, Hines, Ireland & 
Rawlings 1985, s 151, 153. 

121 Viktiga arbeten utgörs här av Nilsson 1999; Hjelm 2011 (2002); Lundgren 2003; 
Qvarsell 1993. 

122 Creese, Bynum & Bearn 1995. 
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handlingar hamnar i fokus. När aktörerna träder fram är det till stor del 
olika fängelseläkare och andra inflytelserika tänkare. Fångarnas 
perspektiv saknas dock inte helt eftersom exempelvis Joe Sim kommit in 
på några fångars vittnesmål gällande den medicinska praktiken.123 Sim 
har också skrivit boken Medical Power in Prisons: the Prison Medical Service in 
England 1774–1989 som till stora delar har en liknande inriktning som 
den ovanstående antologin. Även här ägnar dock Sim ett visst utrymme 
åt fångars skildringar.124 

Den forskning som varit av allra störst betydelse för den här 
undersökningen när det gäller det psykologiska temat har hittats i våra 
grannländer Danmark och Norge. Från danskt håll har Peter Scharff 
Smiths avhandling Moralske hospitaler utgjort en värdefull bok. Som 
framgått i första kapitlet har Smith påverkat avhandlingens sätt att se på 
frihetsstraffet och dess inverkan på fången genom att han lyft fram den 
psykologiska effekten som ensamstraffet kunde ha. Den del av Smiths 
avhandling som är av särskilt stort värde för denna undersökning handlar 
om ensamcellens påverkan på de intagnas psykologiska hälsa vid fängelset 
Vridsløselille under åren 1859–1873.125 Smiths sätt att närma sig detta 
ämne skiljer sig från mitt då han framförallt använt sig av ett 
ovanifrånperspektiv och studerar det på en mer övergripande systemnivå. 

Genom en annan komparativ studie mellan ett gemensamhetsfängelse 
och Vridsløselille med sina fångar i ensamcell har Smith också kunnat 
belägga att det senare cellfängelset var förenat med en mängd hälsomässiga 
problem som inte fanns vid det förra. Vad det handlar om är sådant som 
orkeslöshet och depression, även sinnessjukdomar nämns.126 

Smiths resultat får stöd av Espen Schaanning forskning i boken 
Menneskelaboratoriet: Botsfengslets historie.127 Botsfengslet var ett norskt 
cellfängelse byggt enligt samma isoleringsprincip som Vridsløselille och 
ensamcellavdelningarna på Långholmens Centralfängelse. Schaanning 
har huvudsakligen berört det psykologiska temat på ett idémässigt och 
diskursivt sätt i boken, men har även vissa mer praktiskt förankrade 
resultat som demonstrerar systemets skadlighet.128 

Inom svensk fängelseforskning finns inte mycket skrivet om den 
psykologiska situationen på fängelserna. Forskningsläget präglas av vad 
som kan beskrivas som kortare omnämnanden och i det stora hela 

                                                                 
123 Sim 1995, s. 108. 
124 Sim 1990. 
125 Smith 2003, s. 199. Se också: Smith 2004. 
126 Smith 2006, s. 1051. 
127 Schaanning 2007. 
128 Se. t.ex. Schaanning 2007, s. 132–133, 138, 140–141. 
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saknas mer omfattande studier på området.129 När det handlar om 
fångvårdens moderna historia har historikern Lars Garpenhag 
konstaterat att det är ovanligt att den tar upp de psykiskt sjuka 
personerna inom dess verksamhet.130 

Sammanfattningsvis finns det alltså viss forskning att bygga vidare på. 
Särskilt är resultaten som visar hur ensamhetssystemet vid andra 
fängelser påverkade fångarnas hälsa av stor betydelse för att kunna göra 
mer generaliserade bedömningar. Det är dock långt ifrån alltid det finns 
något att utgå ifrån, kunskapsluckorna är generellt sett avsevärda. 

Fängelseläkarens roll och makt i tidigare forskning 
Läkarkåren hade på många olika sätt ett stort inflytande över fängelserna 
och straffsystemet. Som kollektiv utövade de makt i relation till det 
vetande som skapades om fängelseinstitutionen. De var många gånger 
aktiva i diskursen kring fångar, brottslighet och fängelsernas 
utformning.131 I denna avhandling riktas dock framförallt 
uppmärksamheten mot de läkare som var verksamma inom fängelserna. 
Det är dessa som fångarna interagerade med antingen de försökte få 
befogad hjälp från dem eller manipulera dem för att uppnå olika syften. 
Handlingsmöjligheterna som har med hälsa att göra är intimt kopplade 
till fångens förmåga att påverka och övertyga läkaren.  

Att fängelseläkaren hade en avsevärd makt att påverka och lindra 
fångarnas vardag har kommit fram tidigare. Philip Priestley är en av dem 
som behandlat detta ämne då han skrivit om livet i viktorianska 
fängelser. Han har framhållit hur läkaren kunde befria fångar från 
arbetsuppgifter, förändra och förbättra deras mat, ge dem tillgång till 
fängelsesjukhusets vila och förklara dem olämpliga att undergå 
disciplinstraff. Alla dessa befogenheter gjorde, enligt Priestley, att köerna 
till fängelseläkaren kom att växa.132 Inom det viktorianska fängelse-
systemet gick det gå så långt att, vid vissa extrema omständigheter, kunde 
fångar friges av medicinska skäl.133 Priestley är inte den enda personen 
som kommit in på läkarens makt, forskare som Randall Mcgowen, Sarah 
Andersson och John Pratt har också beskrivit hur läkare beslutade om 

                                                                 
129 Temat berörs i Nilsson 1996, s. 52–54; Arnelund 1994, s. 29, 101–108; Hjelm 2011 

(2002); Nilsson 1999; Sjöberg 1986, s. 113, 132, 134; Rudstedt S. 1994, s. 31; Jonsson 
1998, s. 34–36. 

130 Garpenhag 2012, s. 23. 
131 Se. t.ex. Schaanning 2007; Nilsson 1999. 
132 Priestley 1999 (1985), s. 169. 
133 Priestley 1999 (1985), s. 169. 
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förbättrande av kosten, möjligheten att undgå disciplinstraff, intagning 
på fängelsesjukhuset och befrielse från arbete.134 

Richard W. Ireland som skrivit om det walesiska fängelset 
Carmartheon gaol har även han framhållit hur läkaren kunde besluta om 
maten och befria fångar från arbete.135 Ireland tar också upp en del 
andra mer specifika förbättringar när det gäller maten som bär och frukt. 
Även tobak nämns i detta sammanhang.136 

Fängelseläkarens betydelse och makt har alltså fått viss 
uppmärksamhet i tidigare forskning, men det återstår mycket att göra. 

Psykiskt lidande i ensamcellen 
Den otillräckliga näringen, den kvava luften, det knappa utrymmet i den 
lilla cellen, som är 3 meter lång, 2 meter bred och 2½ meter hög, den 
hemska tystnaden (det är förbjudet [att] tala eller läsa högt), den sugande 
längtan, den pinande ovissheten och oron, försakandet av allt, allt detta 
samverkar till att de tre cellåren försvaga och nedbryta den starkaste 
människa och göra att cellfångens liv liknar vilddjurens i menagerierna.137 

Alfred Sterns skildring, i citatet ovan, av sin tid i ensamcellen ger en 
bild av en mycket destruktiv miljö för en människa att befinna sig i. 
Även den starke bröts ner när denne fick leva som ett vilddjur i en 
bur.138 I källor som återger fångarnas röster är den psykologiska 
aspekten av fängelsetillvaron något som är återkommande och som 
speglar starka upplevelser.139 

Ett flertal fångar har kommit med skildringar som liknar Sterns. En 
anonym livstidsfånge som fått sin berättelse nedtecknad, berättar att 
många blev vansinniga av att vistas där ”och måste som sådana forslas 
till dårhus.”140 Konsekvenserna av isolering under en längre tid var något 
som gemensamfångarna var väl insatta i och de hade ett ord för att 

                                                                 
134 McGowen 1995. s. 97; Andersson & Pratt 2008, s. 190. Se även: Hinkle & Taylor 

2016, s. 105. 
135 Ireland 2007, s. 137. Den period som Ireland fokuserar på i boken är 1840–1877. 
136 Ireland 2007, s. 207–208. 
137 Stern 1917, s. 13. 
138 Isoleringen behöver inte vara total för att den ska vara påfallande destruktiv. Den 

nu avrättade dödsdömde fången Stanley ”Tookie” Williams har skrivit om hur han 
påverkades av att sitta majoriteten av all tid i en liten cell: “I admit that after several years 
here, I began to feel claustrophobic. At times I thought that I was about to go crazy. It 
felt like the walls were closing in on me and that if I didn’t get out of the cell right then 
and there I would lose my mind.” Williams 1998, s. 32. 

139 Att fångar lyfter fram det psykiska lidandet i fängelsetillvaron har 
uppmärksammats tidigare, t.ex. Andersson & Pratt 2008, s. 187. 

140 Källström 1907, s. 89. [Obs boken är baserad på samtal med fången som 
sammanställts av författaren] 
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beskriva dessa. Sinsemellan pratade de om cellflugan. När Algot Rosberg 
fördes till gemensamheten kom han snabbt att få bekanta sig med detta 
ord, som han menar att alla där visste vad det betydde. Begreppet var det 
namn som getts till den skada som fången tog av att sitta isolerad i tre år. 
Alla var berörda av detta, men i varierande utsträckning. Återhämtningen 
tog olika lång tid och enligt Rosberg var det vissa som överhuvudtaget 
inte kom att bli återställda.141 Att ett begrepp myntades bland 
gemensamfångarna visar på att det fanns ett behov av att prata om och 
beskriva denna allmänna företeelse som de delade med varandra. Efter 
tre år i ensamhet framstår det inte som konstigt att fångar som kom till 
gemensamheten inte uppfattades som fullt normala. Även om de inte 
bröt ihop psykiskt eller kom att lida av sådant som depressioner kunde 
de ändå på många sätt vara starkt präglade av sin erfarenhet. Olika grader 
av socialfobi var säkerligen inte ovanligt. 

Effekterna av isoleringen tolkas i denna undersökning utifrån de 
teoretiska utgångspunkter som presenterades i första kapitlet som 
inspirerats av Peter Scharff Smiths forskning om sensory deprivation och 
ensamcellen. Att fången skulle komma att präglas av denna tillvaro rent 
fysiskt är uppenbart. Smiths undersökning tar upp sådana konsekvenser 
som syn- och hörselhallucinationer, slöhet och orkeslöshet.142 Avsaknad 
av ork och kraft efter tiden i ensamcell vittnar flera om, hallucinationer 
nämns inte explicit av fångarna, men finns med i Fångvårdsstyrelsens 
årsberättelser. Att det var just isoleringen som orsakade dessa i de fall 
som presenteras är dock svårt att fastställa.143 Fångarna tar dock upp en 
hel del andra konsekvenser av den långvariga isoleringen. 

En person som verkar ha påverkats ganska starkt av den var Alfred 
Stern. Förutom att han understryker kopplingen mellan vansinnighet hos 
fångarna och ensamcellen skriver han om hur straffet resulterat i att han 
börjat stamma.144 Straffet präglade honom fortfarande när han skrev, 
vilket var efter flera år som gemensamfånge och en kortare tid i frihet. 
Han var fåordig och nedstämd.145 Även om ensamcellen kastat en mer 
ihållande melankolisk skugga över Stern kunde det för många andra vara 
betydligt värre, om vi får tro Anton Nilson. Han beskriver hur 
människor kunde bli förvandlade till vrak som i frihet var oförmögna att 
ta hand om sig själva.146 Att detta kunde vara en risk framstår som 

                                                                 
141 Rosberg 1918, s. 89-90. 
142 Smith 2003, s. 224, 227. 
143 Se t.ex. Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1899. 1900, s. XXVI–XXVII; 

Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1900. 1901, s. XXXI; Fångvårds-styrelsens 
underdåniga berättelse för år 1901. 1903, s. XXIX–XXXI. 

144 Stern 1917, s. 12. En annan som framhållit denna koppling är Alfred Sundin. 
Sundin 1914, s. 89. 

145 Stern 1917, s. 12–13. 
146 Nilson 1987 (1980), s. 121. 
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sannolikt, men det är svårt att säga hur vanligt det var. Enligt vad Axel 
Hjertström skrev i sin fångbiografi var det vanligt att fångarna var illa 
medtagna efter tiden i isolering. Han skriver: ”mina kroppskrafter [var] 
vid celltidens slut så betydligt nedsatta, att jag, i likhet med hvad ofta 
plägade ega rum med andra till ’gemensamheten’ öfvergående cellister, 
genast intogs på fängelsets sjukhus.”147 Risken att fångarna överdrev i 
sina berättelser finns visserligen, men samstämmigheten med vad som 
kommit fram ökar deras trovärdighet. 

Stimuleringsstrategier – ett sätt att överleva 
Det är viktigt att ta fasta på de berättelser om umbäranden och 
cellflugan som tagits upp innan när vi tittar närmare på hur fångarna 
kunde agera för att göra vistelsen i ensamcellen mer uthärdlig. Utifrån 
den destruktiva inverkan som tiden i ensamcell kunde ha kan deras 
handlanda nämligen förstås som strategier för att försöka bevara den 
psykiska och fysiska hälsan. 

Erving Goffman har skrivit om olika tekniker som intagna använder 
sig av för att anpassa sig till totala institutioner. Bland annat skriver han 
om flyktvärldar, ”sysselsättningar som möjliggör för individen att förlora 
sig själv, att temporärt utplåna alla intryck från den omgivning han måste 
vistas i och underkasta sig.”148 Idrotter kunde exempelvis fungera som 
sådana då en intagen gick inför dem på ett extremt sätt.149 Ännu viktigare 
för mitt sett att se på vad jag benämner stimuleringsstrategier har Peter 
Scharff Smiths forskning om Sensory deprivation varit. Perspektivet 
understryker som vi sett de skadliga effekterna av berövandet av 
sinnesintryck.150 Det centrala för denna undersökning när det gäller 
stimuleringsstrategier är framförallt betydelsen av att kunna skapa och få 
ut det mesta av de begränsade stimuleringsmöjligheter som fanns.151 

Fängelselivet karaktäriseras vanligen generellt av monotoni och 
bristande stimuleringsmöjligheter. Att så var fallet har uppmärksammats 
av forskningen; även mer nutida skildringar av personer som suttit i 
fängelse återkommer till detta.152 I ensamcellen blir den här monotonin 

                                                                 
147 Hjertström 1902, s. 41. 
148 Goffman 1973 (1961), s. 204. 
149 Goffman 1973 (1961), s. 204–205. 
150 Smith 2003, s. 215. 
151 Roddy Nilsson kommer i sin avhandling in på ett intressant sätt att se på 

kunskaper om hur man överlever i fängelser. Det handlar om att detta vetande kan ingå i 
en kriminell livsstil ”att lära sig överleva under ytterst rutinmässiga och strikt reglerade 
förhållanden genom att ta vara på de små möjligheter till fysisk rörelse och psykisk 
stimulans som fanns att tillgå.” Detta är dock inget som undersöks i Nilssons avhandling. 
Nilsson 1999, s. 434. 

152 Monotonin är ett återkommande inslag i litteraturen. Detta gäller såväl mer 
historiskt inriktad sådan som mera nutida skildringar. Se exempelvis: Clemmer 1940, s. 
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så mycket mer påtaglig. Därför blir det desto mer relevant att sätta 
stimuleringsbehovet i centrum.153 Jag har därför valt att använda mig av 
just begreppet stimuleringsstrategier som kan definieras som 
genomtänkta tillvägagångssätt för att aktivera sig så väl fysiskt som 
psykiskt men som inte ingår i institutionens krav på fången. 
Handlingarna kan ses som åtgärder för att undvika sensory deprivation och 
dess konsekvenser. 

Axel Hjertström skrev i sin fångbiografi att ”Det verksammaste sättet 
att fördrifva tiden är naturligtvis arbete och läsning.”154 Arbetet framstår 
rent generellt som den absolut viktigaste stimuleringskällan, vars 
betydelse har framhållits från flera håll i litteraturen om fängelser.155 För 
ensamfången spelade det en viktig hälsomässig roll i dess stimulerande 
verkan.156 Albert Sundin som avtjänade ett straff i början av 1900-talet 
vid Centralfängelset i Härnösand har skrivit om hur arbetet inte ska ses 
som ett straff utan ”en välsignelse”.157 Arbetets komplexa funktion 
understryks också av hur det användes som ett straff genom att fångar 
sattes i cell utan någon sysselsättning.158 Det var dock generellt sett inte 
en stimuleringsstrategi för en straffarbetsfånge eftersom det inte var ett 
resultat av fångens strategiska tänkande och dessutom var ett tvång från 
institutionens sida. Arbetet kunde dock användas som en stimulerings-
strategi om fången byggde vidare på det genom olika kreativa inslag. 
Läsningen som Hjertström också nämner var dock en helt annan sak än 
arbetet, den var oftast valfri.159 

Om en person ställer sig och tittar in i en ensamcell blir intrycket 
säkerligen att denna levnadsmiljö inte erbjöd något nämnvärt aktörskap. 
Möjligheterna var dock förvånansvärt stora och betydelsen av dem 
avsevärda. Även utan att bryta mot några regler fanns det sätt att anpassa 
sig till livet i cellen som minskade risken för både fysiska och psykiska 

                                                                                                                  
244; Rotman 1995, s. 175; Echols 2013; Persson & Schibbye 2013; Lutteman 2007; 
Kerman 2013. 

153 Stimuleringsstrategierna har också flyktmässiga inslag på så sätt att utövandet gör 
att den intagne kan avlägsna sig kognitivt ifrån det institutionella nuet. Detta utgör 
sannolikt ett viktigt inslag i dem vars betydelse för överlevnaden inte ska förringas. 
Stimuleringen är dock det som jag främst vill lägga fokus på. 

154 Hjertström 1902, s. 29. 
155 Clemmer 1940, s. 280; Sundberg 1892, s. 25; Nilsson 2013, s. 139, 149. 
156 Hur viktigt arbetets hälsomässiga fuktion kunde vara inom fängelser framgår i: 

Melossi & Pavarini 2018, s. 216. 
157 Sundin 1914, s. 122. 
158 Nilsson 2013, s. 149. 
159 Här kan det finnas undantag som gör att begreppet stimuleringsstrategi blir något 

missvisande eftersom fängelseskolan exempelvis medför obligatorisk läsning. Även 
denna skulle kunna utgöra en stimuleringsstrategi om det blir så att det inte endast 
handlar om ett uppfylla ett tvång utan att fången går vidare med det hela och utvecklar 
det till en strategi, ett medvetet sätt att söka stimulans. 
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men. I det undersökta källmaterialet finns flera exempel på anpassningar 
som tagits upp inom forskning om sensory deprivation. Genom 
isoleringstest och berättelser från människor som suttit inspärrade har 
det kommit fram uppgifter om hur de försökt stimulera hjärnan och 
reducera monotonin genom sådant som att räkna upp länder och 
presidenter.160 Den här typen av stimuleringsstrategier kan användas för 
att hålla hjärnan igång och har också flyktskapande möjligheter på så sätt 
att tankekraften koncentreras gentemot något annat än den dystra 
realiteten i cellen. 

Särskilt ett exempel illustrerar väl hur dessa aktiviteter kunde fungera i 
praktiken. Den form av stimuleringsstrategi som vi här har att göra med 
kan benämnas som en kognitiv övning. Amaltheamannen Anton Nilson 
beskriver hur viktig matematiken blev för honom under hans tid i 
ensamcell. I följande citat träder fördjupningen inom detta ämne fram 
som en kognitiv överlevnadsstrategi. Nilson skriver att: 

Euklides fyra första böcker, som jag även fick låna, lärde jag mig komplett 
utantill, axiom efter axiom. Men jag ville inte bara ha det som en läxövning; 
jag ville också förstå axiomens innebörd. Denna matematiska träning 
lugnade mig, höll hjärnan i funktion och motverkade cellpsykosen, som 
annars nästan alltid angriper en fånge efter en viss tid. Jag fick ingen 
känning av den, vilket jag tillskriver matematiken.161 

Matematikens stimulerande effekter räddade alltså Nilson, enligt honom 
själv, från den överhängande risken för psykisk ohälsa. Andelen psykiskt 
lidande som på detta sätt kunde reduceras framstår som ansenligt.162 

Vad vi, för enkelhetens skull, kan benämna som aktiviteten läsning 
framstår som den viktigaste och mest utbredda psykiska stimulerings-
strategin.163 Hur beroende en fånge kunde vara av böcker som 
hjälpmedel för att klara av sin tillvaro i ensamcell kommer fram i en 12 
sidor lång klagoskrift som finns bifogad i ett förhörsprotokoll. Nummer 
162 Berggren som skrivit den aktuella texten var upprörd över att hans 
uppflyttning i klassystemet hade uteblivit, vilket vid skötsamhet normalt 
sett skedde från första till andra klass efter tre månader.164 Klassystemet, 
som infördes i slutet av 1912, gick ut på att fångarna avancerade upp i 

                                                                 
160 Smith 2003, s. 214–215. 
161 Nilson 1987 (1980), s. 114. Se även Nilsons senare skildringar där han återkommer 

till matematikens roll i Nilson 1987 (1980), s. 121. 
162 Böckernas betydelse för att hålla sig själv frisk har också framhållits i relation till 

mer samtida fängelser. Damien Echols har exempelvis skrivit: ”Jag har läst tusentals 
böcker medan jag suttit inlåst. Utan böckerna hade jag blivit vansinnig för länge sedan.” 
Echols 2013, s. 192. 

163 Läsandets betydelse har skymtat fram hos Priestley 1999 (1985), s. 113; Smith 
2003, s. 281; Higgs 2013, s. 61. En person som förstod böckernas betydelse, efter en tids 
fångenskap under Boerkriget, var Winston Churchill som genomförde förbättringar 
bland annat gällande fängelsebiblioteken. Bennet 2008, s. 102. 

164 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 8 april. 1915. 
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högre klasser utifrån tid och skötsamhet. Högre klasser innebar bättre 
villkor gällande sådant som inkomster från arbetet, möjligheter att köpa 
mat, skrivande av brev och lånande av böcker.165 Berggren befann sig i 
den lägsta klassen, vilket alla fångar gjorde de tre första månaderna. 
Gällande böcker innebar den försenade uppflyttningen att han endast 
kunde läsa de religiösa och moraliserande verk som cellerna var utrustade 
med.166 Berggren menar att detta ledde fången in på ”en kropps- och 
själsförstörande onani”.167 I relation till detta skrev han ”ty vad skall han 
väl taga sig till utan det ringaste att sysselsätta sina tankar med?”168 Hans 
retoriska fråga ringar väl in den problematik som fångens tillvaro i 
ensamcell genomsyrades av. Att verkligen fördjupa sig i läsning kunde vara 
ett sätt att överleva i denna tillvaro.169 

Som vi såg i exemplet med de matematiska övningarna ska läsningen 
som stimuleringsstrategi tolkas i lite vidare bemärkelse. Ett exempel som 
till stora delar liknar detta, men som är mer av det litterära slaget hittar vi 
i Bruno Poukkas bok Gröna ön. Här handlar det om hur latinet fick 
samma roll.170 Poukka som själv hade suttit vid Långholmens 
Centralfängelse var säkerligen väl införstådd med stimulansbehovet. En 
annan aktivitet som är besläktad med läsningen, men som handlade mer 
om aktivt skapande var att fångar kunde börja ägna sig åt att skriva poesi. 
Anton Nilson ska enligt egna uppgifter ha smugglat ut en del sådana 
texter som komponerats av andra intagna.171 

Vid sidan om mer krävande aktiviteter som matematik, latin och 
poesiskrivning är det också viktigt att understryka att stimulerings-
strategier kunde handla om betydligt enklare och trivialare saker. Sarah 
Andersson och John Pratt, som framhållit att fångar utvecklade strategier 
för att försöka hålla sin psykiska hälsa intakt, har hänvisat till en fånge 
som berättat om en metod där denne helt enkelt räknade antalet stygn 
under arbetets gång.172 

                                                                 
165 Cirkulär med titeln: Fångvårdsstyrelsens cirkulär, till direktörer och föreståndare vid rikets 

straffanstalter angående klassificering av fångar (givet 31 december 1912). 
166 Alla celler innehöll en psalmbok, katekesen och Nya Testamentet. Ibland kunde det 

finnas ytterligare religiösa verk. Det fanns också andaktsböcker som var speciellt riktade 
till fångar. Den första kom ut 1849 med titeln Andaktsbok för Fångar och följdes en bit in 
på 1900-talet av boken I ensamma stunder. Nilsson 1999, s. 327–328. 

167 För mer information om den destruktiva verkan som onanin ansågs ha se: Nilsson 
1999, s. 341–343; O’Brien 1982, s. 95–96; Lundahl 2001, s. 77–78; Smith 2003, s. 239–
242; Sim 1990, s. 139. 

168 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 8 april. 1915. 
169 För mer om upplevelsen av läsningens betydelse se: Stern 1917, s. 57–58; Rosberg 

1918, s. 80. 
170 Grammatiken i detta språk och memorerandet av femtio ord om dagen fick bli det 

redskap som höll oron och längtan i schack. Poukka 1939, s. 133. 
171 Nilson 1918, s. 41. 
172 Andersson & Pratt 2008, s. 189. 
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Att stimuleringsstrategier skulle vara något unikt för mera moderna 
fängelser på 1800 och 1900-talet framstår inte som troligt. Pieter 
Spierenburg har lyft fram ett intressant exempel från tidigmodern tid 
som framstår som högst relevant även för den period som studeras här, 
och även vår samtid. Spierenburg skildrar hur flyktplaner som aldrig var 
avsedda att genomföras kunde lindra upplevelsen av frihetsstraffet: “By 
keeping up their hopes and maintaining the myth that one day they 
would all be free as a result of their own efforts, these prisoners made 
their situation tolerable.”173 Erving Goffman har framhållit något 
liknande då han skriver om hur ett planeringsarbete inte bara ska ses 
utifrån målet att fly utan även som en meningsskapande aktivitet i sig.174 

Stimuleringsstrategier är dock svåra att komma åt i källorna och gällande 
flyktplaner finns det ju också incitament att hålla dessa dolda. 

När det handlar om strategier som hade en fysisk inriktning verkar 
gymnastiken ha utgjort den främsta metoden. Anton Nilson framhåller att 
den Linggymnastik som han genomförde i cellen var ett viktigt hjälpmedel 
för att genomlida tiden i isolering.175 När fångarna väl kom ut på 
gemensamheten blev gymnastiken ett obligatoriskt inslag.176 
Gemensamfångar kunde även ta egna initiativ till att utöva gymnastik. Två 
fångar som höll på med detta på väveriet i juli 1892 kom dock inte att bli 
uppskattade, konstapeln Lindqvist sa till dem att sluta upp med detta 
”’emedan de voro på en arbetsplats och ej ett gymnastikinstitut’”.177 Vad 
detta demonstrerar är hur tid och plats inverkar på stimuleringsstrategierna. 
Om dessa var tillåtna, förbjudna eller påbjudna har med när och var de 
genomfördes. De gymnastiserande fångarna hade utvidgat sitt handlings-
utrymme genom att bryta mot sådana regler. Den fysiska stimulering som 
kom alla fångar till del var den dagliga promenaden. Stern berättar om två 
dagliga prommenader om vardera 25 minuter.178 Promenaderna ska dock 
inte ses som stimuleringsstrategier eftersom det inte handlade om någon 
överlagd strategi från fångens sida utan något som institutionen ålade fången 
att genomföra. 

                                                                 
173 Spierenburg 1995, s. 65. 
174 Goffman 1973 (1961), s. 207. 
175 Nilson 1987 (1980), s. 116, 121, 137. En fånge vid namn Alfred Sundin har skrivit 

om att gymnastikinstruktionerna visserligen fanns i fångarnas celler, men att de som var i 
störst behov av att följa dessa ”äro så förslöade, att de inte bry sig om några frivilliga 
ansträngningar i gymnastikväg.” Det framgår inte vad orsaken till förslöningen var, men 
sannolikt ska den uppfattas som orsakad av fängelselivet. Sundin 1914, s. 78. 

176 Nilson 1987 (1980), s. 137. 
177 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 26 juli. 1892. 
178 Stern 1917, s. 57. 
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Aktören i det institutionella mörkret 

Inledning 
Fängelselivet kunde innebära en svår tillvaro. Särskilt de tre inledande 
åren i isolering utgjorde en destruktiv period i straffet. Som vi sett fanns 
det dock sätt på vilka fångarna försökte hantera det. Det fanns också en 
hel del som fångarna kunde göra för att försöka förändra och förbättra 
sin situation. Några av dessa handlingar har redan tagits upp i form av 
stimuleringsstrategier. Med hjälp av handlingar kopplade till den egna 
hälsan försökte intagna göra sin tillvaro mer uthärdlig, men de använda 
metoderna kunde vara destruktiva. Indirekt belyser tillvägagångssätten 
den desperation och förtvivlan som den intagne måste ha känt. 

Enligt regelverket fanns det många åtråvärda lättnader som kunde sättas 
in. Fönstercellen, även benämnd ljuscell och sjukcell, var en sådan.179 I den 
vanliga ensamcellen var fången, om denne inte bröt mot regeln om att inte 
klättra upp i fönstersmygen, berövad utsikt. Något som fönstercellen 
däremot erbjöd. En annan fördel som en sjuk fånge kunde få tillgång till 
var bättre mat. De som var intagna på fängelsets sjukhus fick enligt 
läkarens föreskrivande sådan mat. Specialkost kunde även fångar utanför 
sjukhuset få ta del om det ansågs hälsomässigt motiverat.180 

Den simulerade ohälsan 
Att med hjälp av simulering försöka vinna fördelar och förbättra sin 
vardag i fängelset framstår ofta som mycket krävande. Tidigare forskning 
har gett vissa insikter i hur svårt det kunde vara för fången att lyckas 
påverka sin situation med simulation, men också hur eftersträvansvärda 
de ingrepp och förändringar som fängelseläkarna kunde besluta om 
var.181 Vad fångar försökte åstadkomma med simulation har den norska 
idéhistorikern Espen Schaanning tagit upp då han skriver att det var en 
vanlig strategi för att slippa ensamhetsstraffet.182 Han skriver också om 
hur de som misstänktes för att simulera kunde utsättas för prövningar. 

                                                                 
179 Nilsson, J.H. Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården. 1892. 

Stockholm: Norstedt s 35. Detta tas också upp i Sundberg, 1892, s. 20; Rosberg 1918, s. 
78. 

180 Ordning för centralfängelset å Långholmen. 1886, s. 15. 
181 Det handlar oftast om korta omnämnanden som exempelvis då Anne Hardy 

nämner att de större matransonerna i fängelsesjukhuset utgjorde en lockelse för 
simulanter. Hardy 1995, s. 66. Simulation skymtar också fram i Sim 1990, s. 28, 44; 
Secrest 2015, s. 135. Simulation som ett sätt att försöka komma undan straff nämns 
också i Higgs 2013, s. 46. Samma sak fast i realtion till arbete nämns i Harding, 
Christopher, Bill Hines, Richard Ireland & Philip Rawlings. 1985, s. 174. 

182 Schaanning 2007, s. 162, 165. 
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En fängelsedirektör vid Botsfengslet lät under 1860-talet utsätta fångar 
för vad som framstår som tortyrliknande vattenspolning.183 Syftet var att 
upptäcka eventuella simulanter. Jag kan inte säga att jag sett något 
liknande för svenska förhållanden. 

Simulering har använts även för att försöka undkomma själva 
fängelsestraffet.184 Ibland är det svårt att hålla isär simulering från 
självskadebeteenden eftersom dessa i praktiken kan överlappa. Philip 
Priestley har tagit upp hur långt fångar kunde gå för att övertyga läkaren 
om deras sjukdomstillstånd. Han refererar till friska män som “simulated 
the symtoms of disease as various as ’paralysis, epilepsy, and insanity, 
spitting of blood, and vomiting of food’, and inflicted terrible, sometimes 
fatal, injuries on themselves.”185 Den här typen av handlingar blir svåra 
att förstå om de inte relateras till den brist på stimulering och det stora 
värde som sattes på de lindringar samt det som gick att anskaffa genom 
dessa ageranden. Här kan det vara till hjälp att tänka utifrån det 
teoretiska perspektivet att saker och ting genomgår förstärkningseffekter. 

Simulation som hade mera begränsade målsättningar behövde inte 
vara speciellt avancerad. När nummer 237 Andersson ville slippa gå till 
arbetet förklarade han sig helt enkelt sjuk.186 Eftersom det kommit fram 
att han dagen innan sagt till sina medfångar ”’att han skulle lägga sig 
sjuk’” blev han misstänkt för simulering.187 Om inte dessa uppgifter hade 
kommit fram hade utgången kunnat bli en annan, hur många som 
lyckades med sådana här mer vardagliga simuleringar är inte lätt att säga. 

Vid läsandet av vissa förhörsprotokoll är det svårt att avgöra hur 
sannolikt det är att fången simulerar. Exempelvis beskrev Nummer 373 
Östmans hälsoläge av fängelseläkaren som ”högt besynnerligt, vexlande 
från oförmåga att röra armen ena dagen till fullkomlig återställelse den 
andra”.188 Läkaren fortsatte med flera invändningar i intyget som 
avslutas med orden att ”synes hela sjukdomshistorien mycket misstänkt 
och hans förhållande straffvärdt.”189 Östman kom att straffas, men 
utifrån hur det motiverades går det inte riktigt säga i vilken utsträckning 
simulering var en del av beslutet. Det viktigaste att ta fasta på i fallet är 

                                                                 
183 Schaanning 2007, s. 161–171, 173–174. Även Joe Sim har tagit upp hur fångar 

kunde utsättas för obehagliga test i syfte att ta reda på om de simulerade. Sim 1990, s. 15, 
68, 132. Sådana här prövningar från det viktorianska England tas upp i Priestley 1999 
(1985), s. 174. 

184 Vallström 2016, s. 292. 
185 Priestley 1999 (1985), s. 173. Se också s. 169, 179–180 i samma bok där simulering 

tas upp. 
186 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 17 juli 1914. 
187 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 17 juli 1914. 
188 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 16 december 1890. 
189 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 16 december 1890. 
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emellertid hur fängelseläkarens förståelse av fångens sjukdomsbild 
betraktas utifrån simuleringsmisstanken. 

När vi närmar oss simulation utifrån det interna straffsystemet vid 
Centralfängelset på Långholmen framstår handlingarna inte som särskilt 
riskfyllda. Något fall där fången otvetydigt straffas för simulering har inte 
hittats i källmaterialet. Det innebar inte att de inte uppmärksammades 
inom de interna rättsprocesserna, som vi sett ovan. Möjligheten finns 
också att de döljs under andra rubriceringar som exempelvis 
arbetsvägran. Den typen av normbrott är betydligt lättare att påvisa än 
simulation. Även om inte fångar verkar ha dömts för simulering så 
kommer detta beteende fram i några förhörsprotokoll vilket kan ses som 
att de hade en viss försvårande inverkan.190 Det viktigaste och mest 
förvånande resultatet är att institutionen inte gick hårdare fram mot 
simuleringar och framförallt i de fall där de hade fängelseläkarens 
bedömning att gå på. I ett sådant fall framhöll fängelseläkaren Lundberg 
att en fånge ägnat sig åt simulering vid fyra tillfällen, något som endast 
togs upp i protokollet som en bisak.191 I ett annat fall där läkaren 
bedömde att det handlade om simulering hade fången nummer 311 
Johansson förklarat sitt ordningsstörande beteende med att han hörde 
musik och var förföljd av poliskonstaplar.192 Läkaren satte ingen tilltro 
till fångens förklaringar utan menade att Johansson var ”fullt frisk och att 
det passerade endast är spel och simulation”193. Trots att läkarens 
utlåtande är tydligt och tas upp i protokollet är detta inget som fången 
dömdes för utan i beslutet motiverades straffbeslutet med följande 
formulering: ”För störande av ordningen nattetid inom fängelset”.194 Att 
simulation generellt sett inte verkar ha straffats som överträdelser är 
anmärkningsvärt. Det är svårt att med någon säkerhet säga varför det var 
så här. En anledning kan ha varit att det fanns en ovilja att straffa fångar 
för simuleringar eftersom det fanns en risk att bedömningen var felaktig. 
En annan orsak kan ha att göra med personalresurser och då framförallt i 
relation till fängelseläkaren. 

I framförallt brittisk forskning har det framhållits att fängelseläkarna 
var utsatta för hård arbetspress. Antalet fångar som skulle undersökas 
var stort och simuleringarna var en orsak till att de var så många.195 
Fångarnas agerande dränerade läkarens tidsresurser och försvårade 
arbetet.196 Richard Ireland skriver att “The issue of feigning illness, 

                                                                 
190 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 5 januari 1916; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 31 

juli 1916. 
191 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 5 januari 1916. 
192 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 31 juli 1916. 
193 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 31 juli 1916. 
194 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 31 juli 1916. 
195 Priestley 1999 (1985), s. 169. 
196 Higgs 2013 (2007), s. 103, 139–140. 
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physical or mental, or even of manufacturing it, was a real and current 
one for the Victorian prison surgeon.”197 Han menar att simulerings-
praktiken var något som ogillades av både personal och andra fångar.198 
En anledning till att fångarna inte tyckte om simulering är den 
misstänksamhet som det skapade hos fängelseläkarna som drabbade de 
genuint sjuka fångarna.199 Att detta även speglar svenska förhållanden 
finns det belägg för i svenska fångbiografier. Anton Nilson skriver 
exempelvis om långa köer och väntetider för att få besöka doktorn. 
Tonen i texten är både kritisk och ironisk. 

Alla hade de naturligtvis krämpor, som de ville söka bot för; det var 
dåliga magar, dåliga magar och återigen dåliga magar, huvudvärk, 
tandvärk, sömnlöshet, bröstlidande, bölder, fotsvett och gudarne vete allt 
vad de ledo av. Efter en liten tid av praktik på fängelset insåg läkaren 
naturligtvis att han hade en hel del simulanter framför sig.200 

På samma sätt som vid de viktorianska fängelserna skapade simulation 
en situation som gick ut över de som verkligen var sjuka, de fick inte den 
vård de behövde.201 Att summan av de enskilda fångarnas ageranden fick 
konsekvenser som ändrade praktiken på en mer övergripande nivå visar 
hur deras aktörskap påverkade verksamheten i dess helhet. 

Precis som hos Anton Nilson framstår simulering som vanligt i Alfred 
Sterns skildringar. Stern ställer sig också kritisk mot de medfångar som 
använde sig av denna taktik eftersom det faktiskt gjorde situationen 
svårare för de verkligt sjuka. Han berättar om hur det bland fångarna var 
åtskilliga som försökte missleda läkaren och hur detta till slut ledde till att 
denne kom att inta en negativ och likgiltig inställning.202 Dessa 
konsekvenser framstår onekligen som en realitet, men när det gäller 
Nilson och Sterns möjligheter att bilda sig en uppfattning om hur många 
simulanter det rör sig om bör vi vara försiktiga. 

Att det rör sig om ett omfattande problem får stöd i ett exempel som 
visar hur personal från lokalt håll kunde formulera sig när de skrev till 

                                                                 
197 Ireland 2007, s. 137. Se också: Sim 1990, s. 56–58. 
198 Ireland 2007, s. 138. 
199 Priestley 1999 (1985), s. 169, 173; Pratt 2002, s. 116; Clemmer 1940, s. 81; Sim 

1990, s. 44. Simuleringsrädslan hos fängelseläkaren på Långholmens centralfängelse 
behandlas i roman form i Poukka 1939, s. 121. 

200 Nilson 1918, s. 90. Läkarens förmåga att avslöja simulanter tas också upp i 
Granlund 1933, s. 106. 

201 Nilson 1918, s. 90. Problemet med detta har också berörts av Emma Goldman, 
som hade erfarenheter av att suttit i fängelse. I vad som utgör en mycket polemisk skrift 
tar hon också upp att “Frequently sick prisoners are ordered back to the shop by the 
physician when they are barely able to drag themselves along.” Goldman & Berkman 
2015 [nyutgivning faksimile], s. 10. 

202 Stern 1917, s. 106. Ett sätt att missleda doktorn vid tukthuset i Horsens var att 
gnida febertermomentern med en ylletröja och därmed få upp temperaturen. Ljungström 
1934, s. 37; Förekomsten av simulering omvittnas också i Granlund 1933, s. 91–92, 106. 
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Fångvårdsstyrelsen angående överflyttningar av fångar från ensamcellen 
till gemensamheten. Fången som det handlade om hette Källström och 
led av åderbråck i benen. I skrivelsen som är författad av direktören vid 
Straffängelset i Västerås tar denne upp simuleringsfrågan genom att 
framhålla det ”osannolika [i] att Källström, med ett gott uppförande i 
övrigt, skulle nu simulera i syfte att åvägabringa omväxling eller 
dylikt.”203 Frågan om simuleringsmisstankar var alltså så pass viktig och 
relevant att den togs upp explicit. 

Förekomsten av simulanter skapade hursomhelst problematiska 
omständigheter för de som verkligen var sjuka. Dessa kunde inte bara 
berätta om sina symtom utan blev också tvungna att övertyga läkaren 
om att de inte simulerade. Om misstron fick gå för långt kunde den 
sannolikt bli rentav livsfarlig för fångar som led av allvarliga 
åkommor. Systemet medförde också risken att sjukdomar 
behandlades i ett senare och mer allvarligt skede, då det stod utom all 
tvivel att det inte handlade om simulering. 

De enskilda fångarnas försök att förbättra sin tillvaro genererade alltså 
systemmässiga förändringar som inverkade negativt på sådant som 
medicin, sjukvård och hälsa. Stern visar i sin fångbiografi förståelse för 
att doktorn med tiden brydde sig allt mindre om sitt arbete, något som 
han till stor del ser som ett resultat av fångarnas eget agerande: ”ty de 
sprungo ikapp till sjukhuset var gång han hade mottagning. De sprungo 
med alla möjliga sorters verkliga eller inbillade småkrämpor. Många 
gånger voro de pockande och oförskämda.”204 

Att det gick att åstadkomma mycket med simuleringar blir uppenbart i 
Oscar Wildborns fångbiografi. Som intagen på Centralfängelset på 
Långholmen lyckades han bli överflyttad till sinnesjukavdelningen vid 
Kronohäktet i Västervik. Vägen dit bestod av flera fall av lyckad simulering. 
Först handlade det om att slippa ut ur ensamcellen. Wildborn berättar hur 
han gick tillväga för att övertyga personalen om att han hade psykiska 
problem så han kunde komma ut på gemensamheten.205 De planer som han 
också genomförde gick ut på att attackera symaskinen i cellen. Tanken var 
att övertyga personalen om att han trodde att symaskinen var ett odjur som 
stod där i mörkret och att det var detta som låg bakom våldet.206 

Simuleringen måste ha framstått som trovärdig då Wildborn befriades från 
ensamcellen.207 Han kom inte att nöja sig med dessa framgångar utan 
fortsatte att bedra personalen. Vägen till sinnessjuksavdelningen vid 
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Skrivelsens ankomst datum 2/4 1915 (även bilagan). 
204 Stern 1917, s. 104. 
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Kronohäktet i Västervik var dock inte enkel och ofarlig, särskilt ett simulerat 
självmordsförsök framstår som riskfullt.208 

Wildborns skildringar av sina simuleringsframgångar utgör ett unikt 
inslag i källmaterialet. Det finns någon enstaka kortare notis i Fångvårds-
styrelsens årsberättelser gällande fångar som lyckats simulera men senare 
blivit påkomna.209 I övrigt är det svårt att komma åt fall där fångarna varit 
framgångsrika med simuleringar. Gällande omfattningen av simuleringar är 
det främst fångars egna uppfattningar som vi har att gå på. Oavsett hur 
vanliga dessa handlingar faktiskt var utgjorde de handlingsutrymmen. Men 
antagligen var det på det idémässiga planet som de hade störst inverkan på 
verksamheten, som uppfattningar och tolkningsmöjligheter. 

 
Det simulerade självmordsförsöket 
Personalen hade ingen lätt uppgift i att bedöma fångarnas verkliga 
intentioner. Självmordsförsök kunde i själva verket vara simulerade.210 

Det är ytterst ovanligt att vi hittar uppgifter om självmordsförsök där vi 
antingen vet att de var simulerade eller där det framgår att de bedömdes 
så. I Fångvårdsstyrelsens årsberättelser händer det vid något enstaka 
tillfälle att ämnet berörs. I berättelsen för år 1898 framgår det exempelvis 
att två sjävmordsförsök som begåtts av en manlig ransakningsfånge vid 
länsfängelset i Vänersborg ”synas begge hafva varit simulerade.”211 

Betydligt mer ingående berörs detta tema i Oscar Wildborns 
fångbiografi Simulanten när han återger sina egna handlingar. Exakt när 
Wildborns försök genomfördes är svårt att säga men det rör sig om 
någon gång mellan 1912 och 1914.212 Att ett självmordsförsök i själva 
verket kunde vara en simulering är viktigt att ta fasta på. Dels utgör det 
ett handlingsutrymme dels ett sätt att tolka handlingen från personalens 
sida. Det senare skulle kunna vara nog så problematiskt om det handlade 
om misstolkningar. 

I Wildborns fall rörde det sig om en hängning i ensamcellen. Planen 
var att Wildborn skulle stå beredd med snaran kring halsen och lyssna 
efter vaktens upplåsning och när detta skedde skulle stolen som han stod 
på vältas. Vaktens uppmärksamhet skulle han dra till sig genom att klistra 
för titthållet in till cellen.213 Handlingen var visserligen välplanerad, så att 
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det hela skulle ske när vakten var på väg att komma in i cellen, men 
måste likväl anses som mycket riskabel då något kunde gått fel. Vakten 
kunde exempelvis blivit avbruten när denne skulle gå in i cellen vilket 
hade resulterat i att Wildborn hängt där utan att bli nedskuren. 

Fångens chansning visar vilka risker som han var beredd att ta för att 
komma ifrån ensamcellen, i förlängningen var han även inställd på att 
förflyttas från fängelset. När vakten väl kom för att undersöka hans cell 
satte Wildborn sin plan i verket och han beskrev känslan när stolen föll 
”som en järnhand gripit mig om strupen”.214 Risken för allvariga skador 
framstår som stor och i värsta fall hade det hela slutat med en dödlig 
utgång. I bästa fall handlar det om en synnerligen obehaglig prövning 
som han utsatte sig för. Någon förflyttning ut på den så kallade 
gemensamheten resulterade inte handlingen i, men tillvaron blev mindre 
ensam då den gjorde att Wildborn blev överförd till en dubbelcell som 
var ordentligt upplyst med vanliga fönster där han också fick sällskap av 
en annan fånge.215 

Det var ett stort ansvar som vilade på personalens axlar när det gällde 
att hantera och bedöma självmordsförsök. Om en självmordsbenägen 
fånge uppfattades som en simulant kunde det få allvarliga konsekvenser. 
En sådan missbedömning inträffade vid Centralfängelset i Härnösand 
1909. I Fångvårdsstyrelsens årsberättelse kan vi läsa om en fånge som 
tagit livet av sig genom hängning. Personen ifråga ska ha haft ”ett mycket 
obändigt lynne” och även visat på tendenser till sinnesförvirring. Det 
senare antogs dock vara simulerat.216 Informationen väcker frågan om 
hur mycket simuleringsmisstanken hade påverkat utgången i det hela. 
Uppfattningen kan mycket väl ha legat i vägen för åtgärder som skulle 
hindrat fången från att ta livet av sig. Även om detta är spekulativt är det 
viktigt att framhålla simuleringsstämpeln som ett kraftfullt 
kategoriseringsverktyg som i mångt och mycket kom att styra 
tolkningarna och uppfattningarna av fången. 

Självskadebeteenden som redskap för att hantera 
tillvaron 
Självskadebeteenden i fängelsets värld, och i förlängningen den totala 
institutionen generellt, verkar inte ha riktigt samma syften som vi 
förknippar med dessa handlingar på utsidan. Medan de senare 
handlingarna framförallt för tankarna till att hantera inre känslomässiga 
tillstånd är det huvudsakligen andra funktioner som träder fram i den här 
undersökningen. Genom att studera dessa handlingar får vi nya insikter i 
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hur fångarnas tillvaro kunde upplevas, vilka inslag som kunde vara särskilt 
betungande och hur långt de kunde gå för att förändra sin tillvaro.217 

De frågor som jag här ställer handlar om vilka syftena var med 
självskadebeteendena, hur fångarna i praktiken gick tillväga och på 
vilka sätt institutionen reagerade. Att undersöka syftena handlar till 
stor del om att förstå vad som var så eftersträvansvärt att fångarna 
skadade sig själva. Konkret demonstrerar handlingarna hur långt de 
var beredda att gå och visar på det handlingsutrymme som fanns. 
Institutionens sätt att bemöta självskadebeteenden är intressant att 
studera då det visar vad fångarna eventuellt kunde åstadkomma 
genom sådana handlingar. Det är också av intresse att undersöka på 
vilka sätt fängelsepersonlen försökte förhindra att sådana handlingar 
återupprepades och hur de såg på dessa självskadebeteenden? 

Förhörsprotokollen ger unik och intressant information, men tyvärr 
behandlas självskadebeteenden endast undantagsvis vilket gör att empirin 
är begränsad. I centralfängelsets arkiv verkar det heller inte finnas annat 
material, såsom exempelvis läkarjournaler, som möjligen skulle kunna ha 
gett ytterligare insikter. Fångbiografier och memoarer har dock kunnat 
komplettera förhören. 

När självskadebeteende nämns i förhörsprotokollen är det normalt 
sett som en bisak. Ett sådant exempel är när nummer 98 Andersson 
förhörs på grund av vad som beskrivs som upprepad trotsighet och 
olydnad. Alldeles i slutet av protokollet framgår det att han inte kunnat 
förhöras och dömas tidigare eftersom ”han först denna dag förklarats 
återställd från skador, som han under sistlidne januari månad tillfogat sig 
medelst en glasbit.”218 Något förhörsprotokoll från januari 1912 som tar 
upp denna händelse finns inte vilket visar på att självskadebeteende inte 
nödvändigtvis var något som togs upp som en punkt i protokollen, 
sannolikt hörde det till undantaget. 

I början av detta kapitel finns ett längre citat från Anton Nilson där 
han beskriver hur han försöker koka sin hand. Den plågsamma 
handlingen som Nilson genomförde förklarar han mot bakgrunden av 
sitt arbete i tvätteriet.219 Att arbeta på just denna plats på centralfängelset 
framstår som både betungande och rent hälsofarligt. Enligt Nilson själv 
ledde det till att han fick reumatism och till slut blev allvarligt sjuk.220 
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självskadebeteenden bland fångar tagits upp. Se exempelvis: Sim 1990, s. 136–137; 
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Det var för att hans hälsa höll på att brytas ner och att han inte såg några 
andra utvägar för att kunna slippa detta arbete som han försöka koka sin 
hand. Försöket kom inte att lyckas och Nilson blev kvar i tvätteriet tills 
han blev allvarligt sjuk. 

Att tvätteriet innebar så pass tunga arbetsuppgifter att fångar av 
hälsomässiga skäl framhöll att de inte klarade av det finns det flera 
empiriska exempel på. Nummer 218 Gustafsson hade tidigare arbetat med 
vedkörning som han enligt ett förhörsprotokoll utfört på ”ett synnerligen 
slött och liknöjt sätt”. På grund av detta hade han vid flera tillfällen blivit 
tillsagd, men detta verkade inte ha inneburit någon bättring. Följden blev 
istället att han överfördes till tvätteriet.221 Förflyttningen till tvätteriet kan 
ses som en form av straff mot bakgrunden av hur påfrestande 
arbetsuppgifterna var. Där kom han endast att arbeta en eftermiddag 
eftersom han menade att han var sjuk.222 

Anton Nilson har förutom sitt eget försök att skada sig även berättat 
om andra fångar som genom självskadebeteende försökte slippa olika 
arbetsuppgifter. Han tar exempelvis upp att en fånge högg av ett finger 
och att en annan gick så pass långt att han försökte hänga sig. Nilson 
visar förståelse för att fångar försökte påverka och förändra sin situation 
eftersom han menade att fängelsedirektören Axel Wollin var så pass hård 
och brutal.223 Han framhåller också att försök att simulera sjukdom ofta 
handlade om att slippa undan arbetsuppgifter.224 De självskadebeteenden 
som Nilson berättar om bör värderas kritiskt. Att Nilson själv försökte 
skålla sin hand är en sak men vad han baserar de andra uppgifterna på är 
okänt. Eftersom han ändå hade så pass många års erfarenhet av att sitta i 
fängelse borde han dock rimligen vara väl insatt i ämnet. 

Det är svårt att hitta uppgifter där det tydligt framgår vad som är 
orsaken till att fångar skadar sig själva i källorna. I ett fall, som vi 
kommer att behandla mer utförligt längre fram, där en fånge vid namn 
Hagelqvist huggit av ett fingar verkar det ha med arbetet att göra. 
Handlingen hade skett i samband med arbete och skadan används senare 
i försök att slippa ifrån arbetsuppgifter. Därtill kommer det inte fram 
några andra förklaringar.225 

Att fångar åsamkade sig själva skador för att slippa utföra vissa 
arbeten har till viss del berörts inom den tidigare forskningen. För 
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publikation. Se: Nilson 1987 (1980), s. 134. Att Axel Wollin ansågs som en brutal och 
hård fängelsedirektör bland fångarna tas upp i flera fångars skildringar. Se: Englund 2016. 

224 Nilson 1918, s. 90–91. Detta stämmer också väl med vad som kommer fram i 
Wilhelm Ljungströms bok om sin tid som verkmästare vid tukthuset i Horsen där han 
började år 1912, se: Ljungström 1934, s. 16–17. 

225 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 18 augusti 1893. 
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exempelvis det viktorianska Englands del ger John P. Locker en bild av 
att fenomenet var långt ifrån ovanligt, han hänvisar till Edmund 
Frederick Du Cane. Det var en mycket inflytelserik person gällande 
utformandet av fängelsesystemet i England under 1800-talets andra hälft, 
det kan beskrivas som att han intar en liknande position som Sigfrid 
Wieselgren i den svenska fängelsehistorien. I relation till vad Locker 
beskriver som en epidemi av själskadebeteende tar han upp att Du Cane 
uppfattade att det vanligaste syftet med dessa handlingar var att undvika 
arbete.226 Hur det hela kunde gå till finns det en del exempel på i 
forskningen. I det viktorianska England hade en ung fånge i syfte att 
slippa arbeta gått så långt att han använt en glasbit för att kapa senan på 
baksidan av ett av sina ben.227 

Att fångar vid Centralfängelset på Långholmen kunde ta till desperata 
medel för att försöka bli befriade från arbetsuppgifter var alltså långt 
ifrån något unikt. Fenomenet var dock sannolikt vanligare i England 
eftersom fängelsesystemet generellt kom att utmärkas av mycket hårda 
förhållanden en bit in på 1800-talets andra hälft. Arbetet var ett av de 
områdena som blev särskilt påverkat av dessa förändringar.228 

 
Självskadepraktiker och den problematiska vården 
Det fanns många sätt att medvetet skada sig på i fängelserna och 
fångarna kunde visa upp en oroväckande uppfinningsrikedom. Det 
kunde gå åt mycket tid och tankekraft för att skada sig på ett sätt som var 
tillräckligt allvarligt men som inte gav ett permanent handikapp. Alfred 
Stern berättar om ett sådant fall där en fånge i syfte att bli intagen på 
fängelsesjukhuset blötte ner sina strumpor flera gånger varje dag och 
hällde grovt grus i sina skor. Efter en tid ledde detta till att hans fötter 
tog så pass mycket skada att han uppnådde sitt syfte.229 Hans handlande 
måste ses i ljuset av de fördelar som tillvaron på sjukhuset kunde 
innebära. Sjukhuskosten innebar exempelvis en förbättring av maten 
vilket verkar ha varit särskilt eftertraktat. Värdet av det hela blir också 
tydligare om det relateras till de förstärkningseffekter som gör sig 
gällande i en tillvaro som genomsyras av knapphet och berövanden. Att 
sjukhusets fördelar var lockande har skymtat fram i tidigare forskning, 

                                                                 
226 Locker 2008, s. 123. En annan bok som tar upp självskadebeteende för att komma 

undan arbete i engelska fängelser runt denna tid är Forsythe 1987, s. 204. Se även Higgs 
2013, s. 50. 

227 Priestley 1999 (1985), s. 174. 
228 Pratt & Eriksson 2013, s. 116; Forsythe 1987, s. 194. Lättnader och förbättringar 

inom det engelska fängelsesystemet kom att prägla utvecklingen mot slutet av 1800-talet. 
Anderson & Pratt 2008, s. 196; Bennet 2008, s. 101. 

229 Stern 1917, s. 106–107. 
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exempelvis har Anne Hardy visat hur ändringar av dessa kunde påverka 
antalet fall av simuleringar och självskadebeteenden.230 

Ett fall av självstympning som vi ska titta närmare på hittar vi bland 
förhörsprotokollen från 1893. Nummer 361 Hagelqvist hade anklagats 
för arbetsvägran då han inte utfört sin uppgift att spola på 
väveriverkstaden. Något han enligt förhöret försvarar genom att 
framhålla att han inte hade tillräckligt med fingrar på en av sina händer; 
vilket berodde på att han tidigare hade huggit av ett lillfinger.231 Fången 
kom alltså att använda den stympade handen som ett argument för att 
han inte kunde utföra det arbete som krävdes av honom.232 Även om 
Hagelqvist inte sa något om varför stympningen hade skett är den mest 
sannolika tolkningen att det hade med arbetet att göra. 

Det måste varit en tung erfarenhet att det avhuggna fingret inte togs på 
allvar. Omsorgen om Hagelqvist psykiska hälsa framstår i protokollet som 
totalt obefintlig. När han bedömdes ha återhämtat sig tillräckligt verkade 
det inte ha spelat någon roll hur han mådde utan det val som han ställdes 
inför var att antingen arbeta eller straffas. Att det fanns en risk för att 
Hagelqvist skulle skada sig igen verkar inte ha bekymrat personalen. I det 
aktuella fallet kan vi se att ett självskadebeteende som var så pass allvarligt 
att det handlade om en stympning inte nödvändigtvis ledde till några 
förändringar för fången. Istället för omvårdnad och oro för att fången 
skulle upprepa sin handling besvarade institutionen det hela med att sätta 
honom i förvaringscell medan de inväntade Fångvårdsstyrelsens beslut om 
vad som skulle hända med honom. I den aktuella cellen hade han fått ett 
raserianfall och slagit sönder dess innehåll, något som resulterade i att han 
straffades med 25 prygelslag.233 Disciplinering gick före någon som helst 
omvårdnad om Hagelqvist. 

Att omvårdnaden även kunde ha låg prioritet hos fängelseläkaren får 
vi ta del av genom dennes egna ord i ett förhörsprotokoll. Det handlar 
om en bifogad skrivelse där det centrala inte är fången nummer 387 
Lindströms hälsa utan dennes disciplinering. Lindström som var 
anklagad för att ha stört ordningen inom fängelset förklarade sitt 
agerande med att han var förtvivlad och ”legat och grubblat hela natten 
till torsdagen och därvid fattat det beslutet, att han skulle taga sitt liv.”234 
Det är oklart om Lindström verkligen genomförde något självmords-
försök, men att allting var långt ifrån bra med hans hälsa är uppenbart 
utifrån de upprepade fallen av självskadebeteenden. Dessa beskrivs av 

                                                                 
230 Hardy 1995, s. 76. 
231 Hagelqvist framhöll också att han inte får någon betalning. SSA, CFL, A III a: vol. 

19. FP. 18 augusti 1893. 
232 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 18 augusti 1893. 
233 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 18 augusti 1893. 
234 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 25 augusti 1917 [observera att detta förhör 

kommer efter ett från 5 september och att det finns ett tidigare från den 25 augusti 1917]. 
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fängelseläkaren själv i den bifogade skrivelsen. Lindström hade åsamkat 
sig själv sår vars läkning han förhindrade genom att trycka in spikar och 
klackjärnsbitar i dem.235 Det hela hade inneburit att de inflammerats och 
inte kunnat läkas. I relation till dessa upprepade handlingar av själv-
destruktivitet framstår inte läkaren som oroad över fångens psykiska 
hälsa utan istället som besvärad och irriterad. Han ville att det skulle 
utredas om inte Lindström skulle straffas för det slöseri med tid och 
material som hans upprepade handlingar inneburit.236 Någon oro över 
hur Lindström mådde märks inte av i skrivelsen. Fängelseläkaren verkar 
överhuvudtaget inte ta någon ställning till psykologiska eller psykiatriska 
faktorer. Med tanke på hur fångpopulationen innehöll fångar som 
väntade på att få komma till hospital och sådana som insjuknat under 
ensamstraffets inverkan framstår detta som oroande.237 Att läkaren 
tröttnat på fångens beteende och överlåter det hela till direktören för att 
bedöma om det är lämpligt att korrigera Lindströms självskadebeteende 
med straff gör det inte bättre. 

Hur Lindström upplevde sin situation kan vi endast ana genom hans 
självskadebeteende och tankar på att ta livet av sig. Att de upprepade 
fallen av självskadebeteende inte ledde till några förbättringar av tillvaron 
kan säkerligen gett upphov till en känsla av hopplöshet och desperation. 
Fängelsedirektören kom hursomhelst fram till att det var lämpligt att 
döma Lindström till 21 dagar i cell utan arbete varav 8 dagar med så 
kallat hårt nattläger anledningen var dels att han stört ordningen, men 
också det som läkaren hade rapporterat vilket beskrevs som ”fortsatt 
tredska vid läkarbehandling” i förhörsprotokollet.238 

I fallet Lindström kommer det inte fram några konkreta anledningar 
till hans agerande. Istället framstår det i materialet som att orsaken till 
hans handlingar har att göra med att han helt enkelt mådde dåligt. 

Även om Lindström fick en omild behandling i det förhörsprotokoll 
som vi tagit upp framstår det inte som att hans psykiska lidanden gick helt 
obemärkta förbi. Han blev nämligen överflyttad från ensamcellen till 

                                                                 
235 När det gäller den typen av självskadebeteende som Lindström ägnade sig åt finns 

det inom forskningsläget exempel som påminner om detta. Det kan röra sig om sår som 
ständigt irriteras för att de ska inflammeras eller att koppartråd förts in i dem. Priestley 
1999 (1985), s. 173–174; Andersson & Pratt 2008, s. 190. 

236 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 25 augusti 1917 [observera att detta förhör 
kommer efter ett från 5 september och att det finns ett tidigare från den 25 augusti 1917]. 

237 Fångvårdsstyrelsens direktör Viktor Almquist har exempelvis tagit upp hur 
platsbristen på hospitalen kunde innebära att sjuka fångar fick vänta flera år i fängelse 
innan någon förflyttning kunde ske. Almquist 1913, s. 13. Detta har även berört av Ulrik 
Leander som skriver att ”[f]örr var det ett stort elände, att fängelserna nödgades hysa 
dylika [sinnessjuka] fångar i åratal, emedan de genom sitt tjut och oväsen störde lugnet i 
fängelset och genom att irritera övriga fångar framkalla oro och oordning.” Leander 
1937, s. 177. 

238 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 25 augusti 1917 [observera att detta förhör 
kommer efter ett från 5 september och att det finns ett tidigare från den 25 augusti 1917]. 
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gemensamheten innan ordinarietiden i isolering hade avtjänats. Hans 
relativt korta straff på ett år och nio månader skulle egentligen i sin helhet 
verkställts i isolering, men de sista månaderna behövde han inte spendera i 
isolering.239 Så kanske ledde hans handlingar ändå slutligen till något. 

  
Moderna perspektiv på självskador 

Efter att vi nu har tittat närmare på ett antal fall där syftet med 
självskadebeteenden främst framstått som kopplade till att uppnå olika 
konkreta förbättringar och förändringar är det viktigt att även försöka 
förstå dessa handlingar utifrån andra perspektiv. Med hjälp av modern 
forskning om självskadebeteenden och fängelser kan vi närma oss dessa 
handlingar utifrån andra teoretiska perspektiv som kan fördjupa vår 
förståelse. Medan empirin i denna avhandling vanligen lyfter fram 
anledningar som relaterar till försök att förändra fångens tillvaro ligger 
fokus i den moderna forskningen mer på bakomliggande emotionella 
sådana. Det senare kan vara svårt att komma åt i det källmaterial som jag 
studerat eftersom det vanligen inte inriktar sig på den typen av frågor. 

Till att börja med har tidigare forskning lyft fram själva inlåsningen i 
sig som en av de faktorer som leder till självskadebeteende.240 Mitt 
intryck av den forskning om självskadebeteende som jag tagit del av är 
att den här typen av handlingar visserligen kan ses som manipulativa, 
men att den verkar vara mer orienterad mot att det primärt handlar om 
att hantera starka och obehagliga känslor. Rhonad-Jane Milligan och 
Bernice Andrews skriver exempelvis att “It is generally believed that the 
function of self-harming behaviours is to allow the individual to reduce, 
block or otherwise distract themselves from negative emotions which are 
perceived both as being intolerable, and unavoidable by any other 
means”.241 I en annan artikel som använder sig av begreppet deliberate self-
harm (DSH) framhålls att många av de ledande teorierna på området har 
den gemensamma uppfattningen att DSH är något som individen 
använder för flykt och hantering av känslor.242 De anser att DSH 
huvudsakligen handlar om att tränga bort känslor, men att denna 
undvikandefunktion också kan användas i relation till minnen, tankar, 

                                                                 
239 SSA, CFL, D III aa: vol. 22. Liggare rörande fångar: Stamrullor över straffångar. 

Fol. 9597. Ankomst 5 okt. 1916. 
240 I en artikel står det exempelvis: “Prisoners have an elevated risk of self-injurious 

behavior and suicide” Palmer & Connelly 2005, s. 164. Se också: Lohner & Konrad 2006, 
s. 371. 

241 Milligan & Andrews 2005, s. 14. Se också: Kenning (et. al.). 2010 s. 275. Den 
manipulativa förklaringen tas upp i exempelvis Lohner & Konrad 2006. 

242 Chapman (et. al.). 2006, s. 373–374. 
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“somatic sensations, or other aversive internal experiences.”243 I vilken 
utsträckning som de fall jag studerat i empirin skulle klassas som DSH är 
osäkert. Det finns flera olika definitioner av vad detta är och det råder 
ingen konsensus på området.244 Det viktiga är emellertid inte detta utan 
själva lånandet av perspektiv. 

Att skada sig själv kan alltså vara ett sätt att fly där det som individen 
flyr ifrån kan vara så väl fysiska upplevelser som tankar och minnen. Det 
hela blir något mer konkret i samma artikel, då de refererar till en 
undersökning där personer som utfört den här typen av handlingar 
lämnat svar på vilka funktioner beteendet hade för dem. Svaren kom att 
visa på en mängd olika sådana. Gemensamt för dem verkar vara 
hanteringen av känslor. Svaren tog upp sådant som utlopp för ilska, 
minskande av spänningar, stresshantering, distraktion från och 
reducering av smärtsamma känslor, självbestraffningar och en upplevelse 
av stärkt självkontroll.245 Alla dessa funktioner framstår som möjliga i 
förhållande till den period och plats som jag undersöker i avhandlingen. 

De anledningar till självskador som vi här tagit del av har haft 
karaktären av att vara ganska så abstrakta och svävande. Mer konkreta 
sådana redovisas utifrån en studie vid ett kvinnofängelse i nordvästra 
England. Under åren 2006–2009 utfördes intervjuer där fångar återgav 
en mängd olika orsaker till deras självskadebeteende.246 De som är av 
störst intresse för avhandlingen är de som relaterar till fängelselivet. Här 
möter vi anledningar som förflyttningar inom fängelset, mobbing, 
obehagliga händelser, förändringar i levnadsmiljön, att nekas något och 
“being put on the ‘basic régime’ (where rewards such as televisions, 
association time and access to other facilities are withdrawn on 
disciplinary grounds)”.247 Förklaringarna som tas upp här är kopplade till 
vardagslivet inom fängelset. En annan viktig orsak som denna lista bör 
kompletteras med är skam.248 

Om vi jämför de anledningar som kommit fram i denna text med de 
som jag hittat i förhörsprotokoll och fångbiografier så är det tydligt att 
det finns en del kontraster. Där de moderna exemplen tenderar att vara 
mer orienterade mot att lyfta fram känslomässiga orsaker blir de 
erfarenheter och syften som återfinns i den empiri jag studerat ofta 
väldigt konkreta. Det kan här vara givande att skilja på självskade-
handlingar som syftar till att förändra något i den yttre miljön och 
självskadebeteenden som är återkommande försök att hantera inre 

                                                                 
243 Chapman (et. al.). 2006, s. 374. 
244 Carter (et. al.) 2016, s. 943. 
245 Chapman (et. al.). 2006, s. 380. 
246 Kenning (et. al.). 2010, s. 276–278. 
247 Kenning (et. al.). 2010, s. 278. 
248 Se exempelvis: Ash 2010, s. 118. 
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känslomässiga tillstånd. När det handlar om ett beteende är det fråga om 
något återkommande som bildar ett mönster medan självskade-
handlingen är mer av en engångsföreteelse. Dessa handlingar förklaras 
under den period jag studerar av den extrema livsmiljö som fängelset 
kunde innebär där fördelar måste förstås i förhållande till de omfattande 
berövandena. Att arbetsuppgifter kunde vara alltför tunga och till och 
med skadliga för fångens hälsa är en annan viktig förklaring. 

För tydlighetens skull bör det nämnas att jag inte menar att 
självskadebeteenden inte samexisterade med det som jag benämner som 
självskadehandlingar under den period som studeras i avhandlingen. De 
två analytiska kategorierna kompletterar varandra. Den samtidsinriktade 
forskningen om självskadebeteende understryker vikten av att vara 
uppmärksam på känslomässiga orsaker. Risken är att sådana anledningar 
osynliggörs i de källor som studerats i denna avhandling. Samtidigt är det 
också uppenbart att dessa förklaringar i vissa fall inte alls framstår som 
tillämpbara. Om vi ska förstå Anton Nilsons försök att koka sin hand 
måste vi istället känna till den extrema tillvaro som arbetet i tvätteriet 
kunde innebära. 

  
Sammanfattande diskussion 

I kapitlet har vi fördjupat oss i ageranden och handlingsutrymmen 
kopplade till hälsan. Den övergripande frågeställningen har varit: Vad 
kunde och försökte ensam- och gemensamfångar åstadkomma genom 
handlingar som hade med deras kroppsliga och psykiska hälsa att göra? 
Hur framstår betydelsen av det som kunde uppnås? 

Ensamcellen var en destruktiv miljö att vistats i under en längre 
tid. Flera fångar vittnar om hur de själva och andra tagit skada av 
denna vistelse. Ett särskilt begrepp användes bland gemensam-
fångarna för att prata om dessa erfarenheter som de delade med 
varandra: cellflugan. En del hade blivit värre drabbade än andra av 
tiden i isolering. Det finns berättelser om människor som brutits ned 
av vistelsen där. Det är inte ett helt oväntat resultat att vi bland 
ensamfångarna hittar handlingar, som hade med den egna hälsan att 
göra, vars syfte var att lindra eller slippa isoleringen. 

En viktig kategori bland dessa handlingar utgjordes av simulation, vars 
samlade verkan kom att bli långt ifrån oproblematisk för fångarna. Vad 
som utifrån flera vittnesmål framstår som en strid ström av simulanter 
som försökte dupera sin omgivning kom att få allvarliga konsekvenser 
för hur institutionens sjukvård fungerade. Vetskapen hos fängelseläkaren 
och annan personal om att fångar ägnade sig åt simulering gav upphov 
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till misstänksamhet. Den genuint sjuka fången kunde inte bara anmäla sig 
som sjuk och sedan förklara för doktorn vad som var fel; simulerings-
praktiken hade skapat ett nytt hinder där den sjuke var tvungen att 
övertyga om att det hela var på riktigt. Vad som för individen kunde 
utgör en möjlighet att slippa isolering eller att få ett mindre fysiskt tungt 
arbete förändrade också systemet. För fångkollektivet innebar det ökade 
risker för dess hälsa genom sådant som försenad eller utebliven hjälp. 

För den som lyckades övertyga personalen genom simulering innebar 
det att fängelsevistelsen kunde bli avsevärt annorlunda. Särskilt är detta 
tydligt då isoleringen bröts eller reducerades. Att få tillgång till 
fönstercellen innebar att utsikten återerövrades. Denna förmån 
minskande antagligen upplevelsen av isolering. Mer omfattande ingrepp 
innebar att fången fick sällskap i cellen av en annan intagen eller helt 
enkelt förflyttades till gemensamheten. Intressant att notera är att 
åtgärderna handlar om att avlägsna centrala delar av ensamhetssystemet. 
För en sjuk fånge ansågs alltså inte dessa berövanden som lämpliga. 

Närbesläktat med simuleringarna var olika former av självskade-
beteenden, eller vad som här ofta visat sig vara en mer lämplig 
benämning självskadehandlingar. Skillnaden mellan dem är att de senare 
är mer av engångshändelser som riktar sig mot att förändra något i 
fångens tillvaro medan ett självskadebeteende är något återkommande 
som är mer kopplat till hanterandet av ett inre känslomässigt tillstånd. 
Gällande självskadehandlingarna visar de empiriska resultaten att syftena 
var att vinna fördelar eller komma ifrån något som var särskilt 
betungande. En återkommande anledning till självskadehandlingar är 
olika arbeten och uppgifter som de intagna försöker bli befriade ifrån. 
Det är också en orsak som skymtat fram då och då i forskningsläget. När 
det handlar om att bli fri från olika arbetsuppgifter hände det att 
fångarna gick långt i sina ansträngningar, som exempelvis att kapa av 
fingrar eller försöka koka sin hand. Det är intressant att uppmärksamma 
hur detta kontrasterade skarpt mot den vårdande och hälsobringande 
funktion som arbetet hade för ensamfångarna. Här handlade det om en 
viktig källa till stimulering och att bli av med denna sysselsättning var ett 
viktigt inslag i straffarsenalen. För gemensamfångarna framstår arbetet 
som den mest centrala variabeln i vardagen; beroende på vad arbetet 
bestod av kunde svårighetsgraden på straffet variera avsevärt. 

För att få ett perspektiv på de självskadehandlingar som jag hittat i 
källmaterialet har jag valt att jämföra dem med forskning om moderna 
förhållanden inom det här området och då nästan uteslutande sådan som 
rör fängelser. I relation till denna är de syften som kommit fram i 
avhandingen betydligt mer konkreta. De ringar främst in något som kan 
benämnas som institutionella självskadehandlingar som måste förstås 
utifrån den aktuella situationen. Målen och syftena är här vanligen väldigt 
konkreta även om den känslomässiga dimensionen i många fall 
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säkerligen är närvarande på ett mer implicit sätt. Handlingar som utförs 
för att exempelvis vinna olika fördelar eller komma ifrån ett visst arbete 
kan inte bli förståliga utan kunskaper om sammanhanget. Där 
forskningen om mer nutida fängelser framhållit det inre känslolivet som 
orsaken till självskadehandlingar har det i källmaterialet återkommande 
dykt upp anledningar som är kopplade till försök att förändra vardagen. 

En annan form av handlingar som identifierats i undersökningen är de 
som fångar använder sig av för att behålla framförallt sin psykiska hälsa i 
ensamcellen. Då det huvudsakligen handlar om stimulering eller 
skapandet av sinnesintryck har jag valt att benämna dessa återkommande 
handlingar för stimuleringsstrategier. Ensamfångens handlingsutrymme 
var här kringskuret av vilka föremål som fanns tillgängliga. Skillnaden 
mellan att endast ha tillgång till cellböckerna (en handfull religiösa och 
moraliserande skrifter) och att få ta del av det som fängelsebiblioteket 
hade att erbjuda framstår som högst betydande; rent av som något som 
kunde innebära skillnaden mellan att kunna motverka cellpsykosen och 
att falla offer för den. 

Forskningen som Peter Scharff Smith genomfört baserad på sensory 
deprivation teorier har varit särskilt viktig för detta kapitel. Den har format 
mitt sätt att se på vad som händer med människan i en miljö som 
utmärks av starkt reducerad tillgång till varierade sinnesintryck. Ett 
tillräckligt starkt berövande eller ett mindre totalt sådant över längre tid 
leder till psykologiska reaktioner hos den som blir utsatt. För att prata 
med det begrepp som fångarna använde kan dessa reaktioner summeras 
med benämningen cellflugan. Resultatet att fångar kunde använda sig av 
stimuleringsstrategier innebar att det fanns ett handlingsutrymme som 
motverkade de destruktiva konsekvenserna. Hur dessa möjligheter kunde 
ta sig uttryck varierade; det kunde röra sig om mer komplicerad studier 
av matematik och språk eller mycket enkla saker som att räkna olika 
arbetsmoment eller minnesövningar där olika saker rabblades upp. 

Gemensamt för simuleringar, självskadehandlingar och stimulerings-
strategier är att det inte är möjligt att säga något mer definitivt om hur 
vanliga och utbredda de var. Att de förekom och då inte bara vid 
Centralfängelset på Långholmen är belagt. Simuleringar upplevdes i alla fall 
som tillräckligt vanligt för att påverka praktiken och bli ett ämne som både 
fångar och personal uppmärksammade. Självskadehandlingar finns det 
flera belagda fall av och har i viss mån även uppmärksammats i tidigare 
forskning. Stimuleringsstrategiernas utbredning är den svåraste kategorin 
att uttala sig om eftersom vår vetskap om dem till stor del är beroende av 
att fången själv valde att skriva om dem. Handlingar som kan sorteras 
under denna kategori finns omnämnda i tidigare forskning, men de är 
väldigt ovanliga och andelen fall som jag hitta är också få. 

Det här kapitlet har demonstrerat något som kommer vara genom-
gående i denna avhandling nämligen att i en miljö som präglas av 
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omfattande berövanden växer betydelsen av det som finns kvar eller som 
kan återerövras. Genom förstärkningseffekter förvrängs proportionerna. 
I en situation av brist och avsaknad blir betydelsen av sådant som lite 
mer mat, utsikt och några dagars vila oerhört stor. Det är i relation till 
detta som vi måste förstå sådant som simuleringar, självskadehandlingar 
och stimuleringsstrategier. 
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 Kapitel 3

Gemenskapen i ensamhetssystemet 

Inledning 
Fängelser har alltid handlat om olika grader av isolering och avskiljande, 
framförallt har så varit fallet i förhållande till det omgivande samhället, 
men även inom fängelser är detta utmärkande drag. Historiskt sett nådde 
den sist nämnda separeringen, som vi sett, sin klimax i Sverige vid slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet. Det var då ensamhetssystemet var 
som mest utbyggt och tillämpades som hårdast i både tidslängd och 
regelverk. Där isoleringen från omvärlden kan ses som ett kontinuum, 
åtminstone från 1800-talets inspärrningspraktiker, var ensamhets-
systemets ytterst långtgående isolering också inom fängelserna något som 
var betydligt mer speciellt och utmärkande för just detta system, även om 
det inte saknas paralleller till både historiska och nutida frihetsstraff.249 
Anstalternas utformning och verksamhetens inriktning var inom 
ensamhetssystemet utformad så att all kontakt, såväl inbördes mellan 
fångarna och mellan dem och omvärlden skulle elimineras.250 Något 
fångkollektiv skulle absolut inte existera, utan målsättningen var en 
närmast total isolering av fången. Mot slutet av 1800-talet blev det 
normala att fången tillbringande sina första tre år på detta sätt. Det som 
blev till kval och pina var själva grunden i fängelsemodellen. Skulle 
fången kunna förändras till det bättre så ansågs isoleringen vara en 
förutsättning. Samvaron mellan intagna betraktades som skadlig.251 Att 
människor i en sådan extrem situation försöker påverka och omforma 

                                                                 
249 Den långt gående isoleringen som utmärker delar av vår samtids amerikanska 

fängelssystem visar på en hel del paralleller med ensamhetssystemet. Se exempelvis: 
Rhodes 2004. 

250 Nilsson 1999, s. 290; Nilsson 2013, s. 103; Schaanning 2007, s. 186. 
251 Inte minst var generaldirektören Sigfrid Wieselgren noga med att poängtera hur 

isoleringen var en förutsättning för att kunna förändra fången och hur skadligt det var 
med en samvaro som stred mot detta. Se exempelvis: Wieselgren 1895, s. 3, 457; Leander 
1937, s. 152; Rudstedt G. 1972, s. 161; Nilsson 1996, s. 65; Rehn 2005, s. 16. En lite 
längre redogörelse om hur Fångvårdsstyrelsen såg på cellfängelserna i kontrast till de 
äldre gemensamhetsfängelserna finns i Horgby 1990, s. 18–19; Norburg 2015, s. 41. 
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sin tillvaro förvånar nog ingen, behovet av kontakt och social interaktion 
framstår som något allmänmänskligt.252 I detta kapitel kommer jag 
framförallt fokusera på hur de intagna agerade i relation till den isolering 
som de levde under och vilka möjligheter som fanns att bryta denna. En 
av mina utgångspunkter är att dessa aktörskap kommer ha betydelse för 
hur vi uppfattar och förstår det aktuella fängelsesystemet253, ett system 
som hade en omfattande internationell spridning.254 

Fångarnas kommunikation har i avhandlingen huvudsakligen studerats 
utifrån förhörsprotokollen. I kvantitativ bemärkelse är dock detta 
material inte alltid särskilt informativt vilket gör att det måste kombineras 
med andra källor. Genom en sådan källpluralism kan vi komma en 
ganska lång bit på vägen mot att skapa en uppfattning av hur vanliga 
olika kommunikativa handlingar var. En sådan progression är särskilt 
viktig i relation till hur begränsad vår kunskap är på detta område. 

Precisering av undersökningsobjektet 
I relation till att idén med ensamhetssystemet var att fångarna skulle 
isoleras från varandra och från utsidan är det märkligt att forskningen 
ägnat så lite uppmärksamhet åt de empiriska uppgifter som demonstrerar 
problemen med att åstadkomma detta.255 Att intagna inte kom att 
acceptera en sådan destruktiv tillvaro som en närmast total isolering 
innebar finns det belägg för i forskningsläget.256 För fången var det en 
avsevärd skillnad mellan att vara totalt isolerad och att kunna 

                                                                 
252 Att så är fallet har exempelvis tagits upp av Peter Scharff Smith. Philip Priestley 

har också styrkt detta genom att ta upp fångars skildringar. Smith 2003, s. 295; Priestley 
1999 (1985), s. 46. I boken Punishment and Social Structure kan vi läsa följande gällande 
fångar i isolering: “For their part, the prisoners had but one thought as they sat in their 
cells, and that was how to establish contact with their fellow sufferers.” Rusche & 
Kirchheimer 1939, s. 135. 

253 I grunden det så kallade Philadelphiasystemet som redan mycket tidigt hade 
modfierats något gentemot hur det såg ut ursprungligen. Kärnan var dock densamma, det 
vill säga att isolera fångarna ifrån varandra. I Sverige refererades vanligen till systemet 
som cellsystemet, i avhandlingen använder jag huvudsakligen beteckningen 
ensamhetssystemet. 

254 Se exempelvis: Johnston 2000. 
255 Ett visst undantag utgör de 8 sidor som Peter Scharff Smith ägnar åt fenomenet i 

sin avhandling. Smith 2003, s. 292–299. 
256 Se t.ex. Smith 2003, s. 292–299; Rudstedt S. 1994, s. 50, 52; Schaanning 2007; 

Higgs 2013, s. 54–55; Blomqvist & Waldetoft 1997, s. 113–120; Forsythe 1987, s. 51; 
Priestley 1999 (1985), s. 46, 52; McGowen 1995, s. 97; Rudberg 1937, s. 402; Arnelund 
1994, s. 59; Nilsson 1996, s. 54–55; Rehn 2005, s. 182, 206. Det är ovanligare att 
strukturella brister nämns, men det förekommer, i boken Imprisonment in England and 
Wales tas exempelvis problem med fängelsebyggnadernas utformning och personalens 
storlek och utbildning upp i relation till svårigheter att upprätthålla ensamhetssystemet. 
Harding, Christopher, Bill Hines, Richard Ireland & Philip Rawlings. 1985, s. 166. 
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upprätthålla kontakter med andra intagna. Med fången och de intagna 
menar jag här i regel ensamfångar. I de fall jag i denna del av 
avhandlingen syftar på gemensamfångar kommer det framgå. 

Precis som att isoleringen var det mest centrala draget i tankarna och 
idéerna bakom systemet måste det också varit det för den som levde i 
systemet. I relation till detta finns det all anledning att undersöka på vilka 
sätt fången förhöll sig till isoleringen och eventuellt kunde påverka och 
förändra själva det fundament som institutionen var uppbyggt på. 

Den övergripande frågeställningen för detta kapitel är: På vilka sätt 
kunde fångar i ensamcell sätta sig i förbindelse med andra intagna och 
vad blev konsekvenserna av sådant kommunicerande? 

Den första delen av frågan lägger fokus på fångarnas kommunikativa 
handlingar. Dels undersöks vilka tekniker som fångarna använde och hur 
dessa fungerade i praktiken dels försöker jag ge en mer samlad bild av 
hur omfattande kontakterna var. Min hypotes är att en kombination av 
sprickor i systemet och aktörskap från fångarnas sida ledde till ett aktivt 
medskapande och omformande av systemet. 

Den sista delen av frågeställningen som handlar om konsekvenserna 
av kommunicerandet ska betraktas utifrån olika nivåer. För den enskilde 
fången såg konsekvenserna ut på ett visst sätt. Här kan vi tänka oss att en 
rad olika mänskliga behov som fången berövades i isoleringen kunde 
uppfyllas. När frågan ställs till det enskilda fängelset eller en begränsad 
del av det blir svaren i alla fall delvis annorlunda. Särskilt blir så fallet när 
vi tittar på konsekvenserna utifrån ett perspektiv som närmar sig 
ensamhetssytemet just som ett system och en fängelsemodell. Den 
viktigaste konsekvensen som kommer utredas i avhandlingen på denna 
nivå är om det går att tala om ett fångsamhälle och i så fall på vilket sätt? 

I inledningskapitlet togs begreppet fångsamhälle upp och 
diskuterades. Tankegångarna kring hur ett sådant skulle kunna ta sig 
uttryck i ensamhetssystemet grundar sig på inspiration från Gresham M 
Sykes reflektioner i The Society of Captives. Det som förhindrade ett 
fångsamhälle enligt dessa tankegångar var möjligheten till interaktion 
mellan fångarna. “Like so many animals in their cages, the inmate 
population would be an aggregate rather than a social group, a mass of 
isolates rather than a society.”257 För att inte fångarna skulle vara 
reducerade till en ansamling isolerade individer krävdes att de kunde sätta 
sig i förbindelse med varandra. Det var de kommunikativa handlingarna 
som kunde skapa fångsamhällen inom ensamhetssystemet. Existensen av 
ett fångsamhälle krävde dock mer än att två individer hade kontakt lite 
då och då. Ett fångsamhälle inom ensamhetssystemet definieras i 
avhandlingen som ett nätverk av kommunikation som utmärks av 
kontinuitet över tid. Som nämndes i inledningen går det inte ställa upp 

                                                                 
257 Sykes 2007 (1958), s. 5. 
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några exakta kriterier för denna definition när det gäller hur länge 
förbindelserna ska ha upprätthållits eller hur många som ska ha ingått i 
dessa. Definitionen ska mer ses som ett verktyg för att resonera om ett 
sådant samhälles förekomst eller inte. 

Avslutningsvis ska något sägas om vad jag menar med 
kommunikation, det mest grundläggande och återkommande begreppet i 
denna del av avhandlingen. För att begreppet ska bli det analytiska och 
kategoriseringsmässiga verktyg som jag anser är mest fruktbart används 
en bred definition som omfattar all medveten interaktion och symboliskt 
utbyte mellan två eller flera människor, direkt eller indirekt. Gällande att 
den ska vara medveten handlar det mest om att avgränsa sig gentemot 
mot handlingar som exempelvis när en person skriker till när den slår sig. 
Jag använder mig av ett pragmatiskt förhållningsätt när jag tolkar detta 
med medvetenhet på så sätt att det bedöms som kommunikation om 
inget uppenbart talar för motsatsen. I arbetet med källmaterialet har det 
egentligen inte förekommit några direkt tveksamma fall i hur 
bedömningarna bör göras. Definitionen av kommunikation är inspirerad 
av hur Donald Clemmer har redogjort för begreppet: “Communication is 
the method by which ideas are exchanged through language (speech and 
writing), and by other complimentary sensory experiences.”258 Utifrån 
detta breda sätt att se på vad kommunikation är blir inte bara sådant som 
att prata, skicka meddelanden eller knacka i en vägg kommunicerande 
utan även mer implicita handlingar vilka kan vara både spontana och 
reflexmässiga. Exempelvis betraktar jag det som att kommunicera om en 
ensamfånge, som var tvungna att bära mask utanför cellen, medvetet 
visar sig utan en sådan för en annan fånge, eller möter blicken på en 
annan intagen. Rent generellt kommer det i avhandlingen nästan alltid 
vara uppenbart när vi har att göra med kommunikation, gråzoner 
förekommer ytterst sällan. 

Ensamhetssystemet som ideal och praktik – 
tidigare forskning om fångarnas kommunicerande 
Det är inte ovanligt med uppgifter inom fängelsehistoriska arbeten som 
problematiserar isoleringssträvanden. Eftersom det med få undantag rör 
sig om tämligen korta och spridda omnämnanden är situationen dock 
långt ifrån tillfredställande. Ett flertal av dessa inslag hade säkert kunnat 
följas upp och utgjort grunder till en revidering av hur vi uppfattar 
ensamhetssystemet och fången inom detta.259 

                                                                 
258 Clemmer 1940, s. 87. 
259 Harding, Christopher, Bill Hines, Richard Ireland & Philip Rawlings. 1985, s. 174; 

Smith 2003, s. 292–299; Rudstedt S. 1994, s. 50, 52; Schaanning 2007; Higgs 2013, s. 54–
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Peter Scharff Smith utgör till viss del ett undantag när det gäller 
kategoriseringen korta omnämnanden. Även om det endast handlar om 
åtta sidor i hans avhandling ägnar han ändå ett kapitel åt 
kommunikation.260 Trots det begränsade omfånget blir det tydligt att 
isoleringen vid cellfängelset Vridsløselille var bräcklig. De hårda reglerna 
kunde inte förhindra kontakter mellan fångarna som Smith beskriver 
som omfattande.261 Här börjar ett problem med att upprätthålla 
isoleringen att träda fram på ett intressant sätt. 

En bok som lyft fram en del intressanta empiriska iaktagelser på temat 
kommunikation inom ensamhetssystemet är Menneskelaboratoriet: Botsfengslets 
historie. Espen Schaanning som skrivit boken ägnar visserligen inte mycket 
utrymme åt kommunicerandet, men det som kommer fram är desto 
intressantare. Den första direktören vid Botsfengslet, som låg i Kristiania 
(Oslo), Paul Norum, framhöll år 1860 att den totala avskildheten mellan 
fångarna endast var en tankekonstruktion.262 Han menade att anledningen 
till att knacksystemet inte var särskilt utvecklat vid fängelset var att det var 
överflödigt då det helt enkelt fanns så många möjligheter att prata med 
varandra på grund av promenaden, ventilationen, fönstren, toaletterna, till 
och med genom egentillverkade hål i väggarna.263 Om de vid Botsfengslet 
misslyckades i så stor utsträckning med att upprätthålla isoleringen, som 
Norums uppgifter antyder, vad säger att situationen inte var likadan vid 
andra fängelser av den här typen runt om i världen? Inom det nuvarande 
forskningsläget går det inte avfärda denna möjlighet, snarare talar de 
uppgifter som redovisats för att så mycket väl kan ha varit fallet. Det är 
fullt möjligt att Norums skildring speglar den normala situationen vid den 
här typen av fängelser. Då det handlar om ett system med stor 
internationell spridning är det viktigt att denna fråga uppmärksammas och 
utreds eftersom det innebar att systemet i praktiken var något avsevärt 
annorlunda än vad det var tänkt att vara. Enligt Schaanning anpassade sig 
personalen till de rådande problemen, inte till de föreskrivna idealen. Utan 
att gå för långt i kontrollerandet och bestraffandet blev strategin att 
försöka som Schaanning skriver ”holde kommunikasjonen mellom 
fangene på et minimum”.264 

Att fångar kommunicerade med varandra och att det fanns en skillnad 
mellan ideal och praktik på detta område har även tagits upp på en del 

                                                                                                                  
55; Blomqvist & Waldetoft 1997, s. 113– 120; Forsythe 1987, s. 51; Priestley 1999 [1985], 
s. 46, 52; McGowen 1995, s. 97; Rudberg 1937, s. 402; Rudstedt S. 1994, s. 50, 52; 
Arnelund 1994, s. 59; Nilsson 1996, s. 54–55; Rehn 2005, s. 182, 315, 320. 

260 Smith 2003, s. 292–299. 
261 Smith 2003, s. 297. 
262 Schaanning 2007, s. 137. 
263 Schaanning 2007, s. 137. 
264 Schaanning 2007, s. 138. 
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andra håll inom den tidigare forskningen.265 Vanligtvis rör det sig om 
korta omnämnanden och anekdoter. Det som skrivits i Sverige inom 
området kan i ännu större utsträckning summeras på detta sätt. 
Kommunikationstemat har här i stort sett inte alls behandlats inom mer 
akademiska arbeten utan när det tagits upp har det framförallt varit inom 
mer populärvetenskapliga böcker.266 Framförallt handlar det om olika 
fängelsemonografier och även något enstaka översiktsverk.267 I dessa 
hittar vi visserligen ett flertal intressanta empiriska belägg för hur 
isoleringen kunde brytas, men inte mycket till analys om vad detta 
egentligen betydde. Ett av de arbeten som sticker ut lite är boken 
Zimmermans hotell som ändå ägnar cirka sju sidor åt kommunikation och 
som levererar en del intressanta empiriska uppgifter. Boken handlar om 
Linköpingscellfängelse och tar upp en mängd olika kommunikations-
tekniker, hur frekvent kommunicerandet kunde vara och hur kunskap 
spreds om det så kallade knackspråket.268 Ett av de intressantaste 
inslagen i boken är att det konstateras att ett fullständigt förhindrande av 
kommunikationen ”mellan cellerna skulle förutsätta en synnerligen 
sträng regim och talrika vakter.”269 Iakttagelsen understryker den 
diskrepans som fanns mellan personalresurserna och den ideala 
praktiken. Även om personalen verkligen hade velat sätta stopp för alla 
former av kontakter mellan fångarna, vi kan inte vara säkra på i vilken 
utsträckning de faktiskt brydde sig, så hade de med största sannolikhet 
inte kunnat göra det. Ett försök i den riktningen skulle också rimligen 
öka konflikterna och arbetsbördan betydligt. 

Den totala isoleringen krackelerar 

Kvantitativa perspektiv på fångarnas kommunicerande 
En viktig kontext att sätta in de kommunikativa handlingarna i är den 
kvantitativa. Detta är visserligen förenat med en mängd svårigheter, men 
det går att komma ganska långt i skapandet av ett sammanhang som kan 
benämnas som kvantitativa uppskattningar och inblickar. 

                                                                 
265 Forsythe 1987, s. 51; McGowen 1995, s. 97; Priestley 1999 (1985), s. 52; Smith 

2003, s. 292. 
266 Det finns dock mer indirekta beröringar inom den akademiska forskningen såsom 

exempelvis vad som gjorts för att hindra kommunikation mellan fångar. Hjelm 2011 
(2002), s. 114; Nilsson 1999, s. 241, 243–244. 

267 Rudstedt S. 1994, s. 50, 52; Blomqvist & Waldetoft 1997, s. 113–120; Arnelund 
1994, s. 59; Nilsson 1996, s. 54–55; Rehn 2005, s. 182. 

268 Blomqvist & Waldetoft 1997, s. 113–120. 
269 Blomqvist & Waldetoft 1997, s. 115. 
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I fångbiografierna berörs ibland fångarnas kommunikativa handlingar 
på ett sätt som gör att andra källors mörkertal framstår som avsevärda. 
Redogörelserna berättar om vad som framstår som en utbredd och 
vardaglig praktik.270 Det finns också inslag i forskningsläget som ger en 
antydan om att kontakterna kunde vara tämligen frekventa.271 Även före 
detta personal kan ge intryck av att det handlade om ständigt 
återkommande handlingar som fångarna var högst ovilliga att ge upp: ”ju 
strängare isoleringen tillämpades, desto mer ökas fångarnas bemödanden 
att komma i beröring med varandra.”272 

Förbjudet kommunicerande med andra fångar är enligt 
förhörsprotokollen det vanligaste regelbrottet som ensamfångarna 
begick.273 Det finns dock mycket som pekar mot att handlingarna, precis 
som när det gäller många andra överträdelser som inte låg särskilt högt 
upp på straffskalan, var betydligt vanligare än vad detta material ger sken 
av.274 Att handlingarna inte ansågs som särskilt svåra gör att de blir 
föremål för vad som kan benämnas som en normalpraxis med tillsägelser 
och varningar.275 Det finns flera exempel där det framgår att fångar 
tidigare varnats för kommunicerande och till slut straffats då dessa 
upprepats.276 Om det huvudsakligen är för att de kommunicerat igen 

                                                                 
270 Se t.ex. Nilson 1987 (1980), s. 99; Stern 1917, s. 40; Granlund 1933, s. 166, 212–

213. 
271 Blomqvist & Waldetoft 1997, s. 113–115; Priestley 1999 (1985), s. 46, 52; 

McGowen 1995, s. 97; Smith 2003, s. 296–297. 
272 Leander 1937, s. 152. 
273 Detta har beräknats utifrån måttet förekomst av överträdelse per fånge i 

förhörsprotokoll. Några enstaka kompletteringar har också gjorts ifrån fångrullor när 
protokoll saknats. Det som varit av intresse med den kvantitativa undersökningen är att 
kunna komma fram till att kommunikationsöverträdelserna var de vanligaste bland 
ensamfångarna trots att de ofta bemöttes med varningar och tillsägelser. SSA, CFL, A III 
a: vol. 17–24. 

274 I åtskilliga förhörsprotokoll framgår att förbjudna handlingar besvarats med 
tillsägelser och varningar. Det finns mängder av fall som tar upp varningar och 
tillsägelser, några exempel utgör: SSA, CFL, A III a: vol. 17. FP. 30 januari 1890; SSA, 
CFL, A III a: vol. 17. FP. 6 juni 1890; SSA, CFL, A III a: vol. 17. FP. 18 juni 1890; SSA, 
CFL, A III a: vol. 17. FP. 27 juni 1890; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 10 juni 1901; SSA, 
CFL, A III a: vol. 20. FP. 9 juli 1902; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 12 februari 1912; 
SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 10 juli 1914; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 17 juli 1914; 
SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 27 mars 1915; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 19 februari 
1917. 

275 Det finns mycket som tyder på att en normalpraxis med tillsägelser och varningar 
var en mer allmän princip när det gäller överträdelser som inte betraktades så allvarliga. 
Ulrik Leander som bland annat arbetat som fängelsedirektör skriver om att ”[i]cke sällan 
fick nåd gå före rätt gent emot fångarna och straffet, som kanske bort utskiftas, bli utbytt 
mot en muntlig varning.” Leander 1937, s. 171. 

276 Se t.ex. SSA, CFL, A III a: vol. 17. FP. 30 januari 1890; SSA, CFL, A III a: vol. 17. 
FP. 6 juni 1890; SSA, CFL, A III a: vol. 17. FP. 18 juni 1890; SSA, CFL, A III a: vol. 17. 
FP. 27 juni 1890; SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 8 juli 1891; SSA, CFL, A III a: vol. 19. 
FP. 6 juni 1895; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 11 november 1896; SSA, CFL, A III a: 
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eller för att de inte rättat sig efter varningen är dock svårt att säga. Ofta 
skrivs det inget om tidigare varningar eller tillsägelser utan det framstår 
helt enkelt som högst sannolikt att de har förekommit eller rentav varit 
frekventa eftersom det framgår att fången kommunicerat innan. Ett 
intryck av ett omfattande kommunicerande och en mängd tillsägelser ger 
följande formulering som handlar om en intagen vid namn Lundquist 
(nummer 244): ”Genom knackningar i cellväggen och vistande i 
cellfönstret har han ständigt sökt komma i förbindelse med 
medfångar.”277 Hur många tillsägelser han fått under sina upprepade 
förseelser går inte att veta. Lundquist verkar ha struntat fullständigt i vad 
personalen sade till honom. För att hindra honom från att fortsätta 
interagera med andra fångar kom han att föras till en isoleringscell, en 
form av straff- eller förvaringscell.278 

Utifrån de insikter som källmaterialet ger om hur kommunikation 
hanteras och vilket straffvärde det tillmättes kan vi vara säkra på att dessa 
handlingar även om de upptäcktes många gånger inte lämnade några spår 
i källmaterialet, hur ofta vet vi emellertid tyvärr inte. Kommunikations-
brott tillhör också den nivå av lindrigare förseelser där intagna kunde 
undgå att straffas om de exempelvis försäkrade att det hela inte skulle 
upprepas. En fånge vid namn Löfgren hade exempelvis vid tre tidigare 
tillfällen upptäckts, men inte blivit rapporterad eftersom han försäkrat att 
han inte skulle bryta mot dessa regler igen.279 Fången rapporteras alltså 
inte förrän denne hade blivit påkommen en fjärde gång vilket talar för att 
mörkertalen med stor sannolikhet är omfattande. 

I ett flertal fall där det i protokollet inte nämns något om varningar 
eller att personalen upptäckt den misstänkte tidigare kommer det fram 
att kommunikation skett vid flera tillfällen.280 Kontakternas omfattning 
                                                                                                                  
vol. 20. FP. 21 september 1899; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 9 april 1900; SSA, CFL, 
A III a: vol. 20. FP. 22 juli 1901; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 9 juli 1902; SSA, CFL, A 
III a: vol. 21. FP. 22 januari 1909; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 10 juli 1914; SSA, CFL, 
A III a: vol. 23. FP. 17 juli 1914; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 27 mars 1915; SSA, CFL, 
A III a: vol. 23. FP. 20 april 1916; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 19 februari 1917. 

277 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 27 mars 1915. I ett liknande fall från året efter 
skrevs att ”Upprepade gånger har från dagcellsafdelningen anmälts, att straffången 
Eklund dels genom samtal i cellfönstret del ock genom knackningar i cellväggen sökt 
sätta sig i förbindelse med öfriga fångar. Gifna tillsägelser och varningar hafva icke 
åtlydts, utan har han fortsatt isynnerhet med knackningarna i cellväggarna.” SSA, CFL, A 
III a: vol. 23. FP. 20 april 1916. 

278 Lundquist fick en hård dom på 30 prygel, i beslutet står det dock inget om 
kommunicerandet utan det var andra saker som stod i fokus ”[f]ör fortsatt synnerligen 
dåligt uppförande, för trots, hot och oförskämdt beteende” var det som straffet 
motiverades med SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 27 mars 1915. 

279 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 9 april 1900. Se också: SSA, CFL, A III a: vol. 20. 
FP. 21 maj 1902. 

280 Se exempelvis följande fall där det framgår att kommunicerandet, eller i all fall 
försök därtill, skett vid tidigare tillfällen: SSA, CFL, A III a: vol. 17. FP. 27 juni; SSA, 
CFL, A III a: vol. 19. FP. 18 juli 1893; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 18 december 1893; 
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är vanligen svår att bilda sig en uppfattning om, men det blir ibland 
uppenbart att vi har att göra med något omfattande som i ett fall där det 
står att ”brefskrifningen [har] pågått fångarne emellan en längre tid”.281 I 
något enstaka fall kan det till och med komma fram att det verkar ha 
pågått under en mycket lång tid. Detta var fallet den 29 januari 1901 då 
Nummer 225 Stenholm, som kom till Långholmen den 28 september 
1899, framhöll att meddelanden förts in i hans cellskåp i kyrkan ända 
sedan han kom dit.282 Även om Stenholm kan ha överdrivet det hela 
finns det ingen uppenbar anledning till att han skulle ljuga på det här 
sättet om de försök till kontakter som han utsatts för. Stenholm menade 
dock först att han inte hade svarat på dessa meddelanden eftersom 
avsändaren var okänd för honom, men han kom sedan att ändra sig då 
ett brev som han skrivit togs fram och det även avslöjades att en annan 
fånge vittnat emot honom.283 

När de empiriska resultaten som presenteras ovan kombineras med 
vad som kommit fram i tidigare forskning och de vittnesskildringar som 
vi hittar i fångbiografier så går tankarna till isbergsmetaforen. Även om 
kommuniktion är en vanlig överträdelse bland förhörsprotokollen var 
inte chansen för att en sådan handling skulle göra ett avtryck bland dem 
särskilt hög. 

Kommunikationens praktiker och tekniker 

Inbjudningar till kommunikation och materiella 
förutsättningar 
Redan på de föregående sidorna har vi kunnat se hur en ny fånge blev 
indragen i kommunicerandet genom att meddelanden smugglades in i 

                                                                                                                  
SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 17 oktober 1894; SSA, CFL, A III a: vol 19. FP. 14 
september 1895; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 9 april 1900; SSA, CFL, A III a: vol. 20. 
FP. 29 januari 1901; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 26 augusti 1901; SSA, CFL, A III a: 
vol. 20. FP. 6 mars 1902; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 21 maj 1902; SSA, CFL, A III a: 
vol. 20. FP. 9 juli 1902; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 19 augusti 1902; SSA, CFL, A III 
a: vol. 20. FP. 20 juli 1903; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 12 april 1907; SSA, CFL, A III 
a: vol. 23. FP. 27 mars 1915; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 20 april 1916; SSA, CFL, A 
III a: vol. 23. FP. 15 juni 1916; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 20 & 21 juni 1916; SSA, 
CFL, A III a: vol. 23. FP. 19 februari 1917; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 26 juli 1917; 
SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 14 september 1917; CFL, A III a: vol. 24. FP. 10 oktober 
1919. 

281 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 18 maj 1895. 
282 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 29 januari 1901; SSA, CFL, D III aa: vol. 26. 

Liggare rörande fångar: Stamrullor över straffångar. Fol. 7794. Ankomst 28 sept. 1899. 
283 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 29 januari 1901. 
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dennes cellskåp.284 Det finns flera sådana inslag i empirin som 
demonstrerar hur fångar får ta emot inbjudningar. De blir också 
upplärda i att kommunicera. Uppgifterna visar att verktygen för att 
kunna upprätthålla förbindelser var något som fördes vidare till nya 
fångar. En intagen vid namn Johansson berättade exempelvis att redan 
den första söndagen han spenderade i fängelsekyrkan kom en 
blyertspenna att förmedlas till honom. En vecka senare fick han ett 
meddelande där han uppmanades att använda den, vilket han också 
gjorde.285 Andra fångar kunde alltså se till att nya medfångar hade de 
rätta materiella förutsättningarna för att delta i kommunikationsutbytet. 
När det handlar om förmedlingen av kunskap mellan fångar kommer 
detta att bli särskilt tydligt längre fram där jag skriver om hur 
instruktioner om det så kallade knackspråket spreds. 

Vilka former som kommunikationen tog sig uttryck i måste förstås 
utifrån det materiella sammanhanget och de strukturella hinder som 
utmärkte fängelselivet. Att fångar på en mängd olika sätt förmedlade 
skriftliga meddelanden till varandra är den absolut vanligaste 
kommunikationsformen i förhörsprotokollen.286 Detta innebär inte att 
det faktiskt också var den teknik som användes i störst utsträckning, det 
vi kan säga är att den framstår som en vanlig sådan och att vi vet att den 
använts av åtskilliga fångar. 

I förhörsprotokollen kan vi läsa om åtskilliga skrivredskap och 
meddelanden som upphittats vid visitationer av fångar och olika 
utrymmen. I en fånges kläder hade personalen exempelvis funnit 
”förutom en knif, en bläckpenna och tre blyertspennor, en hel mängd 

                                                                 
284 Meddelandena hade smugglats in i hans cellskåp i fängelsekyrkan. SSA, CFL, A III 

a: vol. 20. FP. 29 januari 1901. 
285 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 6 juni 1895. 
286 Se exempelvis: SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 11 april 1895; SSA, CFL, A III a: 

vol. 19. FP. 18 maj 1895; SSA, CFL, A III a: vol 19. FP. 25 maj 1895; SSA, CFL, A III a: 
vol. 19. FP. 6 juni 1895; SSA, CFL, A III a: vol 19. FP. 2 november 1895; SSA, CFL, A 
III a: vol 19. FP. 3 januari 1896; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 8 & 15 februari 1896; 
SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 2 november 1897; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 24 
oktober 1898; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 8 november 1898; SSA, CFL, A III a: vol. 
20. FP. 14 november 1898; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 5 oktober 1899; SSA, CFL, A 
III a: vol. 20. FP. 5 december 1899; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 22 augusti 1900; SSA, 
CFL, A III a: vol. 20. FP. 29 januari 1901; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 10 juni 1901; 
SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 26 augusti 1901; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 30 
augusti 1901;SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 6 mars 1902; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 
21 maj 1902; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 2 juni 1902; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 
17 juni 1902; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 9 juli 1902; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 
19 augusti 1902; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 1 september 1902; SSA, CFL, A III a: 
vol. 21. FP. 10 februari 1904; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 23 juli 1904; SSA, CFL, A 
III a: vol. 21. FP. 1 augusti 1904; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 25 oktober 1908; SSA, 
CFL, A III a: vol. 21. FP. 31 oktober 1908; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 22 juni 1909; 
CFL, A III a: vol. 23. FP. 26 november 1914; CFL, A III a: vol. 23. FP. 22 oktober 1915; 
CFL, A III a: vol. 23. FP. 5 januari 1916; CFL, A III a: vol. 23. FP. 27 november 1916; 
CFL, A III a: vol. 23. FP. 14 september 1917; CFL, A III a: vol. 24. FP. 10 oktober 1919. 
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breflappar,” samt även ett brev som han fått av en annan fånge.287 
Petterson, som den intagne hette, hade tydligen skapat sig goda 
möjligheter att upprätta skriftliga förbindelser med andra fångar. Kniven 
associerar läsaren säkert främst med dess potential för våldsutövning, 
men den kan också ha använts till att rista in meddelanden med. 

I andra förhörsprotokoll framgår det att fångar använt sig av 
blyknappar för att skriva med. De kunde också användas för att tillverka 
blyertspennor.288 Olika varianter av blyertspennor var inte det enda som 
kunde användas för att skriva med, vid en visitation i en cell hittades 
bland annat ”en läst, hvars urholkning han begagnat som bläckhorn”, 
och en trästicka som använts som penna.289 Att hitta något att skriva 
med framstår egentligen inte som så svårt. I Anton Nilsons fångbiografi 
kommer det exempelvis fram att han använde sig av en mängd olika 
föremål: ”Vanligen skrev jag med blyertspenna, men också med en 
stålpenna i ett hopvridet plåtrör eller lindad på en träpinne och medelst 
mahognybets eller andra medel.”290 Något som citatet visar är den 
uppfinningsrikedom och kreativitet som demonstrerades från de intagnas 
sida när det gällde att förändra deras situation. 

Då medlen för att skriva med inte verkar ha utgjort något större 
problem så är det lite värre med åtkomsten av skrivmaterial. Det 
vanligaste verkar ha varit klosettpapper. Att så var fallet är egentligen inte 
särskilt förvånande eftersom det var något som fanns tillgängligt. Detta 
toalettpapper som liknade bakplåtspapper i dess spröda och halvt 
genomskinliga form var dock starkt ransonerat, så användningen av det 
ska tolkas som en brist på andra möjligheter. Enligt Anton Nilson fick 
fångarna i ensamcellerna endast 14 sådana här ark, som inte var större än 
cirka 10 cm gångar 15 cm, i veckan.291 Han har också framhållit hur det 
var ”synnerligen svårt att anskaffa” papper.292 Detta gav upphov till en 
kreativ användning av det som fanns tillgängligt. Skrivmaterial kunde 
också bestå av spikaskar, medicinomslag och återanvändning av brev 

                                                                 
287 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 22 augusti 1900. Pennor av olika varianter tas 

också upp i exempelvis: SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 3 januari; SSA, CFL, A III a: vol. 
21. FP. 1 augusti 1904; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 3 april 1905; SSA, CFL, A III a: 
vol. 21. FP. 15 september 1908; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 24 februari 1909; SSA, 
CFL, A III a: vol. 22. FP. 8 september 1910; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 5 augusti 
1912; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 3 oktober 1913. 

288 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 10 februari 1904; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 8 
april 1904; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 1 augusti 1904. Det som refererats till som 
blyertspennor på utsidan har dock inte innehållet någon form av bly. Namnet kommer 
ifrån att vetenskapsmän under tidig moderntid trodde att svart grafit var en form av bly. 
https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/kommunikation-och-media/papper-och-
penna/ Avläst: 2019-09-06. 

289 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 23 juli 1904. 
290 Nilson 1918, s. 7. 
291 Nilson 1987 (1980), s. 144. 
292 Nilson 1918, s. 7. 
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som fången mottagit.293 Klosettpappret är dock det som dyker upp flest 
gånger även om det kan användas synonymt med benämningen 
papperslappar vilket ibland gör det svårt att avgöra om det var detta som 
användes.294 Oftast framgår det emellertid inte vad fången skrivit på. 
Från danskt håll har Peter Scharff Smith berört bristen på tillgång till 
papper och hur fångar skrev på toapapper, skiffer, promenadgårdarnas 
väggar och träspån.295 I förhörsprotokoll från Långholmen känns alla 
dessa ”underlag” igen förutom träspån.296 

Att det skrevs på skiffer framstår inte som vanligt i det material jag 
undersökt, men vi vet att det förekom.297 Gunnar Rudstedt som skrivit 
en monografi över Långholmen och själv arbetat där skriver att ”Först 
var bara en griffeltavla tillåten för cellfånge;” (griffeltavlor är gjorda av 
svartskiffer).298 Att ensamfångar kunde ha griffeltavlor under den period 
jag studerar framgår i källorna, men inte hur vanligt detta var. Jag har 
bara hittat två fall där fångar kommunicerat med hjälp av dessa tavlor 
under perioden 1890–1920. De ligger kronologiskt mycket nära varandra, 
4 juli 1906 och 10 juli 1906, och tillvägagångssätten är närmast 
identiska.299 Kommunikationen fördes mellan cellfönstren på så sätt att 
fången sträckte ut griffeltavlan med meddelandet genom det. Fången var 
tvungen att stå på något som exempelvis sängen för att nå upp till 
fönstret och meddelandet skrevs med stora bokstäver vilket säger något 
om att tekniken kanske inte var så smidig och riskfri.300 Meddelandet på 
griffeltavlan måste kunnat ses av den andre fången vilket innebar att 

                                                                 
293 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 10 februari 1904; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 8 

april 1904. 
294 Att klosettpapper också helt enkelt kunde benämnas papperslappar är tydligt i 

följande fall: SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 1 augusti 1904. För exempel där det framgår 
att klosettpapper använts se: SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 25 oktober 1908; SSA, CFL, 
A III a: vol. 21. FP. 19 januari 1909; CFL, A III a: vol. 23. FP. 26 november 1914; SSA, 
CFL, A III a: vol. 23. FP. 27 november 1916 [gäller gemensamfånge]; SSA, CFL, A III a: 
vol. 23. FP. 1 maj 1917 [gäller gemensamfånge]; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 13 juni 
1918 [gäller gemensamfånge]; SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 10 oktober 1919. Det kan 
också finnas bevarade meddelanden skrivna på klosettpapper bifogade tillsammans med 
förhörsprotokoll, se exempelvis: SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 

295 Smith 2003, s. 296. Den begränsade tillgången på papper nämns också i Schwan 
2014, s. 167. 

296 En fånge hade dock skrivit på vad som benämns som en sticka i ett 
förhörsprotokoll SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 14 februari 1900. 

297 Den kvantitativa bedömningen är dock precis som när det gäller många av de 
andra sätten att kommunicera mycket osäker. Skiffertavlor är också svåra att uttala sig om 
eftersom det var så enkelt att radera innehållet på dem. 

298 Rudstedt G. 1972, s. 198. 
299 För den som är intresserad av att ta del av det andra fallet se: SSA, CFL, A III a: 

vol. 21. FP. 10 juli 1906. 
300 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 4 juli 1906; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 10 juli 

1906. 
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kommunicerandet endast kunde ske när det var ljust.301 Att de två fallen 
utspelade sig på sommaren är heller rimligen inte någon slump eftersom 
det helt enkelt var ljust betydligt längre då. Fördelar med att använda 
griffeltavlor på detta sätt har med att de gick att återanvända och att det 
bör varit tämligen ljudlöst. 

Som till viss del framgått hade inte alla fångar samma möjligheter att 
kommunicera med andra intagna. Larsson kunde exempelvis som vi sett 
använda en läst till att förvara bläck i. Att fången hade en läst måste 
inneburit att han var sysselsatt med skomakeri vilket var ett arbete som 
flera fångar använde sig av för att förbättra sina kommunikations-
möjligheter. Fången nummer 136 Jonsson hade vid ett tillfälle blivit 
ertappad med att skriva under gudstjänsten i fängelsekyrkan och i 
samband med det togs ett flertal föremål i beslag. Det handlade om ”ett 
mindre bläckhorn af läder, en stålpenna jämte något klosettpapper”302. 
Jonsson kom under förhöret att berätta hur han själv tillverkat de 
aktuella föremålen. Genom sitt arbete med maskinskomakeri hade han 
kunnat tillverka ett bläckhorn med hjälp av läderbitar och beck och 
dessutom kunnat göra vad som benämns som en stålpenna av en 
sönderbruten stålfjäder.303 Bläcket hade han hällt över i bläckhornet 
under den föregående brevskrivningen i cellen.304 Genom en 
kombination av ett visst arbete och kreativitet hade Jonsson förändrat 
sina möjligheter att bryta den isolering som hans straff föreskrev. 

Om inte sådant som bläck, pennor och blyknappar fanns tillhands 
kunde fångar rista eller perforera papperslappar så att de kom att 
innehålla meddelanden.305 Nöden blev en kreativ motor som genererade 
en långt gående pluralism i skrivandepraktiker. 

 
Det skrivna ordet: Kreativitet, förutsättningar och 
distributionsvägar 
När den totala isoleringen gick ifrån att vara ett abstrakt ideal till att 
omsättas i praktiken utgjorde fångarnas agerande en central variabel. Om 
fångarna inte strävade mot att utnyttja de brister och förutsättningar som 
fanns så blev ideal och praktik närmast detsamma. De intagnas förmåga att 
ta kontakt med och upprätthålla förbindelser med varandra var beroende 
av en mängd olika handlingar och egenskaper varav deras kreativitet och 

                                                                 
301 Möjligen kan elektrisk belysning förekommit utanför cellfönstret under slutet av 

den period jag undersöker. 
302 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 19 januari 1909. 
303 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 19 januari 1909. 
304 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 19 januari 1909. 
305 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 2 november 1895. 
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uppoffringar i sådant som tid och tankekraft var av stor vikt. Erik 
Granlund som framförallt suttit vid Härlandafängelset menar i sina 
memoarer att även om det funnits 10 gånger så mycket bevakning ”skulle 
ändå fångarna skaffa sig utvägar att giva varandra skriftliga 
meddelanden.”306 Formuleringen ger också en känsla av hur betydelsefull 
kreativiteten var vilket är något som kommer demonstreras här. En annan 
aspekt av det hela är de förutsättningar som olika arbetsuppgifter förde 
med sig, det var vanligen dessa förutsättningar som utnyttjades kreativit. 

Då ensamfångarna spenderade nästintill all tid i cellen är det inte 
konstigt att vi hittar de mest sofistikerade sätten att ta kontakt med andra 
fångar just där. I ett förhörsprotokoll vittnar en löjtnant G. Reutercrona 
om hur fångarna ”sannolikt” skickat meddelanden till varandra med en 
lina som varit placerad i ventileringsrören. Reutercrona är visserligen inte 
helt säker på att det gått till så, men hans misstanke stärks av att en 
vaktkonstapel sett hur en av fångarna dragit i en sådan lina ”däraf 
bestämdt kommit till slutsatsen, att meddelanden fångarne emellan på 
detta sätt befordrades.”307 Fången nummer 30 Wahlqvist hävdar dock att 
han ska ha fått dessa meddelanden i fängelseskolan.308 Det kan finnas 
flera anledningar till att Wahlqvist inte skulle vilja tala sanning om hur 
det gått till, det kan handla om att skydda den andre fången eller att han 
vill dra uppmärksamhet från ett smidigt och ljudlöst sätt att 
kommunicera på. Någon anledning för personalen att här berätta något 
annat än vad de sett är dock svårare att föreställa sig. Om det nu var som 
förhörsprotokollet ger oss anledning att tro att fångarna kommunicerade 
på detta sätt har vi att göra med ett distributionssätt som hade ett flertal 
fördelar. Att det framstår som smidigt och ljudlöst har nämnts och till 
detta ska fogas att det var omedelbart på så sätt att mottagaren nåddes 
direkt. Även om personalen i det här fallet upptäckte det hela bör det 
varit tämligen säkert att skicka meddelanden på detta sätt i skydd av 
nattens mörker. 

Kreativitet var ofta inte ensamt tillräckligt för att åstadkomma mer 
intrikata förmedlingsvägar. Precis som gällande de materiella 
förutsättningarna spelade olika typer av arbete stor roll för att både 
förstärka och öppna upp nya möjligheter. Särskilt ett fall i källmaterialet 
sticker ut då detta demonstrerar hur personalen kom att agera ovetande 
kurirer inom ett för dem dolt distributionsnät.309 Det gick till så att 
kläder som tillverkats av olika fångar lämnades till nummer 380 Blomén 
som hade till uppgift att göra knapphål. Efter att detta genomförts fördes 

                                                                 
306 Granlund 1933, s. 212–213. 
307 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 6 mars 1902. 
308 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 6 mars 1902. 
309 Det finns såklart en möjlighet att någon eller några i personalen skulle ha vetat om 

hur systemet fungerade och på något sätt kunna dra nytta av detta men det framstår som 
osannolikt. 
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kläderna återigen tillbaka till fångarna. Under sitt arbete hade Blomén 
passat på att ta emot och skicka meddelanden som var insydda i 
plaggen.310 Blomén kom att anklagas tillsammans med en annan intagen, 
nummer 413 Eriksson, för att på det här sättet ha dels kommunicerat 
med varandra dels med andra fångar.311 

Kommunikationen hade alltså inte enbart förts mellan de två fångarna 
utan även andra hade varit iblandade. Hur många som var involverade, 
hur länge det pågått och vilka volymer som det handlar om går dock 
tyvärr inte att besvara. Från Horsens tukthus i Danmark har en före 
detta anställd vittnat om ett liknande fall där ihålligheter i lädergrimmor, 
en produkt som tre fångar arbetade med, gjorde att personalen ovetande 
gick fångarnas ärenden. I detta fall är det dock tobakssmugglandet i dessa 
grimmor som framhålls, gällande kommunikation i samband med detta 
nämns ordet ”’telegraferat’”, vilket måste inneburit att knackspråket 
användes.312 Även om grimmorna kunde användas till att förmedla 
meddelanden så var det antagligen så att knackningarna i det här fallet 
utgjorde ett bättre sätt att upprätthålla kontakten. 

När det handlar om den här formen av distributionsvägar bör det 
varit så att personalens kännedom gjorde att de inte kunde användas 
längre. För Centralfängelset på Långholmens del kan vi anta att plaggen 
efter upptäckten kom att kontrolleras. Om det var möjligt att visitera 
kläderna utan alltför stora arbetsinsatser innebar det rimligen att det här 
sättet att distributera meddelanden eliminerades eller i alla fall blev 
avsevärt mycket mer riskabelt att använda. 

En plats som verkar ha erbjudit särskilt goda förutsättningar för att 
förmedla meddelanden var fängelsekyrkans cellskåp. Här framgår det att 
det gick både att sticka och kasta in dem i andra fångars cellskåp.313 Den 
här typen av förbindelser mellan cellskåpen kunde också upprätthållas 
som det står i ett protokoll under ”en längre tid”.314 Kommunikationen 
mellan dessa skedde ibland på ett mer kreativt och sofistikerat sätt. I ett 

                                                                 
310 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 31 oktober 1908. 
311 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 31 oktober 1908. 
312 Ljungström 1934, s. 32. 
313 För exempel på detta samt och även försök därtill se: SSA, CFL, A III a: vol. 19. 

FP. 11 april 1895; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 18 maj 1895; SSA, CFL, A III a: vol. 
19. FP. 6 juni 1895; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 8 & 15 februari 1896; SSA, CFL, A 
III a: vol. 19. FP. 11 november 1896; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 12 april 1898; SSA, 
CFL, A III a: vol. 20. FP. 9 & 10 maj 1898; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 5 december 
1899; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 26 augusti 1901; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 2 
juni 1902; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 9 juli 1902; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 19 
augusti 1902; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 19 februari 1904; SSA, CFL, A III a: vol. 21. 
FP. 13 maj 1904; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 23 juli 1904. Ett fall där det endast 
framgår att kommunikationen sker mellan cellskåp men inte vart dessa är placerade: SSA, 
CFL, A III a: vol. 20. FP. 17 juni 1902. 

314 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 18 maj 1895. 
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intressant vittnesmål från en vaktkonstapel berättas det exempelvis att 
”det bref, Byström försökte kasta öfver till bredvidliggande cellskåp, var 
fastbundet vid ett snöre och drogs genast tillbaka af Byström, då ingen 
fånge den gången satt i det skåp, till hvilket Byström kastade brefvet.”315 
Byströms handling demonstrerar något som är återkommande i 
källmaterialet och det är hur genomtänkt och uppfinningsrikt fångarnas 
kommunicerande många gånger var. Dessa utmärkande drag speglar 
också den tid och tankemöda som döljer sig bakom handlingarna och 
därmed i förlängningen den betydelse som skapandet och 
upprätthållandet av kontakterna tillmättes. 

Kreativitet kommer också till uttryck i hur meddelanden kunde 
förmedlas mellan cellfönstren. Vid ett sådant försök, som visserligen 
misslyckades, hade en fånge förvandlat skohyllan till en käpp som han 
räckte fram till det cellfönster där den andre fången skulle sätta fast 
meddelandet på denna. Käppen hade dock gått sönder.316 En annan 
fånge hade lyckats bättre när han fiskade upp ett meddelande med hjälp 
av en sytråd från en cell som var belägen under honom.317 Genom en 
kombination av tankemöda, uppfinningsrikedom och vissa materiella 
förutsättningar kunde kommunikationsmöjligheterna vidgas betydligt. 

Ristande och klotter 
Jag krängde rocken av mig och lade mig raklång på cellgolvet med den 
hoprullade rocken som huvudgärd. Där låg jag nu och lät mina ögon 
vandra runt kring cellens golv och väggar. Men vad var det? En 
inskription var inristad i golvet och jag kröp dit för att se vad den 
innehöll. ’Lasse – läste jag – kom in 1885 – dato och månad oläsliga – 
dömd till 5 år och 6 månader’. En rysning genomfor mig. 5 år 6 
månader! Stackars f-n, vad hade han månne begått för brott, det måtte 
inte vara småsaker! Efter denna upptäckt beslöt jag att göra en 
grundligare undersökning. Tröttheten var nu försvunnen och för att 
tiden skulle gå måste jag ju sysselsätta mig med något. Krypande på alla 
fyra begav jag mig ut på upptäcksresa och ett tjugotal inskriptioner 
upptäcktes.318 

Den kända agitatorn August Palm som författat ovanstående ord gjorde 
samma upptäckt som otaliga fångar gjort sedan dess när han såg alla de 
meddelanden som prydde hans nya boning. Palms vittnesmål beskriver 
situationen i en cell vid Stockholms stads rannsakningshäkte vilket inte är 
detsamma som Centralfängelset på Långholmen. Mitt intryck är att 

                                                                 
315 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 8 & 15 februari 1896. 
316 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 25 maj 1895. 
317 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 14 oktober 1907. Att snören användes för att 

kommunicera via cellfönstren, här gällande Horsens tukthus i Danmark, framhålls i 
Ljungström 1934, s. 30. 

318 Palm 1970 (1905), s. 254–255.  



93 

häkten och fängelser som framförallt hade fångar med kortare strafftider, 
vilket i stort sett är alla fängelser utom centralfängelserna, var betydligt 
mer fulla av den här typen av inristningar och klotter.319 En fånge som 
innehar en cell under en längre tid löper betydligt större risker att bli 
upptäckt under någon av alla de visitationer som genomförs och har så 
mycket mer att förlora genom sin misskötsamhet. 

Ett fängelse som Algot Rosberg framhåller som särskilt utsatt för 
fångarnas klotter var Karlskronafängelset. Efter att ha gett några exempel 
på meddelanden innehållande hälsningar och kommentarer om 
stundande frigivningar skriver han att ”Dylika skrivelser påträffar man 
väl i alla fängelser, men här var både tak och väggar fullklottrade.”320 Vid 
Långholmen förefaller det inte varit så här vanligt med klotter, men det 
förekommer fall där intagna vid Centralfängelset på Långholmen blev 
ertappade med att ha ristat eller klottrat olika former av meddelanden. 
Någon form av skrift framstår som vanligast, men fången kunde också 
meddela sig med andra genom att rita något mer grafiskt. Jag har valt att 
inte skilja på ristningar och klotter här eftersom källmaterialet kan vara så 
diffust gällande detta.321 

Precis som när det gäller många andra sätt att kommunicera påverkas 
förmågan att klottra och rista av vilket arbete en fånge hade. Nummer 
240 Jonsson hade exempelvis på grund av sina arbetsuppgifter tillgång 
till spik vilket gjorde det tämligen enkelt för honom att rista in sådant 
som sitt namn, när han skulle friges, vilket brott han begått och hur långt 
hans straff var.322 De två senare uppgifterna återfanns ”under 
stolsitsen”.323 Även om det inte framgår explicit i protokollet gör 
uppgiften om att det finns en säng i det aktuella utrymmet att vi kan 
förutsätta att det rör sig om Jonssons egen cell och inte en arbetscell. 
Den aktuella kommunikationen var sett i förhållande till andra metoder 
annorlunda på så sätt att tidshorisonten skilde sig avsevärt, det skulle 
dröja innan någon annan fånge kunde tänkas se det som ristats och något 
svar var inte att tänka på. Ristningar och klotter på andra platser 
utmärktes inte av detta på samma sätt. 

Om en fånge ville föra vidare ett ritat eller ristat meddelande till 
andra intagna framstår cellskåpen som den bästa platsen för att göra 

                                                                 
319 Under perioden 1890–1920 var inte häkten och fängelser separerade i samma 

utsträckning som nu. Landets många kronohäkten fyllde exempelvis båda dessa 
funktioner. Ett exempel på förekomst av inskriptioner i cellen vid Kronohäktet på 
Långholmen finns i följande fångbiografi, antalet som det handlar om är dock inte så 
pass stort att det kan användas som stöd för mitt intryck: Berglund 1917, s. 75.  

320 Rosberg 1918, s. 50. 
321 Då det exempelvis kan stå att en fånge ritat med en nagel eller en spik i ett cellskåp 

så är min spontana reaktion att det hade varit mer korrekt att beskriva det som att denne 
har ristat. SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 17 oktober 1894. 

322 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 14 maj 1904. 
323 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 14 maj 1904. 
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detta.324 Det verkar som att det var svårt att observera vad någon 
gjorde i cellskåpet och psalmsången kunde också sannolikt dölja 
eventuella ljud. Om det genomfördes i fängelseskolan riskerade fångar 
att bli avstängda från denna aktivitet. Detta var ett straff som drabbade 
tre fångar i februari 1895 då de på grund av både ritande och ristande i 
skåpen inte fick delta i fängelseskolan på en månad.325 Straffet kan 
säkert framstå som lindrigt, men måste relateras till den överväldigande 
monotoni som präglade fängelselivet. Avstängningar var med största 
sannolikhet inte något som var unikt för ritande och ristande utan 
användes säkert även för en mängd andra handlingar. Sanktionen tas 
dock nästan aldrig upp i förhörsprotokoll. Troligen utgjorde den en del 
av en uppsättning inofficiella straff som fanns vid sidan av det 
extrajudiciella bestraffningssystemet. 

Gällande cellskåpen så ska det framhållas att det är något oklart om de 
som användes i skolan fanns i en särskild lokal eller om det helt enkelt 
alltid var skåpen i fängelsekyrkan som användes vid undervisningen. Det 
senare stöds av att det i två förhörsprotokoll står ”under 
skolundervisningen i kyrkan”.326 Att skolan och kyrkan i själva verket var 
samma lokal om än möjligen olika delar av den tyder också en annan 
formulering i ett förhör på. Det är uppenbart att de pratar om 
fängelsekyrkan, men i slutet av protokollet då de diskuterar en fånges 
placering står det att denne ”hädanefter vid gudstjensterna skall placeras 
å öfversta cellraden i skolrummet,”.327 

Även om ristningar och klottrande till största delen var begränsade till 
den egna cellen och cellskåpen förekommer sådant även på andra platser. I 
ett fall var det en fånge som blev upptäckt då denne ristade i 
promenadgårdarna, något som förefaller vara ytterst riskabelt då de intagna 
var så pass bevakade här. Till detta behövdes dock inte mer än en sten.328 
Det är fullt möjligt att det fanns en skillnad här gällande bevakningen när 
vi jämför med fängelser som var inriktade på fångar med korta straff. P. O. 
Berglund som satt tre månader som fängelsefånge vid Kronohäktet på 
Långholmen har gällande promenadgårdarna där framhållit att ”många, 
många gånger har jag där funnit skrivet med blyerts eller krita, ristat med 

                                                                 
324 Se exempelvis: SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 17 oktober 1894; SSA, CFL, A III 

a: vol. 19. FP. 16 februari 1895; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 19 februari 1895; SSA, 
CFL, A III a: vol. 21. FP. 11 september 1903; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 24 
november 1905. 

325 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 16 februari 1895. Se också: SSA, CFL, A III a: vol. 
21. FP. 10 september 1902. 

326 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 11 april 1895; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 18 
maj 1895. 

327 SSA, CFL, A III a: vol 19. FP. 14 september 1895. 
328 SSA, CFL, A III a: vol 19. FP. 2 september 1895.  
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en sten eller en spik”.329 Det han fann var bland annat meddelanden om 
mer mat vilket ska förstås i ljuset av att han satt vid fängelset under 
nödåret 1917.330 Uppenbarligen kunde fångarna med flera olika redskap 
rista in dessa protester trots övervakningen. 

Kommunikation mellan promenadgårdarna 
Ensamfångar vistades inte på speciellt många andra platser än i den egna 
cellen. Promenadgården tillhörde ett av dessa få undantag och 
kommunikationsmässigt innebar den vissa möjligheter.331 Beteckningen 
promenadgård leder egentligen tankarna fel eftersom den lilla yta som 
varje fånge hade tillgång till inte erbjöd mycket utrymme till att röra sig 
på. De små ”gårdarna” var grupperade i en halvcirkel runt en vaktkur 
som var placerad likt ett nav i ett hjul. Runt detta nav strålade 
tårtbitsformade gårdar ut. Fångarna var isolerade från varandra då varje 
gård var avskild från de intilligande med ett plank eller en mur.332 

En fånge vid namn Albert Sundin som satt vid Centralfängelset i 
Härnösand under 1900-talets början har skrivit om de åtgärder som 
vidtogs för att hindra kommunikationen då fångar skulle föras ut till 
promenaden. På vägen dit ska de intagna släppts ut en i taget ”med så 
långa mellanrum, att de ej skola bli i tillfälle att samtala eller växla brev. 
Under vägen till och från gården ha fångarna en tyghuva eller s.k. mask 
med hål för ögonen över ansiktet, på det de ej skola känna igen varandra 
i händelse av bekantskap.”333 Sundins skildring vittnar om hur genom-
syrande isoleringssträvandena kunde vara. Även om beskrivningen gäller 
ett annat fängelse än Långholmen finns det ingen anledning att 
misstänka att praktiken såg annorlunda ut där.334 Det verkar också som 
att personalen i väldigt hög utsträckning lyckades förhindra fångarna från 
att kommunicera under vägen till och från promenaden. 

                                                                 
329 Berglund 1917, s. 38. 
330 Berglund 1917, s. 38, 75. 
331 Siv Rehn har nämnt kommunicerandet i ensamfångarnas promenadgårdar. Två 

metoder kommer här fram, det skrivs dels om knackande och dels om att lämna kvar ett 
meddelande. Rehn 2005, s. 182. 

332 En beskrivning av hur dessa promenadgårdar såg ut finns i Sundberg 1892, s. 25. 
Se också Siv Rehns bok Vita duvan som ägnat ett par sidor åt promenadgårdarna som 
också innehåller flera bilder. Rehn 2005, s. 180–183. P. O. Berglund har beskrivit 
promenadgårdarna vid Kronohäktet på Långholmen som verkar vara i princip av samma 
typ som dem vid centralfängelset på ön. Berglund 1917, s. 51. 

333 Sundin 1914, s. 62. 
334 I de lokala reglerna från 1886 är det tydligt att förhindrandet av kommunikation 

mellan fångar var något centralt. De skulle exempelvis föras till fånggårdarna en i taget. 
Ordning för centralfängelset å Långholmen. 1886, s. 22, 53 & 7 [Observera att regelsamlingen 
består av flera tryckta texter och att den därmed innehåller flera sidräkningar som börjar 
om, sidan 7 ovan ligger exempelvis sist av de sidor som jag hänvisat till ovan]. 
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Det var dock inte alltid som de lyckades förhindra kommunicerandet 
under dessa transporter. I ett fall hade en ensamfånge stannat upp och 
avlägsnat ”ansiktshufvan” och kunnat, som det beskrivs, nicka och 
grimasera mot andra fångar.335 Betydelsen av att bara kunna se en annan 
fånge utan fångmask kan mycket väl varit stor eftersom verksamheten 
var utformad för att förhindra detta.336 

Personalen var inte lika framgångsrik när det gäller att stoppa 
förbindelserna mellan de intagna under promenaden. Ett sätt att 
kommunicera här var att kasta paket innehållande meddelanden mellan 
gårdarna.337 Det fanns flera risker med detta. En var att paketet hamnade 
i fel promenadgård, en annan att det inte var säkert att fången som 
vistades där var beredd att föra paketet vidare.338 I ett fall där en fånge 
fått meddelanden inkastade till sin gård lämnade han över dem till 
personalen istället då han ’”ej ville vara någon brevlangare’”.339 
Förmodligen var det inte lika svårt att stå emot utförandet av den här 
typen av tjänster bland ensamfångarna som bland de som var på 
gemensamheten och därmed var tvungna att kanske dagligen möta de 
andra fångarna. 

Utformningen av promenadgårdarna, så som de beskrivits ovan, 
speglar hur de såg ut rent allmänt vid svenska fängelser, även om det kan 
förekomma undantag. När nu paket kastades mellan gårdarna på 
Långholmen var det med största sannolikhet så att detta skedde även vid 
andra fängelser. Detta antagande är också lika rimligt om vi ser till 
fängelser i andra länder som var utformade efter ensamhetssystemet 
(Philadelphiasystemet).340 Utformningen av promenadgårdarna var inget 

                                                                 
335 CFL, A III a: vol. 22. FP. 8 juni 1910. 
336 Att avlägsna fångmasken på det här sättet när fången eskorderades av en vakt ska 

rimligen inte förstås främst som en kommuniktiv handling utan som en motstånds-
handling. Det var inget som fången skulle kunna komma undan med. Eftersom fången 
också under promenaden sjöng högjutt, hånskrattade vid tillsägelser och gjorde ”hånfulla 
mimer” är det ännu mer uppenbart att det hela handlar om protester. Eftersom 
avhandlingen inte har fångarnas motstånd som fokus är vi här främst intresserade av 
dessa handlingar som kommunikation. CFL, A III a: vol. 22. FP. 8 juni 1910. 

337 För exempel på att meddelanden kastats mellan promenadgårdar se: SSA, CFL, A 
III a: vol 19. FP. 25 maj 1895; SSA, CFL, A III a: vol 19. FP. 1 maj 1896; SSA, CFL, A 
III a: vol. 20. FP. 14 november 1898; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 8 december 1898; 
SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 5 oktober 1899; SSA, CFL, A III a: vol 20. FP. 30 augusti 
1901; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 21 maj 1902; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 3 april 
1905; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 12 april 1907; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 22 
oktober 1915; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 20 april 1916; SSA, CFL, A III a: vol. 23. 
FP. 14 september 1917; SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 10 oktober 1919. 

338 En fånge lämnade istället paketet till bevakningen. SSA, CFL, A III a: vol 20. FP. 
30 augusti 1901. 

339 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 
340 Att meddelanden kunde kastas mellan promenadgårdar har tidigare nämnts av 

Peter Scharff Smith. Han beskriver det som att många lyckades med detta. Smith 2003, s. 
296. 
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specifikt för Sverige, vi kan se dem på bilder och ritningar från andra 
utländska fängelser runt om i världen.341 

En förutsättning för att fångarna skulle kunna kasta meddelanden till 
rätt fångar inom ensamhetssystemets promenadgårdar, så väl i Sverige 
som utlandet, var att de visste när den andre hade sin promenad och att 
den då sammanföll med den egna. En kontakt kan visserligen upprättas 
med en okänd fånge, men för att det ska kunna finnas någon kontinuitet 
i det måste det finnas ett system i hur promenadgårdarna fördelades 
mellan fångarna och vid vilka tider. En sådan förutsättning gäller även 
andra sätt att kommunicera mellan promenadgårdarna som exempelvis 
när fångar lämnar kvar meddelanden i dem.342 Även om fångarna kan ha 
bistått varandra så skulle en slumpmässig fördelning av gårdar och tider 
rimligen gjort det närmast omöjligt att planera kommunikationen. En 
sådan organisering hade sannolikt även blivit rörig i praktiken, istället var 
det antagligen strikt reglerat så att personalen visste exakt vilka som 
skulle gå ut och under vilken tid det skulle ske. Någon form av 
roteringssystem är visserligen tänkbart gällande gårdarna, men utifrån de 
empiriska exemplen bland förhörsprotokollen verkar det som att de 
intagna hade koll på vilken fånge som befann sig var och när. 

Kommunicerandet mellan promenadgårdarna såg ganska riskfullt ut med 
tanke på hur bevakningen var ordnad. Det är emellertid möjligt att 
personalen, trots att det satt en vakt i en kur som skulle observera fångarna, 
helt enkelt inte lyckades särskilt väl med att förhindra fångarnas förbindelser 
och att det var därför som de använde promenaden till att meddela sig med 
varandra.343 Här utgår jag också ifrån att personalen faktiskt brydde sig 
särskilt mycket om att fångarna kommunicerade, det är möjligt att de såg 
mellan fingrarna med det, i alla fall i viss utsträckning. Rapporteringar krävde 
extra arbete och kunde skapa konflikter. Om så var fallet utgör det vi kan se 
endast en liten del av den totala kommunikationen. Förhörsprotokollen 
utgör ingen bra källa för att svara på dessa frågor. Ett annat scenario är att 
promenadgårdarna var en plats där bevakningen hade väldigt god koll på 
vad som hände och att de fall som tas upp i förhörsprotokollen faktiskt 
utgör majoriteten, eller i alla fall en ansenlig del av dem, som inträffade. I så 
fall var det antagligen så att promenadgårdarna och de risker de medförde 
var de enda tillfällen som fanns att sätta sig i förbindelse med vissa specifika 
fångar som de annars hade svårt att komma i kontakt med. 

                                                                 
341 Detta blir främst tydligt i Johnston 2000. Se även: Smith 2003, s. 32, 169, 171, 182, 

191; Schaanning 2007, ej numrerade bildsidor som börjar efter sidan 192. 
342 Se. t.ex. SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 2 november 1895. 
343 I texten ovan har jag koncentrerat mig på hur fångar kastar meddelanden mellan 

gårdarna och även nämnt att de kunde placeras i gårdarna. Det förekommer andra sätt att 
kommunicera i dessa som knackande, ristande och samtal, men de är ovanliga. SSA, CFL, 
A III a: vol. 19. FP. 9 januari 1894; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 2 september 1895.  
Se också boken Vita Duvan där knackande i promenadgården nämns: Rehn 2005, s. 182. 
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Fångtelegrafen – knackspråket 
Att ett knackspråk hade utvecklats och användes av fångarna vid 
cellfängelserna har framgått på flera håll i olika fängelsehistoriska 
arbeten.344 Den fängelsehistoriska forskningen har emellertid vanligtvis 
hanterat knackspråket som en kuriositet eller en parantes. Likväl har den 
lämnat oss med vissa kvantitativa intryck av det som är värda att ta fasta 
på. Randall McGowen har exempelvis gett en bild av att ett fängelse vid 
1800-talets mitt i England nattetid kunde fyllas av ljud från fångar som 
ägnade sig åt rörknackningar.345 Philip Priestlys skriver om hur ljud från 
knackningarna kunde höras över hela fängelset och citerar en fånge som 
menar att kommunikationen lät som en ’”imprisoned woodpecker 
tapping to be free’.”346 Sådana skildringar leder tankarna till en 
omfattande och betydelsefull praktik. En annan summering från svenskt 
håll ger dock intryck av en betydligt mer begränsad verksamhet då 
författarna menar att knackspråket praktiserades, men att andra mer 
simpla sätt att kommunicera var mer vanliga.347 Påståendet är absolut 
inte orimligt, men utifrån den begränsade empiri som redovisas upplevs 
det inte som särskilt väl underbyggt. 

Även om den kvantitativa frågan gällande knakspråket är besvärlig att 
närma sig utifrån en begränsad och fragmentiserad empiri så händer det 
att förhörsprotokoll ger vissa inblickar i hur omfattande praktiken kan ha 
varit. Ett sådant som är ovanligt eftersom redogörelsen är så pass 
detaljerad skrevs ner i november 1916.348 Här tas det upp att nummer 
253 Jonasson blivit påkommen med att kommunicera med hjälp av 
knackningar och blivit tillrättavisad av personalen, något som inte haft 
någon långsiktig verkan: 

På deras tillsägelser att upphöra härmed hade han slutat för en stund, 
men hade han börjat vid ½ 10-tiden igen. I natt har Jonasson ånyo 
beträdts med knackningar av vakthafvande vaktkonstapel № 21 Carlsson 
och No 65 Eriksson. Han hade jämväl nu börjat sitt ofog vid 9-tiden, 
men blifvit omedelbart ertappad och slutat ett tag. Så snart de aflägsnat 
sig hade han emellertid fortsatt knackningarne och på detta sätt hållit på 
nästan hela natten.349 

                                                                 
344 Harding, Christopher, Bill Hines, Richard Ireland & Philip Rawlings. 1985, s. 174; 

Smith 2003, s. 296; Arnelund 1994, s. 59; Priestley 1999 (1985), s. 46; McGowen 1995, s. 
97; Blomqvist & Waldetoft 1997, s. 115–117; Nilsson 1996, s. 55. Ibland framgår det inte 
explicit att ett knackspråk använts utan bara att det knackats t.ex. i cellväggen, se 
exempelvis: Rehn 2005, s. 201. Det kan också nämnas att knackspråket gjort ett litterärt 
avtryck, Jan Fridegård tar upp detta i Lars Hård. Fridegård 1972, s. 130–131. 

345 McGowen 1995, s. 97. 
346 Priestley 1999 (1985), s. 46. 
347 Blomqvist & Waldetoft 1997, s. 117. 
348 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 17 november 1916. 
349 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 17 november 1916. 
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Förhörsprotokollen går vanligen inte närmare in på exaktare skildringar av 
kommunikationsöverträdelserna. Även om upprepade överträdelser hade 
betydelse för hur förseelserna bedömdes, och än mer så sett i relation till 
att de annars många gånger inte hade resulterat i rapporteringar och förhör 
överhuvudtaget, så blir resultatet vanligen en dom och en registrering i 
fångrullan. Något som i förlängningen också påverkar de statistiska 
uppgifterna om fängelserna. En viss hjälp i att skaffa oss en mer generell 
bild gällande situationen kan vi få från fångbiografier.350 Enligt Alfred 
Stern kunde samspråkande med hjälp av knackningar vara ett mycket 
omfattande fenomen: ”Att fångar knacka, ’samtalar’, med varandra är en 
alldaglig företeelse, ett livsbehov. ’Telegrafen’ står heller aldrig still, den 
pickar både natt och dag.”351 Citatet ger en bild av något som pågår i stort 
sett hela tiden vilket kanske är en överdrift, men att det handlade om något 
vardagligt framstår som desto rimligare. Stern problematiserar också 
fenomenet genom att lyfta fram hur frekvensen varierade mellan olika 
fängelser något som tyder på att han inte vill ge en ensidig och överdriven 
bild. När han satt en kortare tid vid Malmöfängelset hörde han inga 
knackningar, något som han tror kan förklaras med att granncellerna 
eventuellt var tomma. Stern menar också att fångarna där, precis som han 
själv vid denna tid, kan ha saknat kunskap om hur knackspråket 
fungerade.352 En annan möjlighet är att den eller de fångar som befann sig 
i närheten inte ville kommunicera.353 Senare vid Karlskronafängelset kom 
Stern att uppleva en helt annan situation då han betecknar 
kommunicerande mellan fångarna som livligt. En anledning till detta var 
att bevakningen var, som han skriver, inte så elakt småaktig som de var vid 
Långholmen. Där, menar han, var fången tvungen att vara försiktig 

                                                                 
350 Flera av de fångbiografier som behandlar knackspråket tas upp i texten ovan. Tre 

sådana som inte nämnts innan är: Sundin 1914, s. 65; Berglund 1917, s. 62; Fuchs 1932, s. 
104. När det gäller före detta personal som skildrat detta se: Leander 1937, s. 152. 
Gällande förhörsprotokoll som berör eller i större utsträckning handlar om knackningar 
se exempelvis: SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 4 juli 1892; SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 
17 september 1892; SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 19 september 1892; SSA, CFL, A III 
a: vol. 19. FP. 19 juni 1893; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 14 augusti 1893; SSA, CFL, A 
III a: vol. 19. FP. 17 oktober 1894; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 25 maj 1895; SSA, 
CFL, A III a: vol. 19. FP. 25 november 1895; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 18 
december 1895; SSA, CFL, A III a: vol 19. FP. 5 & 6 februari 1896; SSA, CFL, A III a: 
vol. 21. FP. 20 juli 1903 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 23 juli 1904; SSA, CFL, A III a: 
vol. 21. FP. 12 april 1907; CFL, A III a: vol. 22. FP. 8 juni 1910; CFL, A III a: vol. 23. 
FP. 6 september 1911; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 27 mars 1915; SSA, CFL, A III a: 
vol. 23. FP. 20 april 1916; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 15 juni 1916. 

351 Stern 1917, s. 40. En liknande bild ges också i följande fångbiografi: Granlund 
1933, s. 166. 

352 Stern 1917, s. 41. 
353 Ett sådant exempel utgör upphovsmannen till fångbiografin Som politisk fånge på 

Långholmen. Han satt vid Kronohäktet på Långholmen som fängelsefånge i tre månader. 
Berglund 1917, s. 61–63. 
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eftersom alla förseelser bestraffades.354 Som framgått är detta ett 
påstående som inte har stöd i förhörsprotokollen, där varningar och 
tillsägelser som vi sett är något återkommande i förhörsprotokollen. 

I relation till den omfattande användning av knackspråket som Stern 
skildrar är det värt att framhålla att även före detta personal kunde 
skildra det på ett liknande sätt. Wilhelm Ljungström har beskrivit 
knackandet vid Horsens tukthus i Danmark där han kom att börja arbeta 
som verkmästare år 1912. Han skriver att ”[d]å och då avslöjades en eller 
annan under utövandet av ’knackningssystemet’, som mycket florerar 
nattetid.”355 Ljungström menar dock att det inte var lätt att ta någon ”på 
bar gärning” med det.356 

Eftersom denna typ av förbindels inte behövde låta speciellt mycket, 
var bevakningens arbete med att förhindra kommunikationen troligtvis 
svårt. Anton Nilson som hade erfarenheter från flera fängelser beskriver 
personalen på Långholmen som mer vaksam. Detta medförde att 
”knackandet” måste ske med aktsamhet. Tydligen ska det dock ha räckt 
med att knäppa med en fingernagel ”så att det lät ungefär som 
husbockarnas ljud.”357 Vid ett samtal med den som bodde bredvid 
menar Nilson att det om natten var tillräckligt att använda sig av ett lätt 
skrapande med nageln då den andre la sitt öra mot väggen.358 Det måste 
ha varit väldigt svårt att övervaka och lokalisera kommunikationen när 
det handlade om sådana ljuddimensioner. I kombination med uppgifter 
som visar att varningar och tillsägelser, precis som när det gäller andra 
kommunikationsformer, föregick rapporteringar ökar sannolikheten för 
att det ska finnas ett stort mörkertal. 

Det vanligaste var att den här formen av kommunicerande skedde 
mellan fångarnas celler och även om både golv och tak kunde användas 
så framstår väggarna som det normala föremålet för knackningarna. 
Även om det är mycket ovanligt att det kommer fram i källorna vet vi att 
knackningar kunde förekomma även på andra platser som i 
promenadgården och fängelsekyrkan.359 

Inifrån ensamcellen var inte fången begränsad till att komma i kontakt 
med bara sina närmaste grannar. Anton Nilson har skrivit om hur han 
med hjälp av andra fångar kunde komma i förbindelse med Algot 
Rosberg i Karlskronafängelset där de båda fångarna satt innan de fördes 

                                                                 
354 Stern 1917, s. 41. Att bevakningen vid Långholmen var noggrann har framhållits 

av Anton Nilson. Nilson 1987 (1980), s. 122. 
355 Ljungström 1934, s. 19. Se också sidan 30 i samma bok där Ljungström också ger 

intryck av en mer omfattande förekomst av som han skriver ”knackningssystemet”. 
356 Ljungström 1934, s. 20. 
357 Nilson 1987 (1980), s. 122. 
358 Nilson 1987 (1980), s. 98. 
359 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 20 juli 1903. Detta tas också upp i Rehn 2005, s. 

182. 
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till Långholmen. Ibland hade någon fånge som haft cellen emellan dem 
hjälpt till, de bodde nämligen flera celler ifrån varandra. När någon skulle 
kommunicera med en intagen som hade sin cell längre bort användes 
ytterväggen istället för mellanväggarna.360 Bredvilligheten att hjälpa 
varandra när det handlar om att nå en viss fånge med knackspråket har 
även framträtt i Erik Granlunds memoarer.361 Då det var en 
förutsättning för kontakten ”så stod alltid någon av de mellanliggande 
cellinnehavarna med nöje till tjänst med att repetera.”362 Om det var med 
nöje som repeteringarna utfördes är väl mer tveksamt, sannolikt fanns 
det istället en hel del att vinna på att hålla sig väl med grannar som inte 
gick att avlägsna sig ifrån och hålla möjligheten öppen att själv kunna 
kommunicera med fångar längre bort. 

Att kommunikation med knackspråket hade stor betydelse för många 
intagna behöver vi inte betvivla, men det finns uppgifter som också visar 
att dessa knackningar kunde upplevas som oönskade och störande. En 
fånge vid namn Steinbüchel menade exempelvis att han hade knackat 
tillbaka för att den andre fången skulle upphöra med detta. Om vi får tro 
honom så stördes han av dessa knackningar.363 Uppgifterna framstår 
visserligen inte som orimliga eftersom det inte är svårt att föreställa sig 
att dessa ljud skulle kunna vara distraherande och störande om de fick 
hålla på en längre tid, men knackningarna var också något som ingick i 
de anklagelser som riktades mot Steinbüchel. Att det i själva verket inte 
är en tillrättalagd version som fången återger som en del i sitt försvar kan 
vi inte vara säkra på. Hur det än är med detta uppmärksammar 
uppgifterna ett scenario som sannolikt förekom då ovilliga fångar blev 
föremål för kontakter med knackspråket och för den delen andra sätt att 
försöka dra in dem i förbjudna förbindelser. 

Kunskap och makt i förhållande till knackspråket 
Kunskap och makt har länge ansetts vara intimt förknippade.364 Inom de 
mer disciplinära institutionernas historia har Michel Foucaults teser om 
den ömsesidiga kopplingen mellan kunskap och makt fått ett stort 
genomslag.365 I min undersökning handlar det dock inte om hur 
institutionen tillskansar sig makt genom att producera ett vetande om de 

                                                                 
360 Nilson 1987 (1980), s. 98-99. 
361 Han satt vid Härlandafängelset i Göteborg under andra hälften av 1920-talet och 

början av 30-talet. 
362 Granlund 1933, s. 166. 
363 SSA, CFL, A III a: vol 19. FP. 5 & 6 februari 1896. 
364 Redan Francis Bacon ska exempelvis menat att kunskap är makt se: von Wright 

1993, s. 127. 
365 Om hur Foucault ser på relation mellan kunskap och makt se: Foucault 2003 

(1975), s. 28–29, 33, 35, 127–128, 190–193, 250–256, 307. Se även: Nilsson 1999, s. 31; 
Nilsson 2003, s. 21, 26; Giddens 2007, s. 120, 620. 
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intagna utan om hur ensamfångar kan stärka sitt handlingsutrymme 
genom att ta del av ett vetande som de förmedlar till varandra. 
Kunskapen som det här handlar om ger en ökad förmåga till aktörskap. 

Det finns flera uppgifter om hur fångar både lär sig och lär ut det så 
kallade knackspråket till andra intagna.366 Dess grunder var inte heller 
svårare än att fångar kunde lista ut dem.367 Erik Granlund har utifrån 
sina erfarenheter av fängelselivet hävdat att nästan alla förstod denna 
kommunikation.368 Något liknande har Wilhelm Ljungström beskrivit 
från sitt arbete som verkmästare vid tukthuset i Horsens.369 Idén som 
det bygger på är också tämligen enkel eftersom antalet knackningar 
kopplas till bokstavsordningen i alfabetet. Ett a krävde således en 
knackning, ett b två och ett c tre och så vidare.370 Knackspråket hade 
dock sina olika finesser och påbyggnader som gjorde det smidigare och 
snabbare att använda.371 Anton Nilson som lärde sig knackspråket på 
egen hand berättar om hur ”En lätt dunkning med knytnäven betydde o, 
å, u, och två sådana efter varandra var ö.”372 Utifrån en grundläggande 
kunskap menar Nilson att han kunde utveckla sina färdigheter till att 
omfatta en mängd olika förkortningar vilket gjorde att 
kommunicerandet, som han beskrev det, nästan blev stenografiskt. Han 
menar också att samtalen kunde kodas för att hindra att andra skulle 
förstå dem.373 

Erik Granlund påstår att merparten av fångarna utvecklade ”en otrolig 
färdighet” i användandet knackspråket. Han liknar deras förmåga med 
den skicklige telegrafistens användande av morsesystemet.374 Även om vi 
inte bör lägga för mycket vikt vid denna jämförelse understryker den det 

                                                                 
366 Wildborn 1926, s. 8; Stern 1917, s. 38–39. Ibland framgår det inte hur fångarna har 

lärt sig detta språk. Algot Rosberg skriver exempelvis om att detta var ”Det första man 
har att lära sig i ett fängelse” och efter två veckor verkar han behärska det hela. Rosberg 
1918, s. 48. För ett annat exempel på detta se: Granlund 1933, s. 248. Knackspråket var 
också något som en person kunde lära sig redan under transporten till fängelser, se: 
Granlund 1933, s. 77. 

367 Nilson 1987 (1980), s. 98. Hur Anton Nilson lärde sig knackspråket tas även upp 
av Eva Österberg i: Österberg 2011, s. 169–170. 

368 Granlund 1933, s. 160. 
369 Han skriver gällande knackspråket att ”[d]e flesta fångar äro mycket väl insatta i 

detta slags telegrafsystem.” Ljungström 1934, s. 28. 
370 Nilson, 1987 (1980), s. 98. 
371 Det finns vissa variationer både i en del mer grundläggande drag och i 

påbyggnader. Erik Granlund visar i sina memoarer en variant där ett ”kort slag” var a, 
men två sådana var b och p och tre c och s. Granlund 1933, s. 166–167. 

372 Nilson 1987 (1980), s. 98. 
373 Nilson 1987 (1980), s. 98. Gällande den hastighet som kunde uppnås med 

knackpråket som Nilson hänvisar till som närmast stenografisk har en annan fånge 
beskrivit som telegrafering Sundin 1914, s. 97. 

374 Granlund 1933, s. 167. 
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fullt rimliga påståendet att ett flertal fångar tränande upp betydande 
färdigheter i användandet av detta kommunikationssystem. 

Vi vet att det spreds instruktioner i hur knackspråket fungerade på 
Långholmen. En fånge hade exempelvis försökt förmedla denna kunskap 
genom att rista in informationen på baksidan av ett kuvert med en 
lästspik.375 Tyvärr har jag inte kunnat hitta några bevarade instruktioner 
från centralfängelset. Sådana finns emellertid kvar från cellfängelset i 
Gävle.376 De visar att knackspråket kunde vara tämligen sofistikerat. Jag 
har hittat tre sådana i det arkiv som finns vid Sveriges Fängelsemuseum. 
Tydligheten och utförligheten varierar mellan dem, men i grunden är det 
samma system. Det knackspråk som lärdes ut i instruktionerna var mer 
avancerat än den mest grundläggande varianten. Exempelvis är det 
maximala antalet knackningar för en bokstav, ett n, 14 stycken.377 Olika 
typer av slagtekniker används också för att göra systemet enklare och 
snabbare att använda. I en av instruktionerna står det att knackning görs 
med knoge medan det som betecknas som bultning ska göras med 
handloven. Med bultningar kunde ett parallellt system byggas upp som 
komplement till de vanliga knackningarna. Ett ö kunde till exempel snabbt 
kommuniceras med tre av dessa bultningar.378 Hur kunde då avsändaren 
vara säker på att mottagaren uppfattade meddelandena? Metoder för detta 
hade uppenbarligen utvecklats då det i en av instruktionerna står att 
”Uppfattat. = 1 kort slag” och ”Ej uppfattat. = skrapningar.”379 

Avslutningsvis kan det vara värt att stanna upp och fundera lite kring 
betydelsen av det som kommit fram gällande fångarnas förmåga att 
sprida ett kommunikativt vetande. Det demonstrerar nämligen att det 
fanns en form av gemenskap och ett speciellt delat vetande som var 
kopplat till livet som ensamfånge. I detta kan ett embryo till en slags 
fångkultur bland ensamfångar anses ligga. Den kunskap som spreds var 
också ett ömsesidigt redskap för att möjliggöra och stärka ett 
fångkollektiv, om man så vill en kommunikativ murbräcka i vad som 
skulle utgöra den totala isoleringen. 

                                                                 
375 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 23 juli 1904. Se också: SSA, CFL, A III a: vol. 23. 

FP. 14 september 1917. I ett förhörsprotokoll berättar en fånge att han lärt sig 
knackspråket då han satt som rannsakningsfånge vid Länsfängelset i Västerås. Det 
framgår dock inte hur detta gått till. SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 11 november 1896. 

376 För mer information om detta museum se: 
http://sverigesfangelsemuseum.se/Avläst: 2016-09-12.  

377 SFM, KVA Gävle, A001 F8:1_1. Fångkorrespondens 1888–1958; SFM, KVA 
Gävle, A001 F8:1_2. Fångkorrespondens 1888–1958; SFM, KVA Gävle, A001 F8:1_7. 
Fångkorrespondens 1888–1958. 

378 SFM, KVA Gävle, A001 F8:1_1. Fångkorrespondens 1888–1958. 
379 SFM, KVA Gävle, A001 F8:1_7. Fångkorrespondens 1888–1958. 
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Samtalandet 
Förhörsprotokollen ger ett allmänt intryck av att Fångvården i större 
utsträckning lyckades förhindra de muntliga kontakterna än vad som var 
fallet med många andra kommunikationsformer.380 I viss utsträckning 
var detta också rimligen fallet eftersom utvecklingen och användningen 
av sådant som ett knackspråk annars hade varit överflödigt. Egentligen 
var det inga större svårigheter för ensamfångar att samtala med varandra 
då de kunde göra det via cellfönstren.381 Även om det skrivits ytterst lite 
om samtalandet tidigare vet vi att det här var en möjlighet som fanns och 
användes vid flera cellfängelser och eftersom dessa var så lika till 
utformningen bör detta ha varit något som utmärkte dessa rent generellt 
och då inte bara i Sverige.382 Gällande fönstren var samtalsmöjligheterna 
inte heller begränsade till sommarhalvåret även om vädringsluckorna 
rimligen oftare hölls stängda under den kallare delen av året.383 
Problemet för fångarna var inte så mycket tillgängligheten som de risker 
som det innebar att prata så pass högt att det blev hörbart. 
Fängelsemiljön var omgärdad av starka regler om tystnad.384 Idealet var 
att eliminera ljud i så stor utsträckning som det gick vilket exempelvis 

                                                                 
380 Detta grundar sig huvudsakligen på att muntlig kommunikation är relativt ovanligt 

i detta material, men det finns också fall där fångar hindrats i sina försök som t.ex. när 
det gäller kommunicerande via cellfönstren. Se: SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 7 augusti 
1893. Att situationen kunde se annorlunda ut vid andra cellfängelser kommer fram 
gällande Botsfengslet i Oslo där en fängelsedirektör framhållit att det fanns så många 
möjligheter till muntlig kommunikation att knackspråket tenderade att bli överflödigt. 
Schaanning 2007, s. 137. Att så skulle vara fallet vid Långholmen är inte mitt intryck, dels 
av den anledning jag nämnt ovan där fallen av muntlig kommunikation inte är så vanliga 
dels att knackspråket inte alls framstår som något överflödigt. Mörkertalet gällande den 
muntliga kommunikationen kan dock ha varit omfattande.  

381 För fall som tar upp talandet mellan cellfönstren se exempelvis: SSA, CFL, A III a: 
vol. 17. FP. 27 juni 1890; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 14 augusti 1893; SSA, CFL, A 
III a: vol. 19. FP. 18 december 1893; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 19 augusti 1895; 
SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 25 november 1895; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 28 maj 
1896; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 20 april 1916; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 15 
juni 1916; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 4 juli 1918; SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 5 
juli 1919. Detta kunde även fångarna göra vid kronohäktet på samma ö, se: Berglund 
1917, s. 63. 

382 Se exempelvis: Blomqvist & Waldetoft 1997, s. 113–114. 
383 Detta är exempelvis uppenbart utifrån datumen på följande protokoll: SSA, CFL, 

A III a: vol. 19. FP. 18 december 1893; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 25 november 
1895; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 14 december 1895. 

384 Kraven på tystnad omfattade även i allra högsta grad personalen. I de 
källhänvisningar som följer tas både regleringen av fångar och personal upp. Ordning för 
centralfängelset å Långholmen. 1886, s. 7, 22, 27, 44, 50, 53–55, 4, 6 [Observera att skriften 
innehåller flera texter med separata sidnumreringar]; Nilsson, J.H. Samling af författningar 
och föreskrifter rörande svenska fångvården. 1892. Stockholm: Norstedt s 33, 275. Den som 
skrivit mest utförligt om ljudmiljön i cellfängelserna och tystnadsnormerna är historikern 
Eva Österberg. Österberg 2011. Se även: Nilsson 1999, s. 241, 285; Rudstedt 1994, s. 
219; Jonsson 1998, s. 24, 26. 
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innebar att fången skulle arbeta så tyst som möjligt och vid besök inte 
prata högre än vad som behövdes för att göra sig förstådd.385 Även om 
vi här har att göra med föreskrifter och normer om hur verksamheten 
var tänkt att fungera verkar de lyckats tämligen väl med att åstadkomma 
tystnad. I alla fall så pass att den kunde upplevas som plågsam.386 Precis 
som mycket annat inom fängelsernas värld är bilden dock inte entydig. 
Axel Hjertström som satt vid Centralfängelset i Göteborg menade att: 

Tystnaden blir icke plågsamt tryckande i en grad, som den utomstående 
antager: bullret af pågående arbete, öppnandet och låsandet af dörrar, 
samtal mellan konstaplar och s. k. handräckningar, d. v. s. 
gemensamhetsfångar, som besörja uppassning och renhållning af allt 
utom cellerna, besök, samt den ljudtelegrafering fångarne emellan, 
hvilken verkställes medelst knackningar i väggar och golf, hvarvid en 
knackning betyder ’a’, två ’b’, o. s. v. – allt detta gör den afsedda 
tystnaden långt ifrån fullständig.387 

Rent generellt verkar ljudnivån inte helt förvånande varit betydligt högre 
bland gemensamfångarna. Dessa straffades och korrigerades relativt ofta 
för att ha fört oljud.388 Tillvaron vid sådana avdelningar kunde till och 
med framstå som stökig.389 Detta kan ha skiljt sig avsevärt mellan olika 
anstalter och alla de straff och reprimander som utfärdades vid 
Långholmen visar ändå att toleransen inte var så stor. Gällande 
toleransnivån kan det ha förekommit variationer inom personal-
styrkan.390 I den internationella fängelseforskningen har den ljudmässiga 
dimensionen i fängelser uppmärksammats.391 Exempelvis har 
auburnssystemets rigorösa tystnadssträvanden i form av the silent system 
problematiserats som praktiskt ogörligt att lyckas med fullt ut då 
fångarna var många och personalen få.392 

                                                                 
385 Sundberg 1892, s. 23; Sundin 1914, s. 59. Se också: Nilsson 1996, s. 20; Rehn 

2005, s. 170. 
386 Palm 1970 [1905], s. 262; Stern 1917, s. 12. 
387 Hjertström 1902, s. 28-29. 
388 Se exempelvis: SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 28 juli 1891; SSA, CFL, A III a: vol. 

18. FP. 15 augusti 1891; SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 11 januari 1892; SSA, CFL, A III 
a: vol. 19. FP. 17 oktober 1893; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 31 juli 1894. 

389 En vakt berättar i en skrift om hans upplevelser då han kom till centralfängelset 
Nya varvet (Göteborg) hösten 1888: ”På dessa avdelningar [gemensamhets-
avdelningarna], där det enligt instruktionen skulle råda tystnad, var ett stim och väsen, så 
man kunde tro sig förflyttad till en av storstädernas buskrogar.” Den aktuella källan är 
inte oproblematisk, denna vakt kom att hamna i konflikt med Fångvården. Segerström 
1914, s. 4. 

390Att fångarnas upplevelser av personalen kunde skilja sig avsevärt har jag visat i 
Englund 2016. 

391 Clemmer 1940, s. 191; McGowen 1995, s. 92; Priestley 1999 (1985), s. 43; Pratt 
2002, s. 87–88; Ireland 2007, s. 194; Andersson & Pratt 2008, s. 188. 

392 Johnston 2008, s. 81. 
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För ensamfångarna i deras betydligt tystare miljö skulle ett sätt att 
kommunicera muntligt på utan att det behövde vara så högljutt vara vad 
som i forskningsläget beskrivits som ”chat holes”.393 Det framstår dock 
som mycket riskfullt att göra hål i cellens väggar eftersom det riskerade 
att upptäckas vid visitering. Om det skulle lyckas måste det vara möjligt 
att effektivt dölja det aktuella hålet. Praktiken med ”chat holes” har inte 
hittats i några av de källor som studerats i avhandlingen. Däremot nämns 
det i boken Zimmermans hotell att vid cellfängelset i Linköping hade både 
ventilationsrör och matluckor använts för att kommunicera muntligt, de 
senare hade dock kommit att förseglas.394 

Den muntliga kommunikationen var ett område där gemensamfångar 
kunde påverka ensamfångarnas tillvaro. Genom att dessa kunde arbeta 
som handräckningsfångar bland ensamcellerna fanns det möjlighet att 
interagera med de som satt i dessa.395 Handräckningsfångarna var 
sannolikt övervakade när de utförde sina uppgifter, men trots detta tog 
de ibland kontakt med ensamfångar. Gemensamfången nummer 332 
Pettersson arbetade som handräckningsfånge och under sina sysslor hade 
han en dag talat med en ensamfånge vid namn Hagberg (nummer 313) 
då han var på väg till den så kallade promenaden.396 

Förutom samtal mellan och från cellfönstren så är det inte alls 
vanligt att det dyker upp någon muntlig kommunikation i 
förhörsprotokollen. Vi vet dock att det gick att tala med andra fångar 
på flera olika platser i fängelset. Två sådana ställen var 
promenadgårdarna och fängelsekyrkan.397 På den senare platsen 
kunde det ske då det sjöngs sånger under gudstjänsterna. Att fångar 
gjorde detta vet vi även om det är ovanligt att det tas upp i 
förhörsprotokollen.398 Det finns uppgifter i forskningsläget från det 
viktorianska England som berättar om att fångarna använde sig av 
just fängelsekyrkan för att kommunicera och att sången utgjorde ett 
utmärkt skydd för samtal mellan de intagna.399 Ett intressant fall visar 
att fångar vid centralfängelset inte bara kunde komma i kontakt med 
andra fångar vid detta fängelse utan genom tal och ropande även med 

                                                                 
393 McGowen 1995, s. 97. 
394 Blomqvist & Waldetoft 1997, s. 114–115. 
395 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 5 juli 1916. 
396 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 5 juli 1916. Möjligen kan det ha varit extra 

problematiskt att det var just Hagberg som han talade med eftersom denna efter att ha 
kommit ut på gemensamheten fått återgå till att vistas i cell. Beslutet hade tagits av 
Fångvårdsstyrelsen och finns nedtecknat i hans fångrulla SSA, CFL, D III aa: vol. 29. 
Liggare rörande fångar: Stamrullor över straffångar. Fol. 9226. Ankomst 29 okt. 1913. 

397 Se t.ex. SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 9 januari 1894; SSA, CFL, A III a: vol. 20. 
FP. 29 januari 1900; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 1 september 1902. 

398 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 1 september 1902. 
399 Higgs 2013 (2007), s. 54–55. 
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sådana som befann sig vid det kronohäkte som låg mycket nära.400 
Rimligtvis var det dock bara möjligt utifrån den cellflygel som låg 
närmast kronohäktet. 

Tecken och signaler 
Erving Goffman skriver om hur det vid vad han benämner som en del 
religiösa institutioner uppstått ett teckenspråk. Institutionerna som han 
syftar på hade ett förbud mot att tala som vi känner igen från så väl 
ensamhets- som gemensamhetssystemet (Philadelphia- och 
Auburnsystemet). Inom det senare kom dock det totala förbudet att 
successivt mildras med tiden, vilket är tydligt märkbart vid 
Centralfängelset på Långholmen under de år som studeras här. Goffman 
framhåller att teckenspråket som utvecklades inom de religiösa 
institutionerna blev så pass sofistikerat att det kunde användas till att 
skämta och retas med.401 Ett så pass avancerat teckenspråk har jag inte 
hittat några spår av. Kommunikation med hjälp av tecken förekommer 
ytterst sällan i det material som studerats i den här boken. När väl ett 
sådant fall dyker upp står det vanligen inte mer än att det skett via tecken 
och var det skett.402 Vi vet exempelvis att det var möjligt att 
kommunicera mellan promenadgårdar och vissa cellfönster på detta 
sätt.403 Att cellfönstren är inblandade i fall där tecken och signaler tas 
upp hör till vanligheten.404 I ett protokoll har det skrivits ner uppgifter 
som visar på att signalerandet kunde vara tämligen omfattande. En fånge 
vid namn Nilsson (nummer 314) hade anmälts för att ”han under 
gårdagen och under de senaste dagarna samt vid flera tillfällen förut varit 
uppe i cellfönstret och sökt genom tecken ådraga sig andra fångars 
uppmärksamhet.”405 I relation till Nilssons aktiviteter och att det finns 
förhörsprotokoll som tar upp att fångar blivit tillsagda att sluta upp med 
att vistas i cellfönstren anar vi det ständigt återkommande mörkertalet.406 

                                                                 
400 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 14 december 1895. 
401 Goffman 1973 (1961), s. 173. 
402 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 18 december 1895; SSA, CFL, A III a: vol. 22. FP. 

6 november 1909. 
403 Fången erkänner visserligen inte att han kommunicerat från sitt cellfönster till en 

annan intagen i en promenadgård. Anklagelsen i sig visar dock på att möjligheten fanns. 
SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 18 december 1895. 

404 Se t.ex. SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 11 april 1903; CFL, A III a: vol. 21. FP. 12 
juli 1907; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 24 mars 1908; SSA, CFL, A III a: vol. 22. FP. 6 
november 1909. 

405 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 11 april 1903. 
406 Se t.ex. SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 20 augusti 1896; SSA, CFL, A III a: vol. 20. 

FP. 26 april 1897; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 2 juni 1897; SSA, CFL, A III a: vol. 20. 
FP. 24 januari 1899 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 17 juli 1900. 
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 Även om majoriteten av de få fall som handlar om tecken och 
signaler är kopplade till cellfönstren fanns det andra platser där detta 
utbyte mellan fångar kunde äga rum. Ett intressant fall utspelade sig i 
promenadgårdarna där fången Pettersson (nummer 363) lyckades 
kommunicera med en fånge som befann sig i en intilliggande gård. Enligt 
förhöret ska Pettersson ”gjort tecken” till denne fånge med ”skratt och 
gester”.407 Rent praktiskt måste det rimligen gått till så att Pettersson 
med armarna kunde nå så pass högt över skiljeväggen att det blev synligt 
för den andra fången. 

Några mer detaljerade skildringar av hur kommunikationen med 
tecken och signaler kan ha gått till finns tyvärr inte bland de källor som 
studerats. En alternativ källa som kan ge oss vissa insikter i hur sådan här 
interaktion kan ha gått till utgör den mer skönlitterära boken Gröna ön, i 
vilken Bruno Poukka beskriver ett möte mellan romanens huvudperson 
och andra intagna. ”Den ene av dem blinkade när han såg Boris Grims 
blick och spärrade i smyg ut tre av ena handens fingrar. Att dessa tre 
fingrar betydde lika många år, ”bast”, förstod han först senare.”408 Att 
det skulle ha funnits ett enklare system av tecken med sådana här inslag 
som många av fångarna kände igen framstår inte alls som osannolikt. 
Särskilt personer som suttit av flera frihetsstraff kunde tänkas vara väl 
insatta i ett sådant teckenspråk. 

Fångkurirerna bland gemensam- och ensamfångar 
Förbjuden kommunikation är främst ett tema som är kopplat till 
ensamfångars tillvaro i isolering. Den överväldigande majoriteten av alla 
fall som finns bland förhörsprotokollen handlar om kommunikation som 
ska förstås utifrån ensamfångens situation, något som även gäller för 
innehållet i fångbiografierna. När de intagna väl kommit ut på 
gemensamheten stöter vi endast sällan på sådana fall.409 Gällande den 
förbjudna kurirverksamheten så är det dock ofta så att den involverar 
gemensamfångar. I vilken utsträckning det innebar att gemensam-
fångarna agerade kurirer åt ensamfångar eller om det var mer vanligt att 
det skedde inom den egna fångkategorin är svårt att säga. 
Bevakningsbefälhavaren Gustav Sundberg ger vissa insikter gällande 
varför och under vilka omständigheter kommunicerandet kunde ske 
inom den senare gruppen. Han pratar om meddelanden till de som ”äro 

                                                                 
407 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 22 februari 1901. 
408 Poukka 1939, s. 24. 
409 I fängelser där det även fanns ett kommunikationsförbud bland gemensamfångar 

så verkar dessa regler överskridits tämligen frekvent. O’Brien 1982, s. 106. Gällande 
Centralfängelset på Långholmen under den period som studeras i avhandlingen kan den 
här situationen bland gemensamfångarna snarare beskrivas som att det rådde 
inskränkningar gällande hur de fick kommunicera med varandra. 
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insatta på cellbestraffning, […] deras kamrater inom fängelset, eller 
mellan fångar på olika lokaler”.410 Rimligen handlar fenomenet generellt 
bland gemensamfångar om viljan att komma i kontakt med andra sådana 
som de inte delar avdelning eller verkstad med. 

Förbindelserna mellan fångarna kunde i vissa fall innebära att det 
fanns flera led mellan avsändare och mottagare.411 Förutom när det 
gäller hjälp med att föra vidare meddelanden via knackspråket var det 
sannolikt inte speciellt vanligt att ensamfångar kunde agera som kurirer, 
istället var det rimligen en verksamhet som var mer utmärkande för 
gemensamfångar. Precis som i fallet med ensamfångarnas möjligheter att 
sätta sig i förbindelse med varandra genom att sy in meddelanden i 
kläder som de arbetade med spelade olika arbetsuppgifter stor roll för 
gemensamfångens möjligheter att kommunicera. Anton Nilson har 
skrivit om en sysselsättning som skapade sådana möjligheter. En av 
gemensamfångarna brukade ha hand om fotogenbelysningen i fängelset. 
Med de möjligheter som det innebar att vara ”lamptändaren” följde det 
enligt Nilson starka påtryckningar från andra intagna, men också 
försäkringar om belöningar.412 Det ledde till att ”lamptändaren ganska 
lätt [blev] en stor del fångars hemliga postbud.”413 

Rollen som den så kallade lamptändaren var inte den enda 
arbetsuppgiften som innebar möjligheter att fungera som kurir. I ett 
förhörsprotokoll från 21 juni 1909 framgår det exempelvis att 
gemensamfången nummer 67 Larsson som arbetade som pressjärnsbärare 
hade kommunicerat med ett flertal ensamfångar.414 Enligt protokollet 
handlar det om ”åtskilliga meddelanden” och även om Larsson inte 
erkänner så ska dessa meddelanden ”med all tydlighet” varit skrivna av 
honom.415 Protokollet berättar: att Larsson genom sitt arbete ibland 
kunnat undgå övervakningen och på så sätt förmedla meddelandena till 
fångarna.416 Gemensamfångar kunde alltså under vissa omständigheter 
interagera med och påverka ensamfångarnas tillvaro. De senares isolering 
kunde brytas genom möjligheter som de själva inte åtnjöt. Något som kan 
te sig lite märkligt är att ingen av de fångar som tagit emot meddelanden 
kom att uppmärksammas eller dömas i förhöret även om de sannolikt 
frågades ut muntligt. Antagligen fick de också någon form av tillsägelse 

                                                                 
410 Sundberg 1892, s. 114. 
411 Förekomsten av kurirer som smugglar meddelanden har tidigare nämnt av O’Brien 

1982, s. 105. 
412 Nilson 1918, s. 108. 
413 Nilson 1918, s. 108. 
414 Att det handlar om ensamfångar framgår genom att meddelandena påträffats i 

”dagceller”. SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 21 juni 1909. 
415 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 21 juni 1909. 
416 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 21 juni 1909. 
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eller varning. Larsson själv kom att placeras i cell utan arbete i 21 dagar 
plus att 8 av dessa var förenade med hårt nattläger.417 

Gemensamfångar smugglade också brev och meddelanden åt 
varandra. Ett sådant fall utspelade sig i oktober 1903. Tre livstidsfångar 
var involverade och kommunikationen ska ha handlat om 
tobakssmuggling. Anklagelserna som fördes fram under förhöret 
förefaller korrekta eftersom nummer 27 Lindkvist erkände att han skrivit 
brevet eller lappen som han sedan lämnat till nummer 184 Persson med 
instruktion om att föra den vidare till nummer 146 Eld.418 Vad det 
handlade om var antagligen att Lindkvist själv inte kunde komma i 
kontakt med Eld, eller i alla fall hade svårt med det. Det förefaller 
nämligen som att gemensamfångarnas kontaktmöjligheter främst var 
beroende av var de hade sin cell och var de arbetade. Persson bör 
hursomhelst rimligen haft andra möjligheter än Lindkvist att komma i 
kontakt med fången Eld. Varför han också valde att gå med på 
Lindkvists begäran framgår inte i protokollet. Persson var knappast 
någon ny person bland gemensamfångarna då han kommit till 
centralfängelset redan den 6 januari 1892.419 Nykomlingens eventuella 
utsatthet kan alltså inte utgöra en förklaring till hans agerande. Enligt 
fångrullan var han inte heller dömd tidigare för något brott mot 
reglementet och kom inte heller att bli det efter det fall som tagits upp 
här.420 Att meddelandena handlade om tobakssmuggling kan möjligen 
förklara hans agerande då han antingen mutats till att utföra det eller var 
involverade i själva smugglingen. En mängd andra förklaringar som har 
att göra med hot och påtryckningar etc. är möjliga, men slutsatsen blir 
helt enkelt att vi inte vet varför han valde att agera kurir åt Lindkvist. 

Något som kan ha avhållit fångar från att förmedla andras 
meddelanden på ett centralfängelse är att de som satt där generellt sett 
hade ganska långa straff. Detta innebar att de hade betydligt mer att 
förlora på att bryta mot reglerna, särskilt om de var livstidsfångar. 
Visserligen hade de också mer att vinna på att skaffa sig fördelar och 
förbättra sin ställning i en miljö som de skulle vistas länge i. Men när 
livstidsfångar och andra med långa straff skulle söka nåd spelade just 
skötsamheten stor roll, något som antagligen vägde tungt för många.421 
Även om det bevisligen var så att också livstidsfångar förmedlade 

                                                                 
417 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 21 juni 1909. 
418 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 24 & 27 oktober 1903. 
419 SSA, CFL, D III aa: vol. 23. Liggare rörande fångar: Stamrullor över straffångar. 

Fol. 7078. Ankomst 6 jan. 1892. 
420 SSA, CFL, D III aa: vol. 23. Liggare rörande fångar: Stamrullor över straffångar. 

Fol. 7078. Ankomst 6 jan. 1892. 
421 Sundin 1914, s. 109; Sundberg 1892, s. 128; Nilsson, J.H. Samling af författningar och 

föreskrifter rörande svenska fångvården. 1892. Stockholm: Norstedt s 304; Almquist 1913, s. 
34. 
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meddelanden så var det troligen lättare att hitta villiga fångar vid anstalter 
där frihetsstraffen var kortare. Anton Nilsons beskrivning av situationen 
vid Karlskronafängelset stödjer denna tes. Här kom så kallade 
handräckningsfångar med kortare frihetsstraff att förmedla 
meddelanden. Enligt Nilson handlade det om en brevväxling på nästan 
daglig basis.422 

Ett fångsamhälle i skärskådning 
Till ett förhörsprotokoll från den 31 juli 1916 finns något så unikt som 
11 stycken bifogade meddelanden.423 Egentligen beskrivs de 11 
klossetpappersarken, som är ungefär lika stora som ett modernt vykort, 
bättre som brev både sett till längden och hur de är skrivna med sådant 
som lite utförligare berättelser, humor, reflektioner, inledande och 
avslutande hälsningar. Materialet är inte komplett på så sätt att det 
innehåller fyra hela brev och delar av två andra. Breven består i flera fall 
nämligen av mer än ett ark. Utöver detta saknas det ibland hörn och 
vissa delar är svåra att tyda. Att materalet bevarats till eftervärlden gör att 
vi kan glänta på dörren in till den dolda värld som kommunikation 
mellan ensamfångar utgör. I förhörsprotokollet framgår det att samtliga 
brev är skrivna av en ensamfånge vid namn Barowiack (nummer 73) och 
att dessa hade försökts smugglas till en annan ensamfånge som hette 
Hedman (nummer 425).424 Försöket hade skett under en promenad men 
misslyckats. Barowiack hade kastat meddelanden till en fånggård där 
nummer 355 Joelsson vistades. Barowiack hade försökt få Joelsson att 
föra meddelandena vidare. Men istället hade denne lämnat dem till 
personalen.425 Barowiack kom att erkänna det han stod anklagad för och 
dömdes därmed för ”olovlig cynisk brevskrivning och försök till 
smuggling av brev till medfånge”.426 

Även om meddelandena skrivits av en och samma fånge börjar de 
nysta upp ett helt nätverk av kommunikation och konversationer. 
Namnkodningen utgör visserligen ett problem när det gäller 
uppfattningen av hur många intagna som det går att identifiera i 

                                                                 
422 Nilson 1987 (1980), s. 99. 
423 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 
424 Gällande att det handlar om ensamfångar se: SSA, CFL, D III aa: vol. 30. Liggare 

rörande fångar: Stamrullor över straffångar. Fol. 9278. Ankomst 13 Feb. 1914; SSA, CFL, 
D III aa: vol. 30. Liggare rörande fångar: Stamrullor över straffångar. Fol. 9376. Ankomst 
15 dec. 1914. 

425 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 
426 Det ledde till att han fick spendera tio dagar i cell utan arbete varav åtta var 

förenade med så kallat hårt nattläger SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 



112 

meddelandena.427 Om vi räknar bort underskrifterna i dem (den 
vansinniga, Bov, Gamla bov, W.W.C.428,) så hittar vi följande kodnamn 
och benämningar på fångar: Erik, bror Erik, B, Bigge, Erfan, 
KungsholmsErfan, Erfan H, ”En grabb som bor i 87”, Fritz, Fritte, 
”Manne som bor i 76”, ”Osvald i 47”429, Jona, Jonas, ”den småländska 
hedningen”, Charles ch. Swartz, Herrskaps Kalle, Harry.430 En del namn 
förekommer också flera gånger. Även om vi inte kan säga exakt hur 
många individer det rör sig om var det tillräckligt många för att 
Barowiack skulle uttrycka oro över att hans randare inte skulle räcka till. 
Med randare avsågs det han skrev med. Han hade endast ”en enda liten 
bit” kvar när avskedsbreven skulle skrivas ”åt alla gamla bekanta”.431 
Barowiack behövde dock rimligen inte skriva ett brev till alla intagna som 
han var bekant med eftersom kommunikationen verkade ha haft något 
av en nätverkskaraktär där flera fångar ingick i ett kollektivt samtal. I 
meddelandena står det exempelvis ”Får du något peko[brev] från B. Så 
låt höra vad han kläcker ur sig för gott.” och ”När du får peko från Bigge 
så låt mig veta vad han randar[skriver].”432 Ett ännu tydligare exempel är 
när han uppmanar mottagaren att föra vidare innehållet till två andra 
fångar genom att skriva brev till dem om det han tar upp.433 Det 
förekommer också förfrågningar om att framföra hälsningar.434 

Då mycket av innehållet i meddelandena framstår som delar i ett 
kollektivt samtal så är det inte heller förvånande att det vetande som 
informationen skapar också har denna kollektiva prägel. Inom detta 
vetande ingick exempelvis nyheter om vad som hände med andra 
intagna. Således får vi veta att en intagen som benämns som ”Herrskaps 
Kalle” tydligen blivit gemensamfånge, Charles Ch. Swartz hade kommit 
tillbaka från ”sin sejour på dårhuset” och Jonas satt i ”jernburen”.435 
Andra fångar var tydligen inga främlingar och vad som hände dem var 
här något som förmedlades och blev till ett kollektivt vetande. De 
redogörelser som spreds kunde också vara av det lite längre slaget som 
detta utdrag visar: 

                                                                 
427 En viss insyn i kodningspraktiken får vi genom följande information: ”Du har väl 

ej sagt åt honom Med att randa som bror Erik?” följt av ”Jag är rädd att vi stöter på 
patrull om här kommer för många peko på en gång med ”Erik” under.” Det upplevdes 
alltså som ett problem om för många använde sig av benämningen bror Erik eller Erik. 
SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 

428 Det är svårt att avgöra om den sista bokstaven är ett C. 
429 Den första bokstaven är otydlig i källmaterialet. 
430 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 
431 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 
432 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 
433 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 
434 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 
435 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 



113 

Hej på dig grötluns! Har du sett på brinnande smådjävlar. I måndags 
skickade jag ett långt brev som svar på ditt sista. Det gick genom den 
småländska hedningens, som bor under dig, händer, eller som du vet så 
är smålänningar en styggelse för gud därför att dom äro så nyfikna, så 
och denna. Han kunde ej betvinga sitt nyfikenhetsbegär till kl. 8 på 
kvällen utan sätter sig och läser pekot mitt på eftermiddagen. När så där 
kommer någon och sätter en nyckel i låset så blev han så rädd så han fes 
i byxorna och så måste ha ta sitt peko och torka dem rena med.436 

Som framgår av meddelandet användes en förtrolig och lättsam ton. 
Innehållet framstår knappast som särskilt allvarligt, men ska därmed inte 
tolkas som oviktigt. Förmodligen fyllde dessa rader en mängd olika 
väsentliga funktioner varav den främsta kan ha varit behovet att skoja 
och skämta med en kamrat. Betydelsen av att kunna sprida vidare ”en 
rolig historia” ska inte underskattas utan betraktas utifrån teorin om 
förstärkningseffekter. I den levnadsmiljö vi har att göra med var 
möjligheterna till olika former av nöje minimala. Både för avsändaren 
och mottagaren fyllde sannolikt den här typen av skrivelser flera 
funktioner som närhet, skratt, nöje, spänning och ett välkommet avbrott 
i en närmast överväldigande monoton tillvaro. Ett intressant inslag i 
citatet ovanför är den kritik som förs fram gällande hur smålänningen 
gått tillväga i sin brevläsning. Det framstår närmast som självklart att 
brev inte läses på dagarna utan efter kl. 20:00. Om det var vanligt att 
intagna läste det brev som de skulle förmedla går inte säga, i och med att 
de inte var förseglade framstår det som högst sannolikt att så var fallet. 

Gällande brevens innehåll i övrigt hittar vi exempelvis en mycket 
kritisk skildring av en vakt som beslagtagit flera saker i Barowiacks cell, 
men också en kommentar som visar att han inte betraktade personalen 
som en homogen grupp: ”där var inga plitar, som springer och smyger, 
igår.”437 Det var alltså skillnad på personal och personal vilket Barowiack 
verkade ha god koll på.438 

I den bevarade kommunikationen finns det också delar som rör mer 
vardagliga inslag i fängelselivet. Gällande problemen med löss skrivs det 
om ett nytt sätt att bli av med dem som betecknas som utmärkt. 
Barowiack skriver att ”Dom skjuter ihjäl dom med en sådan här 
blåslampa. För någon tid sedan var dom inne och gjorde massmord i 
min slaf.”439 Att skriva om löss var säkerligen något som betraktades 
som extra relevant då det ingick i en delad erfarenhet som antagligen alla 

                                                                 
436 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 
437 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 
438 Hur fångar betraktade personalen har undersökts i Englund 2016, s. 92–119. 
439 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 
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fångar kunde relatera till.440 Ett annat sådant område var vad som pågick 
i närmiljön. Ljudbilden väckte intresse och funderingar: ”Hörde du även 
igår kväll hur de skrek och sjöng någonstans borta på den, där ön som 
ligger mitt emot här”.441 Att fången i sin ensamcell tillmätte sådana här 
inslag betydelse är inte förvånande. Vi kan bara gissa oss till de känslor, 
minnen och associationer som detta väckte. Verkligheten på utsidan 
fortsatte sin gilla gång, vilket ibland uppfattades eller i alla fall anades 
som när Barowiack skrev: ”I dag hade visst armén sin stora sjömanöver 
till Södertälje tror jag.”442 

Barowiack hade inte långt kvar på sitt straff när han författade de 
aktuella breven. Förhöret hölls den 2 augusti och den 13 samma månad 
var han enligt fångrullan i frihet.443 I relation till detta framstår det som 
naturligt att meddelandena innehåller en del information och 
tankegångar om det kommande livet på utsidan. En sak som 
uppenbarligen upptog Barowiacks tankar var planerna på en uppvaktning 
av en kvinna. I två av meddelandena riktar han förfrågningar om någon 
form av skriven introduktion som han vill ha med sig ut. Hans ambition 
var att försöka inleda en sexuell förbindelse. 

I meddelandena finns det också inslag av planer på att ses på utsidan. 
Utifrån den begränsade informationen som breven ger är det svårt att 
avgöra om de korresponderande fångarna eventuellt kan ha varit bekanta 
sedan tidigare. Hursomhelst tas det upp att Barowiack avser att skicka sin 
adress på två ställen i meddelandena. Att erfarenheten av att sitta på 
Långholmen var av betydelse för en känsla av gemenskap framgår då han 
skriver om att ”Träffas och liva upp gamla Långholmsminnen.”444 

Innan jag går över till att summera denna fördjupning ska något sägas 
om den vokabulär som bitvis präglar breven. Att egna ord, uttryck och 
idiom skapades vid europeiska fängelser både innan och under 
avhandlingens undersökningsperiod är känt sedan tidigare i 
forskningen.445 För svensk del har Annika Lamroth skrivit en del om 
detta som lite slarvigt kan benämnas som ett ”fängelsespråk”. I hennes 
text refereras det till benämningar som exempelvis tjuvspråket, 
kåkjargongen, tjuvsnacket och fängelsejargongen.446 Lamroth presenterar 

                                                                 
440 För vittnesmål om besvären med löss och ohyra se exempelvis: Stern 1917, s. 44; 

Palm 1970 [1905], s. 252; Nilson 1987 (1980), s. 147; Poukka 1939, s. 51. [Visserligen en 
roman, men bygger på verkliga erfarenheter]. 

441 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 
442 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 
443 SSA, CFL, D III aa: vol. 30. Liggare rörande fångar: Stamrullor över straffångar. 

Fol. 9278. Ankomst 13 Feb. 1914. 
444 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 
445 O’Brien, 1995, s. 185; Jowett 2017, s. 117–122. 
446 Lamroth 1990, s. 56. Detta ”språk” nämns också i Sundberg 1892, s. 114. I en mer 

samtida studie som berör detta tema tas bland annat problematiken med hur ”språket” 
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en lista av ord som sträcker sig över tre och en halv sida och i denna 
hittar vi bland annat ord som pek447 vilket betyder brev och randa som 
betyder skriva.448 Det är dessa två begrepp, eller varianter av dem, som 
är återkommande i de undersökta breven. Många av orden i det aktuella 
”språket” har tagits från romani eller så var de svenska slangord.449 
Staffan Rudstedt som kortfattat berört ämnet nämner också 
”tattarspråk” och ”månsing”. Det senare ska vara något som ”de s k 
västgötakillarna” använde. Istället för svenska slangord skriver han också 
om storstadsslang. Rudstedt tar också upp romani.450 Även om det 
endast går att skymta den här typen av språkanvändning i det källmaterial 
som gåtts igenom är det värt att framhålla att detta ”språk” säkerligen 
betydde en hel del för den egna identiteten och för känslan av 
samhörighet med andra fångar. 

Vi ska avrunda denna fördjupning med en kortare summering av vad 
som kommit fram ovan. Som påpekats är det tydligt att de bevarade 
meddelandena involverade betydligt fler personer än de två som 
förhörsprotokollet refererar till. Uppgifterna om vad som händer i 
fängelset, kännedomen om andra fångar, hur meddelandena förmedlas via 
andra intagna samt den ledighet och bekantskap som språket uttrycker 
pekar mot att vi i detta källmaterial endast får en inblick i något som pågått 
en längre tid och med åtminstone en relativt hög frekvens. Genom 
kommunikationen skapades ett kollektivt vetande bland fångarna som lär 
ha haft en ”empowerment”-effekt där dessa inte kände sig totalt isolerade 
utan som en del av ett större kollektiv. Andra fångar var inte anonyma 
isolerade individer som var bortom all kontakt utan individer och 
personligheter som var möjliga att upprätthålla förbindelser med och som 
kunde ingå både som omtalade och deltagare i kollektiva samtal. Det vi 
skymtar är något som skiljer sig avsevärt från det intryck vi får av 
ensamhetssystemet i sådant som lagar, förordningar och debatter. Istället 
för en total isolering mellan fångarna som var systemets målsättning ger 
meddelandena intryck av ett tämligen livaktigt fångsamhälle. 

                                                                                                                  
ska benämnas upp. Förutom variationer i vad det ska kallas framhålls det att ”många 
intagna tycks ha svårighet att överhuvud avgränsa språket och ge det någon beteckning.” 
Bondeson 1974, s. 235. 

447 Ordet pek kan också förekomma i mer moderna fängelsesammanhang som i 
Lillemor Östlins skildringar av sina erfarenheter av fängelsestraffet. Östlin 2005, s. 16. 

448 En sådan ordlista finns också med i Granlund 1933, s. 160–166. 
449 Lamroth 1990, s. 57–60. 
450 Rudstedt 1994, s. 50. 
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Strävanden att upprätthålla den totala isoleringen 
mot slutet av 1910-talet 
Då avhandlingens undersökningsperiod börjar gå mot sitt slut är det 
uppenbart att praktiken med isoleringen förändras. Under de sista åren 
som studerats i avhandlingen straffas inte överträdelser längre där den 
intagne enbart gjort sig skyldig till intern kommunikation. Gällande 
kontakter med utsidan eller försök därtill så straffas fortfarande dessa och 
kommunicerandet inom fängelset kan också resultera i förhör om detta 
kombinerats med andra förseelser.451 En omfattande förändring har dock 
inträffat när den interna kommunikationen gått ifrån att vara en av de 
absolut vanligaste överträdelserna i förhörsprotokollen till att inte 
förekomma annat än i kombinationer med andra överträdelser. Att 
fångarna helt plötsligt slutade att kommunicera med varandra är otänkbart. 

Till viss del kan det dock ligga något i den senare förklaringen 
eftersom första världskriget kom att innebära en omfattande 
överbeläggning inom den svenska Fångvården. I Gunnar Rudstedts bok 
om Långholmen framgår det att isoleringen inte var möjlig att 
upprätthålla under år 1918.452 Under detta år blev det så illa att man 
tvingades förvara tre intagna i en cell som var gjord för en person.453 
Under en period var de alltså tvugna att till viss del frångå isolerings-
praktiken. Påfrestningarna innebar en kris för Fångvården och det 
praktiska arbetet fick utformas därefter. Fängelsedirektören Henrik 
Enström skrev i en skrift som gavs ut 1926 att problemen ledde till att 
”gällande lagar och förordningar, icke minst vad angår allt det, som vi 
fått fastslaget höra till en god fångvård och fångbehandling, blevo på 
grund av, bland annat, ett gränslöst stigande och å ’det stora 
världskrigets’ konto uppdebiterat fångantal satta ur funktion,”.454 I ljuset 
av erfarenheter från de omfattande avsteg från ensamhetssystemet som 
man tvingandes att ta är det mycket möjligt att det blev svårare att återgå 
till ett system som i alla fall officiellt skulle upprätthålla en total isolering. 
Baserat på förhörsprotokollen måste något ha förändrats antingen om 
det var praktiken med fångarnas isolering eller toleransen för deras 
kommunicerande. Antagligen handlade det till viss del om en 
kombination. 1916 års verkställighetslag som föreskrev att fångarna 
skulle vara isolerade i tre år gällde emellertid fortfarande så det förefaller 
sannolikt att det ändå främst rör sig om en ökad tolerans.455 

                                                                 
451 Se t.ex. SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 11 januari 1919; SSA, CFL, A III a: vol. 24. 

FP. 5 juli 1919; SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 12 juli 1919; SSA, CFL, A III a: vol. 24. 
FP. 27 augusti 1919. 

452 Rudstedt G. 1972, s. 192. 
453 Rudstedt G. 1972, s. 195. 
454 Enström 1926, s. 28–29. 
455 SFS 1916:90. 
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Sammanfattande diskussion 
När vi läser om ensamhetssystemet får vi ofta intryck av ett totalitärt 
system som i stort sett eliminerade alla utrymmen till aktörskap från 
fångarnas sida. Så var i verkligheten inte fallet. Denna insikt har kommit 
fram med hjälp av följande frågor: På vilka sätt kunde fångar i ensamcell 
sätta sig i förbindelse med andra intagna och vad blev konsekvenserna av 
sådant kommunicerande? Gällande konsekvenserna har det undersökts 
både utifrån vad det innebar för de enskilda fångarna och på ett mer 
övergripande plan för fängelsesystemet och hur vi bör förstå detta. Av 
särskild betydelse är den konsekvens av kommunikation som jag 
beskriver som att fångsamhället uppstod bland ensamfångarna. 

I den här undersökningen har vi kunnat se att den totala isoleringen 
som hela systemet var byggt kring, som ansågs vara en förutsättning för 
att reformera fångarna, till stor del var en tankekonstruktion som inte 
kunde översättas till verkligheten. Isoleringen var absolut ett 
genomsyrande drag som präglade tillvaron på ett grundläggande sätt, 
men med alla dessa sprickor och brister i systemet var det upp till 
fångarna om den skulle förbli total eller inte. De tekniker och 
förmedlingsvägar som fanns var så pass många och användes i så pass 
stor utsträckning att det är högst tveksamt om idealbilden kring 
ensamhetssystemet någonsin blev en verklighet mot fångens egen vilja. 
Det kan diskuteras om det som försiggick i praktiken ska ses som en 
gradskillnad eller artskillnad gentemot idealet. Att graden av isolering var 
åtskilligt lägre än lagar och förordningar gör gällande att den skulle vara 
är uppenbart, men när själva grunden i systemet förändras är det då 
egentligen samma system eller handlar det om en artskillnad? Svaret ser 
olika ut beroende på vilka scenarier vi har att göra med. För fången som 
ingick i ett mer kontinuerligt kommunikativt nätverk med flera aktiva 
fångar råder det ingen tvekan om att detta utgör en artskillnad gentemot 
den totala isoleringen. För en annan fånge som hade kontakt med någon 
annan intagen lite då och då var skillnaden mot den totala isoleringen 
avsevärd men kanske inte så pass att det går att tala om en artskillnad. 
När gradskillnaden blir tillräckligt stor övergår den i en artskillnad, men 
någon exakt brytpunkt går inte fasställa. Närmar vi oss frågan på 
systemnivå så var målsättningen med fångens totala isolering så pass 
misslyckad att det finns fog för att beskriva det som en artskillnad. 

I undersökningen har det blivit tydligt att kommunikationen var starkt 
präglad av de rumsliga och materiella förutsättningarna som tillvaron i 
ensamcell innebar. Trots att miljön var utformad för att hindra kontakter 
mellan fångar kunde dessa genom kreativitet, uthållighet och stor 
tankemöda överbrygga dessa hinder. Fängelsemiljön som inte skulle 
erbjuda materiella förutsättningar för fångar att meddela sig med 
varandra förvandlades av den intagne genom smuggling, modifierandet 
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av föremål och annan uppfinningsrikedom till en omgivning med ett 
flertal kommunikationsmöjligheter. Flera av de tekniker som fångarna 
använde sig av var immateriella då de inte krävde några andra föremål än 
den egna kroppen. På så sätt kunde väggar, golv och tak användas till att 
knacka i, med hjälp av tecken kunde de signalera och på ett flertal platser 
gick det att kommunicera muntligt. 

I stort sett var det endast skriven kommunikation som ingick i ett mer 
komplext föremålsbaserat sammanhang där tillgången till stor del styrde 
möjligheterna. Här har vi sett att olika arbetsuppgifter kunde spela stor 
roll för att dels komma över föremål och material som var användbara 
dels för att ha möjlighet att använda sig av innovativa förmedlingsvägar 
och distributionsnät. Ett exempel på det senare är när meddelanden 
syddes in i de kläder som genom olika arbetsmoment gick genom flera 
fångars händer. I praktiken innebar det att personalen ovetande agerade 
kurirer åt fångarna. Att många av kommunikationsbrotten skedde från 
cellen är inte förvånande eftersom ensamfången spenderade så mycket 
av sin tid där. I stort sett kan man dock säga att överträdelserna skedde 
inom alla de utrymmen som fången kunde vistas i mer frekvent och 
under en inte alltför kort tid. I många förhörsprotokoll ser vi att 
kommunicerandet sker utanför cellen som i exempelvis i fängelsekyrkan 
och i promenadgårdarna. Den samlade bilden av alla de tekniker som 
användes på dessa platser är att förutsättningarna för kommunicerandet 
var förvånansvärt goda. 

Isoleringen är trots de problematiseringar som presenterats mot den 
fortfarande det mest centrala draget i ensamhetssystemet. Vardagen i 
ensamcell var i allra högsta grad präglad av en hög grad av isolering. Det 
är dock en oerhört stor skillnad på att vara totalt avskärmad och att 
kunna kommunicera och ha kontakt med sina medfångar regelbundet. 
När det gäller en sådan extrem fängelsemodell som vi har att göra med 
här blir även små förändringar i dess översättning från ritbord till praktik 
viktiga. Att skillnaderna verkar ha varit allt annat än små framgår av det 
fördjupningsexempel som presenterats där en ovanligt stor mängd 
meddelanden bevarats bland förhörsprotokollen. I dessa framträder ett 
fångsamhälle enligt den definition som används i den här avhandlingen: 
ett nätverk av kommunikation som utmärks av kontinuitet över tid. 
Kommunikationen i meddelandena är i alla fall till vissa delar avsedd att 
vara mer kollektiv, det är ett flertal fångar som ingår i förbindelserna och 
det är uppebart att det pågått under en längre tid. Fångarna är bekanta 
med ett flertal av sina medfångar. Språket är lättsamt och förtroligt. Flera 
viktiga funktioner är uppenbara då exempelvis ett vetande sprids i 
kollektivet. De håller reda på och berättar om vad som händer med 
andra fångar. Andra inslag är sådant som humor och ett gemensamt 
identitetskapande genom att det finns ett vi gentemot ett dom 
(personalen). Konstruktionen av ett särskilt vi blir också tydligt i 
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exempelvis användandet av ett fängelsespråk, ett speciellt vetande där 
sådant som knackspråket blir särskilt viktigt och att gemensamma 
erfarenheter från fängelset kan refereras till som ”Långholmen minnen”. 
En fånge som ingår i ett sådant sammanhang ingår i något som skiljer sig 
avsevärt från vad som var tanken med ensamhetssystemet. Den intagne 
var helt enkelt en del av det fångsamhälle som inte skulle finnas. 

De kommunikativa handlingarna som bryter isoleringen får 
samhällsgenererande konsekvenser. Genomförs dessa i tillräckligt stor 
utsträckning, mellan ett flertal individer och under en längre tid blir det 
rimligt att prata om existensen av ett fångsamhälle. Baserat på den 
undersökning som gjorts i detta kapitel är förekomsten av ett sådant 
samhälle belagt. Förekomsten av kollektiva samtal där det är uppenbart 
att detta pågått under en längre tid, bekantskaper, ett gemensamt vetande 
innehållande sådant som knackspråket och vad som hände med andra 
fångar, förtrolighet, humor med mera gör att jag inte tvekar när det gäller 
frågan om existensen av ett fångsamhälle. Resultat är viktigt att ta med 
sig då vi läser standardverk inom fängelsehistoria som exempelvis 
Foucaults Övervakning och straff eller Gresham M. Sykes The Society of 
Captives eftersom denna kunskap utmanar och problematiserar viktiga 
delar av dessa klassiker. Vad det handlar om är inte heller någon 
anekdotisk parantes inom fängelsets historia utan något som 
problematiserar själva kärnan i fängelsesystemet. 
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 Kapitel 4

Förbjudna sätt att påverka den 
materiella tillvaron 

Inledning 
Att förändra, tillverka och stjäla saker i sin omgivning var alla metoder 
som kunde användas för att på olovlig väg förändra den materiella 
situtionen. Nästan allt det som undersöks i detta kapitel kan emellertid 
rymmas under eller relateras till begreppet smuggling, varav en större 
underkategori utgörs av olaga innehav. Med smuggling avses helt enkelt 
att fången själv eller med hjälp av någon annan transporterar ett ting till 
en otillåten plats. Det behöver inte handla om att något smugglas in från 
utsidan utan det kan också handla om att tinget eller tingen tas från 
exempelvis en verkstad in till den egna cellen. Det förbjudna innehavet 
innebar att ha med sig eller gömma ett ting som är förbjudet antingen 
generellt, på platsen eller för den aktuella fången. 

Smugglingen har utgjort ett centralt inslag i fängelsets historia och 
fortsätter att göra det än idag. Från institutionens sida har 
ansträngningarna varit massiva med sådant som intima kroppsvisitationer 
och noggranna kontroller av föremål. Förutom kontrollerna vid 
ankomsten till ett fängelse präglades det dagliga arbetet av 
återkommande visisteringar av såväl cellen som fången.456 

Om institutionen la ner ett omfattande arbete på att hindra smuggling 
och illegalt innehav var inte fångarnas ansträngningar desto mindre. I 
detta kapitel kommer vi kunna se åtskilliga exempel som visar på stor 
uppfinningsrikedom och kreativitet. 

Bakgrunden och motivationen till smugglingen ska sannolikt till stor 
del förstås utifrån alla de berövanden och begränsningar som 
fängelsestraffet innebar när det gällde olika föremål och varor. Runt 
sekelskiftet 1900 hade straffarbetsfången bara tillgång till en mycket 
begränsad uppsättning sådana och särskilt då under tiden som 
ensamfånge, vilket för många var hela strafftiden. 

                                                                 
456 Ordning för centralfängelset å Långholmen. 1886, s. 21, 23. 
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Tillvaron för gemensamfångar vid verkstäder måste ha inneburit helt 
andra möjligheter att påverka och förändra sin materiella tillvaro. Även 
om sådant som variationerna i sinnesintryck, umgänget med andra fångar 
och rörelsefriheten ökade betydligt när den intagne kom ut på 
gemensamheten så präglades tillvaron av samma drag som i ensamcellen. 
Monotoni, regelbundenhet och en materiell situation som utmärktes av 
berövanden och avsaknad. 

I detta och nästa kapitel är en viktig hypotes att fången genom att illegalt 
påverka det materiella på ett väsentligt sätt kunde förändra sitt straff. Med 
väsentligt avses då främst hur det påverkade fångens upplevelser av sin 
tillvaro, men även i viss mån hur det kunde förändra fängelsets vardag. 

Tyvärr är det svårt att hitta fall som handlar om ensamfångar som på 
otillåtna sätt förändrar sin materiella tillvaro. Sådana finns och dessa 
kommer lyftas fram i den aktuella undersökningen, men de är inte alls så 
många som för gemensamfångarna. Med detta sagt är det också viktigt 
att framhålla det vi sett tidigare i kapitlet Gemenskapen i ensamhetssystemet. 
Här uppmärksammades ett stort antal fall där ensamfångar förändrade 
sin materiella situation genom att bland annat tillverka och smuggla 
pennor och på så sätt stärkte sin kommunikativa förmåga. Eftersom 
detta tema redan undersökts på annat håll i avhandlingen kommer vi 
endast återkomma till det genom kortare omnämnanden. 

Där ensamfångarna av naturliga skäl stod i fokus i undersökningen av 
otillåten kommunikation blir det här istället gemensamfångarna som 
hamnar i förgrunden. I relation till forskningsläget, såväl det svenska som 
det internationella, utmärks kunskapen som kommer fram i denna del av 
en starkare portabilitet (överförbarhet) i relation till fängelser och 
fängelsesystem där fångar vistas gemensamt eftersom det huvudsakligen 
är det som den undersökta empirin tar upp. När det gäller att komma åt 
den materiella situationen finns det ett ganska rikt källmaterial bland 
sådant som förhörsprotokoll, fångbiografier, personalens memoarer och 
olika former av regler och förordningar. 

Då denna avhandling fokuserar på just fången och dennes ageranden 
och upplevelser så har det blivit uppenbart att det fanns betydligt mer att 
hämta i studerandet av de illegala sätten att påverka den materiella 
situationen. Valet av källmaterial har spelat stor roll då förhörsprotokollen 
för med sig ett fokus på det förbjudna, men även fångarna själva ägnar 
främst utrymme åt detta i sina biografier och memoarer. Att det fanns 
andra möjligheter att påverka den materiella situationen genom exempelvis 
sådant som skötsamhet är uppenbart.457 Mitt generella intryck är dock att 
det inte finns så mycket att hitta i källorna gällande de legitima sätten att 

                                                                 
457 Framförallt för de med långa straff innebar det klassystem som infördes i slutet av 

1912 möjligheter. Fångvårdsstyrelsens cirkulär, till direktörer och föreståndare vid rikets 
straffanstalter angående klassificering av fångar (givet 31 december 1912). 
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förändra sin materiella tillvaro och då särskilt om det är fångens ageranden 
och upplevelser som är föremål för undersökningen. 

Att undersöka smugglingen motiveras huvudsakligen med att det 
utgör en underutforskad del av institutionslivet som kan antas ha utgjort 
ett viktigt handlande som format och spelat roll för fångens upplevelser 
och ageranden. Därtill verkade det vara något som i stor utsträckning 
påverkade samspelat med andra intagna och relationen till personalen. 
Det som kommer undersökas i det här kapitlet är den första delen av 
avhandlingens tredje frågeställning: på vilka sätt försökte och kunde 
ensam- och gemensamfångar förändra sin materiella tillvaro? Kapitlet 
inriktar sig alltså på fångarnas handlingar medan nästa kapitel kommer 
fokusera på betydelsen av dessa. 

För att förtydliga har jag valt att operationalisera huvudfrågan genom 
följande tre frågor: 

 
 På vilka sätt kunde fångarna komma över förbjudna ting? 
 Vilka förutsättningar var de beroende av för att smugglingen 

skulle kunna genomföras? 
 Vad var det som smugglades? 

Tidigare forskning om smuggling och den 
materiella tillvaron i fängelser 
Till att börja med ska det framhållas att jag inte hittat någon studie 
varken internationellt eller i Sverige som haft den materiella tillvaron i 
fängelser som fokus. Med den materiell tillvaro menar jag fångens 
upplevelser av sin materiella levnadsmiljö, men också hur denne 
interagerar med och påverkar denna miljö. En bok som visserligen inte 
inriktar sig på detta, men som har åtskilliga skildringar av den materiella 
miljön vid olika historiska fängelser världen över är Norman Johnstons 
arbete Forms of Constraint: A History of Prison Architecture.458 Som titeln 
antyder fokuserar den på det arkitektoniska med sådant som ritningar, 
exteriörer och design, men boken innehåller även en hel del information 
som inte är så övergripande utan på ett mer detaljmässigt sätt skildrar 
insidan av olika fängelser. Skildringar av den materiella situationen som 
fången befinner sig i antingen genom att cellen och dess inventarier 
beskrivs av författaren eller genom vittnesmål från intagna är ganska 
vanliga inom fängelsehistoria.459 

                                                                 
458 Johnston 2000. 
459 Gällande cellerna och deras innehåll se exempelvis: Anderson & Pratt 2008, s. 

181–182; Jowett 2017, s. 76; Howse 2012; Priestley 1999 (1985), s. 27, 31–33; Higgs, 
Michelle 2013, s. 32–34; Auerbach [boken saknar sidnumrering, den här refererade 
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Det händer att olika materiella aspekter av fångars tillvaro blir föremål 
för mer ingående undersökning. Juliet Ash har exempelvis i boken Dress 
Behind Bars: Prison Clothing as Criminality studerat den stora betydelse som 
kläderna kunde ha för fången. I denna kan vi läsa om hur tvånget att 
bära fängelsekläder kunde upplevas som förnedrande och något som 
berövade fångarna deras individualitet och identitet.460 Särskilt 
stigmatiserande var de amerikanska randiga uniformerna och de brittiska 
motsvarigheterna som hade stora pilsymboler. Successivt avskaffades de 
randiga kläderna under 1900-talet början och den engelska varianten 
skulle enligt lagen tas bort år 1920, men kom i praktiken att användes 
längre.461 Även i Sverige var kläderna symboliskt laddade, men de 
framstår ändå som betydligt mer ”neutrala”. 

Förutom kläder har andra viktiga materiella aspekter av fångarnas 
tillvaro fått viss uppmärksamhet, som exempelvis cigaretter och 
utrymme.462 Gällande tobaken är det uppenbart att den spelat en stor 
roll i många fångars tillvaro och utifrån den aspekten är det förvånande 
att den inte uppmärksammats mer.463 

Precis som när det gäller den materiella tillvaron har jag inte hittat något 
fängelsehistorisk arbete som ägnar särskild uppmärksamhet åt smuggling 
som ett tema. Det förekommer dock att smuggling beskrivs eller 
nämns.464 Exempelvis har problemet med att personalen ägnade sig åt 
detta till viss del kommit fram i historieskrivningen.465 Historikern Marja 
Taussi Sjöberg är en av dem som skrivit om detta problem. Hon 
framhåller att personalen gjorde sig förtjänster på att ta in sprit i 
fängelserna och att ”[a]lkoholen var så gott som omöjlig att hålla borta 
från fängelserna.”466 Både i kvantitativ bemärkelse och i relation till vad 
som smugglas framstår det som det skett en hel del förändringar under 
1800-talets andra hälft. Sigfrid Wieselgren har skrivit om att så många som 
54 fall av brännvinssmuggling eller försök till sådant bestraffades år 1845 

                                                                                                                  
uppgiften finns dock på vad som skulle varit s 7]; Clemmer 1940, s. 73–74; Nilsson 1996, 
s. 18; Nilsson 1999, s, 242–244; Sjöberg 1986, s. 133; Rehn 2005, s. 168; Rudstedt 1994, 
s. 27; Bosdotter 2012; Arnelund 1994, s. 48, 50; Wieselgren 1895, s. 456. 

460 Ash 2010, s. 84. 
461 Ash 2010, s. 60. 
462 Sykes 2007 (1958), s. 68. 
463 Priestley 1999 (1985), s. 201; Nilsson 1996, s. 67; Rudstedt G. 1972, s. 210; 

Johnson 2014, s. 159; Redfern 2006, s. 113–114; Arnelund 1994, s. 60–61; Wieselgren 
1895, s. 438, 470; Wieselgren 1992, s, 68–69. 

464 Se t.ex. Higgs 2013, s. 132; Redfern 2006, s. 113–114; Arnelund 1994, s. 61; 
Wieselgren, 1895, s. 439–440, 470. Gällande tvångsarbetsanstalter se: Söderblom 1992, s. 
115–116; Dahlgren 2013, s. 42, 216. 

465 Ireland 2007, s. 109; Priestley, 1999 (1985), s. 261–263; Higgs 2013 (2007), s. 132; 
Sjöberg 1986, s. 116–117, 139; Nilsson 1999, s. 382, 395, 403–405; Rudstedt G. 1972, s. 
142. 

466 Sjöberg 1986, s. 139. 
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vid Långholmens korrektionsinrättning. Motsvarande fall var under 
samma år vid vad Wieselgren benämner som Malmö-anstalten 44 
stycken.467 Visserligen betecknar han siffran 54 som ett ”synnerligen stort 
antal”, men det finns inget år som ens kommer i närheten av en sådan 
siffra i det material jag undersökt. Gällande alkoholen verkar 
insmugglingen av den i princip upphört vid 1800-talets slut. Roddy 
Nilsson har framhållit betydelsen av detta eftersom den radikalt minskade 
tillgången till sprit kopplas till en betydligt bättre ordning vid 
fängelserna.468 
Richard Ireland har i boken ’A Want of Order and Good Discipline’: Rules, 
Discretion and the Victorian Prison kommit in på ett intressant resonemang 
om betydelsen av förbjudet innehav, han skriver att: 

In a penal sanction which employs elements of isolation, 
depersonalization and disempowerment the possession of prohibited 
goods indicates a breakdown of the first of these and a threat to the 
other two.469 

Ireland understryker här vikten av hur smugglingen relaterar till och 
påverkar sådant som utgör centrala delar i fängelsesystem rent allmänt 
och än mer så i de som studeras i den här avhandlingen. Jag skulle dock 
inte vilja utrycka det som att smugglingen är ett tecken på ett 
sammanbrott (breakdown) av isoleringen. Istället för att se isoleringen 
som något absolut är det mer fruktbart att förhålla sig till den som något 
som kan variera i grader. Smuggling och olaga innehav utgör sprickor i 
systemet som också indikerar att den tänkta graden av isolering inte kan 
upprätthållas. Utifrån detta blir det uppenbart att systemet i praktiken är 
något annat och om skillnaden blir för omfattande kan det finnas fog för 
att gå ifrån att se det som en gradskillnad till en artskillnad. Att 
smugglingen utgör ett hot mot effekter som avpersonifiering och 
maktneutralisering (disempowerment) är viktigt att ta fasta på. Vi har all 
anledning att tro att fångens upplevelser av straffet och dennes 
handlingsförmåga påverkades avsevärt av tillgången till illegala ting. 

                                                                 
467 Wieselgren 1895, s. 439. 
468 Nilsson 1999, s. 363, 446. Temat alkohol och fångvård tas även upp i Nilsson 

1996, s. 64–67; Arnelund 1994, s. 108; Sjöberg 1986, s. 116, 139; Wieselgren 1895, s. 439. 
469 Ireland, 2007, s. 105. 
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Smuggling och andra illegala sätt att påverka den 
materiella tillvaron 

Ankomsten 
Som nämnts var det med stor sannolikhet så att fångar kunde smuggla in 
saker själva från utsidan endast då de kom till fängelset. Vad som avses 
med utsidan ska här sättas i relation till hur fången legitimt kan röra sig. Då 
vissa gemensamfångar hade utomhusarbeten innebar det att utsidan kunde 
sammanfalla med ön Långholmen eller i praktiken delar av den, något som 
i sin tur kunde förändras över tid. För majoriteten av fångarna var dock 
utsidan snävare än så då gränsen var kopplad till centralfängelset som 
byggnad; eller egentligen olika delar av denna som i ensamfångens fall 
vanligen är högst begränsade. För ett mer pragmatiskt förhållningssätt till 
vad som utgjorde utsidan ska det vanligen förstås som det omgivande 
samhället. Att en intagen skulle kunna smuggla in saker här ifrån framstår 
generellt som osannolikt om denne inte fick hjälp av andra som inte var 
fångar. Ett undantag från detta var vid ankomsten.470 

Att fångarna försökte få med sig saker in i fängelserna då de anlände har 
inte fått mycket uppmärksamhet inom historieskrivningen.471 Sett utifrån 
institutionens perspektiv var fångarnas inträde i fängelset något 
återkommande och vardagligt, för den enskilde fången var det något helt 
annat. För den som skulle avtjäna ett straff utgjorde detta ett tämligen unikt 
tillfälle för att på egen hand kunna smuggla in föremål. Genom att 
undersöka vad fångar försökte få med sig in kan vi få en förståelse för vad 
de ansåg sig behöva under den kommande strafftiden. Det handlar om ett 
upplevt behov som var så pass starkt att de var beredda att riskera 
disciplinstraff för att tillfredsställa det. Tidigare erfarenheter av frihetsstraff 
bör inneburit större insikter i vilka behov som kommer uppstå. Vi bör dock 
vara försiktiga att dra några förhastade slutsatser här i relation till de enskilda 
fallen. När nummer 211 Forsmark i juni 1901 försökte få med sig en spegel 
med fodral, en avbruten skomakarkniv, en kam och en blyertspenna 
framstod det som att han var väl insatt i vilka behov som skulle komma att 
uppstå och därmed suttit inne tidigare.472 Forsmark var dock tidigare 
ostraffad, men troligtvis hade han fått tips av någon med erfarenhet.473 

                                                                 
470 För att få med sådana mer ovanliga fall där fångar förts över till sjukhus eller 

hospital och sedan kommit tillbaka menar jag här med ankomsten inte nödvändigtvis det 
första tillfället, inom ramen för det aktuella frihetsstraffet, då fången anländer till 
fängelset. 

471 En sådan episod nämns i exempelvis: Berggren & Johansson 2012, s. 142. 
472 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 25 juni 1901. 
473 SSA, CFL, D III aa: vol. 26. Liggare rörande fångar: Stamrullor över straffångar. 

Fol. 7961. Ankomst 22 juni. 1901. 
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Smuggling vid ankomsten till fängelset framstår egentligen som ett 
marginellt problem då det endast finns 11 stycken sådana fall bland 
förhörsprotokollen för perioden 1890–1920.474 Den före detta 
vaktkonstapeln Axel Theodor Hassborn beskriver det dock som att ”[e]n 
och annan försökte smuggla pengar med sig in i fängelset” så 
incidenterna var nog i alla fall fler än de som resulterade i protokollförda 
förhör.475 Att fallen ändå verkar vara så få har sannolikt främst att göra 
med att de som kom till fängelset visste att de skulle visiteras noggrant. 
Hassborn redogör för fångens många gömställen, pengar kunde vara 
”fastsatta under skosulorna, och om de hade proteser i munnen kunde 
de lägga dem mellan protesen och gommen, i armhålorna, mellan 
fingrarna, ja till och med i anus.”476 Att visitationen var just noggrann 
kommer tydligt fram i ett förhörsprotokoll där en fånges försök att 
smuggla in en 10-krona av guld i ändtarmen upptäcktes.477 

Vad försökte då fångarna föra med sig vid ankomsten? Förutom det 
som nämnts ovan var det tvål, radergummi och sågblad, men vanligast 
var tobak. Gällande sågbladen finns det två sådana fall varav den 
smugglande fången i ett av dem var Algot Rosberg, en av de tre 
Amaltheamännen.478 I det andra fallet upptäcktes en mindre klinga som 
fången gömt i munnen.479 Då fem av de elva fångarna, varav en var 
Rosberg, använde sig av det bröd som de hade med sig för att gömma 
smuggelgods i framstår metoden som vanlig i relation till de få fallen vi 
har att göra med.480 Mot bakgrund av att vakterna kontrollerade dessa 
genom att skära i dem framstår det som osannolikt att fångar skulle 
lyckas med att föra in saker på det här sättet.481 

                                                                 
474 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP.10 augusti 1898; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 29 

april & 2 maj 1899; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 29 september 1899; SSA, CFL, A III 
a: vol. 20. FP. 25 juni 1901; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 17 april 1904; SSA, CFL, A 
III a: vol. 21. FP. 7 maj 1904; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 9 november 1907; SSA, 
CFL, A III a: vol. 21. FP. 25 februari 1909; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 12 oktober 
1912; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 31 maj 1916; SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 23 
oktober 1919. 

475 Rudstedt S. 1994, s. 226. 
476 Rudstedt S. 1994, s. 226. 
477 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 10 augusti 1898. 
478 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 25 februari 1909. För mer information om detta 

fall och exempel på hur det skildrades i pressen se: Englund 2018 (a). 
479 SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 23 oktober 1919. 
480 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 17 april 1904; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 7 maj 

1904; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 9 november 1907; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 
25 februari 1909; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 12 oktober 1912. 

481 ”Bombmannen Rosbergs Sågklinga”, i Dalpilen 28 maj 1909. 
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Den smugglande personalen 
Fängelsepersonalens arbete har länge utmärkts av låg status och dåliga 
villkor. Långa arbetspass, monotona uppgifter och dåliga löner utgjorde 
inte den bästa grogrunden för att rekrytera och forma den mest lämpliga 
personalstyrkan.482 De här omständigheterna påverkade också säkerligen 
bredvilligheten att smuggla in saker till fångarna. Den dåliga lönen 
drygades gärna ut genom smuggling om det fanns pengar att tjäna på 
det.483 Skildringar och omnämnanden inom fängelsehistoria ger ett 
intryck av att personalens smugglande var ett mer allmänt före-
kommande problem.484 Historikern Marja Taussi Sjöberg har som 
tidigare nämnts berört personalens smuggling, hon framhåller att denna 
gjorde sig förtjänster på att ta in sprit i fängelserna.485 Hon tar även upp 
en fängelsepredikant som uppmärksammade problemet på 1860-talet. 
Denne tog upp det omöjliga i att rekrytera personal som gick att lita på 
fullt ut. Att de senare gjorde affärer med de intagna var ett problem som 
fick demoraliserande följder.486 

Roddy Nilsson har föreslagit en annan förklaring till personalens 
smuggling. Denna utgör också en viktig generell bakgrund till förståelsen 
av de vakter som arbetade vid fängelserna under den period jag studerar. 
Vid 1800-talets mitt rekryterades en stor del av bevakningspersonalen 
från samma låga socio-ekonomiska samhällsskikt som fångarna kom 
ifrån.487 Gällande brännvinet så var både fångarna och personalen 
präglade av kulturella värderingar där drickandet tillmättes stor betydelse. 
Det verkar inte heller ha varit svårt att genom handel komma över sprit 
från bevakningen vid de stora fängelserna. Handeln kunde också 
involvera andra personer som av någon anledning befann sig i eller i 
närheten av dessa anstalter.488 Nilsson nämner att drickandet i sig 
vanligen inte verkar ha bestraffats. Det var när det ledde till andra 
förseelser som sanktionerna aktualiserades. Då brännvin vid denna tid, i 
varierande utsträckning, delades ut till såväl fångar som personal så är det 
inte förvånande att en liberal hållning intogs i förhållande till 
drickandet.489 En omfattande förändringsprocess av bevaknings-

                                                                 
482 De dåliga lönerna och försöken att förbättra dessa behandlas i: Ibring 1957, s. 7, 11–
12, 17; Englund 2018 (c). 

483 Rudstedt G. 1972, s. 142. 
484 Se exempelvis: Ireland 2007, s. 109; Hirsch 1992, s. 99; Priestley 1999 (1985), s. 

261–263; Higgs 2013, s. 132; Sjöberg 1986, s. 116–117, 139; Nilsson 1999, s. 382, 395, 
403–405. 

485 Sjöberg 1986, s. 139. 
486 Sjöberg 1986, s. 116. 
487 Nilsson 1999, s. 408. 
488 Nilsson 1999, s. 409. 
489 Nilsson 1999, s. 408–409. 
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personalen tog dock vid under andra hälften av 1800-talet. Det handlade 
om en successiv professionalisering av denna personalgrupp där 
distansen till fångarna blev allt mer tydlig och omfattande.490 För 
perioden 1890–1920 innebar detta med största sannolikhet att det var 
betydligt svårare för fången att få en vaktkonstapel att smuggla än det 
hade varit tidigare. 

Utifrån förhörsprotokollen med fångarna framstår det som att 
smugglingen bland personalen är isolerad till de så kallade ”extra 
vaktbetjente” och vikarierande vaktkonstaplar. För att försäkra mig om att 
detta inte är en tillfällighet har jag även tittat på det material som tar upp 
disciplinärenden med personalen. Utifrån rubriceringar och domar har det 
kommit fram att det endast rör sig om drygt en handfull av sådana fall som 
tas upp i detta material. Förutom ett enskilt fall där en ordinarie 
vaktkonstapel döms mot sitt nekande är det bara vikarierande personal 
som är inblandad i smugglingen.491 Bland förhören som handlar om 
fångarnas förseelser så tas smugglande personal upp i mellan 15–20 
protokoll.492 Eftersom det finns fall av gråzoner avstår jag från en exakt 
kvantifiering.493 Det är intressant att notera att personalens smuggling 
bättre belyses utifrån förhören som inriktade sig på fångarnas överträdelser 
än de som handlade om personalens. Vad detta beror på är svårt att säga, 
men kanske fanns det en ovilja att göra saken officiell och istället löstes det 
genom att de själva kunde begära avsked, detta är dock en spekulation. 

Den före detta fången Sven Rosén har tagit upp en del förklaringar till 
varför de vikarierande vaktkonstaplarna var mer benägna att smuggla: 

                                                                 
490 Nilsson 1999, s. 410–411, 415, 417–418, 422, 427, 431–432. 
491 SSA, CFL, A III b: vol. 1. FPBP. 17 september 1890 [egentligen ett tveksamt fall, 

vakten har tagit emot två ogiltiga sedlar mot tobak enligt fången, vakten menar dock att 
han inte gett något i utbyte mot dem]; SSA, CFL, A III b: vol. 1. FPBP. 13 augusti 1900; 
SSA, CFL, A III b: vol. 1. FPBP. 10 oktober 1914; SSA, CFL, A III b: vol. 1. FPBP. 23, 
25, 26, 27, 28 oktober & 3, 4 december 1919. Det kan nämnas att det även finns ett fall 
som bara handlar om brev där vakten inte verkar haft någon personlig vinning av det 
hela, se: SSA, CFL, A III b: vol. 1. FPBP. 13 april 1918. 

492 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 8 februari 1893; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 21 
& 28 november 1899; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 15, 16 & 17 oktober 1903; SSA, 
CFL, A III a: vol. 21. FP. 5 september 1904; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 28 
september 1904; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 12 augusti 1909; SSA, CFL, A III a: vol. 
23. FP. 13 oktober 1914; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 21 november 1914; SSA, CFL, 
A III a: vol. 23. FP. 18 mars 1915; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 15 juli 1916; SSA, CFL, 
A III a: vol. 23. FP. 13 april 1918; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 8, 9 & 13 augusti 1918; 
SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 6 & 9 september 1918; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 30 
september 1918; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 23 december 1918; SSA, CFL, A III a: 
vol. 24. FP. 11 januari 1919; SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 15 februari & 1 mars 1919; 
SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 11 mars 1919. 

493 Det är svårt att avgöra värdet av ett fall där en fånge först anklagar en vakt och 
sedan hela personalen för smuggling eller ett annat där en intagen menar att personalen 
antagligen är inblandad i tidningssmugglingen. SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 21 
november 1914; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 30 september 1918. 
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”[d]et är vanligen de yngre och extra anställda, vilka ej ha så mycket att 
riskera, som inlåta sig på sådana transaktioner för att medels mutor öka 
en usel avlöning.”494 Det framstår som fullt rimligt, precis som 
motsatsen att den som hade fått fast tjänst och en bättre lön var mer 
ovillig att ta dessa risker. Andra förklaringar är också aktuella som 
exempelvis att en längre tid inom yrket leder till en identifiering med 
detta och en socialisering in i rollen som vaktkonstapel. Det verkar också 
som att fångarna var medvetna om att den nya personalen var mer 
benägen att kunna gå med på att föra in saker till dem. Axel Theodor 
Hassborn, som började sin tid inom Fångvården år 1918, och var 
verksam på Långholmen, har skrivit om den påverkan som fångarna 
försökte utöva på sådan personal när det gällde smuggling. ”Varje ny 
konstapel blev noga prövad av fångarna om han var villig att gå deras 
ärenden. Många av mina kamrater blev snärjda i deras garn och fick 
omedelbart sluta.”495 Formuleringen ger intryck av att detta var något 
närmast rutinartat och att de också lyckades många gånger. 

Även om de vikarierande vakterna uppenbarligen verkar ha varit ett 
mindre pålitligt inslag i personalstyrkan rent generellt är det inte helt 
förvånande att vi även inom denna grupp hittar avsevärda skillnader. När 
gemensamfången nummer 1038 Berggren frågade vikarierande 
vaktkonstapeln John Eriksson om han hette Eriksson och denne svarade 
ja kom det att leda till problem. Berggren: ”’det är jag, som skall hafva 
paketen till Gyllenpalm[en annan fånge].’”496 Det var dock inte rätt vakt 
utan en annan Eriksson han vänt sig till och denne kom att rapportera 
det hela.497 

Eftersom de undersökta förhörsprotokollen handlar om överträdelser 
som fångar begått är det inte säkert att personalens inblandning får 
någon uppmärksamhet. Ibland framgår det exempelvis kortfattat att 
någon vid förhörstillfället avskedad vikarierande vaktkonstapel varit 
inblandad i smugglandet, men inte mycket mer än så.498 Ibland framstår 
det som att personalen inte visste mer än det som tas upp i materialet. I 
ett protokoll från den 23 december 1918 står det ”Av ifrågavarande 
skrivelse framgår, att S. stått i olovlig förbindelse med sina anhöriga 
genom någon konstapels medverkan.”499 Meddelandet som de hänvisar 
till, vilket skrivits av gemensamfången nummer 738 Svensson, finns 
bifogat med förhöret. I detta uppmanar Svensson sina föräldrar att skriva 
ett brev som de ska skicka med konstapeln och att de ska enas om det 

                                                                 
494 Captivus (Rosén), s. 103. 
495 Rudstedt S. 1994, s. 216. 
496 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 11 mars 1919. 
497 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 11 mars 1919. 
498 Se exempelvis: SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 18 mars 1915; SSA, CFL, A III a: 

vol. 24. FP. 11 januari 1919; SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 11 mars 1919. 
499 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 23 december 1918. 
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bästa sättet att smuggla in julmaten på.500 Vem vakten är framkommer 
inte och utredningen verkar inte komma längre i denna fråga. Svensson 
menar att han inte vet vilken vakt det rör sig om då det funnits flera 
”mellanhänder”.501 De som agerat som sådana benämns i protokollet 
som kamrater och han ville inte ange någon av dem. Smugglingen ska 
enligt Svensson ha pågått under en och en halv månad.502 

En viktig källa till kunskap om personalens smugglande utgör det som 
före detta fångar skrivit.503 Dessa fångbiografier och memoarer 
kompletteras också av liknande material från personalens sida. Algot 
Rosberg har kommit in på det aktuella temat då han nämner att det 
visserligen händer att någon ur bevakningen är inblandad i att föra in 
saker på fängelset, men det är ändå huvudsakligen ”fångarna själva” som 
står för smugglingen.504 Rosbergs beskrivning är egentligen ganska 
missvisande eftersom formuleringen ”fångarna själva” inte kan stämma. 
De intagna var beroende av att andra personer hjälpte dem. Rosberg 
nämner också att en del ur personalen blivit avskedade för smuggling.505 
Att det var betydligt svårare att upptäcka en smugglande vakt säger sig 
självt då denne inte gick igenom de kontroller som fångarna gjorde och 
kunde röra sig betydligt friare inom fängelset. Fångarna kunde så klart 
ange personalen, men som tagits upp tidigare vägde deras ord inte 
särskilt tungt i relation till personalens.506 

En intressant uppgift på hur omfattande tobakssmugglingen från 
personalens sida kan ha varit hittar vi i ett förhörsprotokoll gällande 
disciplinärenden med personal. Vad det handlar om är: 

att numera benådade livstidsfången n:r 74 Larsson, som var synnerligen väl 
situerad i ekonomiskt avseende, vid sin avgång från fängelset den 30 sistlidne 
juli inför direktören uppgivit, att han under hela sin långa fängelsetid ständigt 
innehaft tobak, som han förskaffat sig genom konstaplars bemedling, ehuru 
han ej kunde förmås nämna några namn.507 

Larsson hade suttit fängslad sedan 1894. Först vid Centralfängelset i 
Malmö och sedan vid motsvarande fängelse på Långholmen dit han kom 

                                                                 
500 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 23 december 1918. 
501 Det framgår inte i källmaterialet om den nämnda vaktkonstaplen är ordinarie eller 

vikarierande. 
502 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 23 december 1918. 
503 Se exempelvis: Nilson 1987 (1980), s. 125; Wildborn 1926, s. 19, 21; Rosberg 1918, 

s. 125; Stern 1917, s. 39; Hjertström 1902, s. 24, 68–70; En annan intressant källa till 
uppgifter om sådan smuggling är Goldman & Berkman. 2015 (nyutgivning av faksimile), 
s. 20; Källström 1907, s. 32, 36–37. 

504 Rosberg 1918, s. 125. 
505 Rosberg 1918, s. 125. En annan som nämnt att vaktkonstaplar kunde avskedas för 

smuggling i sin fångbiografi är Rosén. Captivus (Rosén), 1935 s. 153. 
506 Se: Priestley 1999 (1985), s. 204; Forsythe 1987, s. 209–210; Sundin 1914, s. 96. 
507 SSA, CFL, A III b: vol. 1. FPBP. 25 oktober 1919. 
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den 27 februari 1902. Då han frigavs år 1919 och berättade om sin 
tobakstillgång under strafftiden så var det en minst sagt lång tid som 
avtjänats.508 Även om Larsson kan ha överdrivet är det uppenbart att det 
ackumulerade antalet fall av smuggling genom åren måste varit stort. 
Informationen kontrasterar tydligt mot det ringa antalet fall som finns 
bland förhörsprotokollen. 

Ett problem för fångarna var att det inte direkt var riskfritt att försöka 
ta reda på om någon ur personalen var villig att smuggla. Vi vet att det 
kunde leda till anmälningar, men också att så inte alltid var fallet. Ett 
försök från gemensamfången nummer 287 Pettersson att övertyga 
vaktkonstapeln Hallberg resulterade i att denne nekade och istället 
anmälde saken. Pettersson kom dock undan med en varning.509 Det 
refereras visserligen ofta till att fångar varnats tidigare i förhörsprotokoll 
men att de kom undan med en varning när de väl rapporterats var inte 
alls speciellt vanligt. Något som tyder på att endast en förfrågan inte 
betraktades som så allvarlig. Detta får också stöd av ett fall som visar att 
en sådan förfrågan inte ens behövde resultera i en anmälan. Då nummer 
347 Thurgren frågade en vakt ”om att få snus” kom inte detta att 
anmälas.510 Anledningen till att vi känner till det hela är att uppgiften vid 
ett senare tillfälle kom att användas emot honom i samband med att han 
dömdes för innehav av tobak.511 

Det är uppenbart att medlemmar i fängelsets vaktpersonal kunde 
utgöra en viktig tillgång vid smuggling. Möjligheten att vi här har med 
en omfattande smugglingsverksamhet att göra är inte alls osannolik, 
tvärtom tyder uppgifterna från den före detta livstidsfången nummer 
74 Larsson på det. 

I ljuset av att det var känt att personal ibland smugglade och att avsked 
framstår som den normala konsekvensen väcker det frågan om detta var 
något som fångar kunde använda sig av för att utöva påtryckningar. 

Anklagelser, hot och hållhakar gentemot personalen 
Anklagelser mot personalen gällande smuggling kunde säkert uppfattas 
av fången som en möjlighet att utöva påtryckningar. Bland förhörs-
protokollen för perioden 1890–1920 finns emellertid bara ett fall där 
detta lyckats. Det registrerade fallet är från augusti 1918 och involverar 
två vikarierande vakter. Enligt protokollet hade livstidsfången nummer 
102 Karlsson, också kände som Mästerkocken, lyckats få de två vakt-

                                                                 
508 SSA, CFL, D III aa: vol. 26. Liggare rörande fångar: Stamrullor över straffångar. 

Fol. 8068. Ankomst 27 februari 1902. 
509 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 23 februari 1907. 
510 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 17 november 1903. 
511 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 17 november 1903. 
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konstaplarna att involvera sig i bedrägeri och smuggling. Den 
vikarierande vaktkonstapeln Malmqvist hade tagit emot mat av Karlsson 
som därmed fått en hållhake på honom. Detta ska sedan ha kunnat 
användas för att utöva påtryckningar för att han skulle involvera sig i 
smuggling.512 Förhöret är på många sätt problematiskt. Flera fångar 
verkar vara inblandade, vad som framstår som uppenbara lögner 
förekommer på flera håll och flera trådar följs heller inte upp. Jag 
kommer återkomma till förhöret lite längre fram, här räcker det med att 
framhålla att när det handlar om Karlssons inblandning och förmåga att 
utöva påtryckningar framstår uppgifterna som övertygande.513 
Möjligheterna som fallet demonsterar visar att fången kunde utöva 
kraftiga påtryckningar och det framstår som orimligt att Karlsson var den 
enda fången som lyckats med detta. 

Om anklagelserna inte var sanna eller fången inte hade något att 
understödja dem med verkar denna typ av beskyllningar dock inte varit 
en särskilt framkomlig väg. Mer troligt var istället att det ledde till straff 
för dem själva. Att fångarna faktiskt förde fram sådana beskyllningar 
verkar ha varit ovanligt och om de gjorde det kunde det leda till att de 
straffades för exempelvis ”obefogad, kränkande beskyllning”.514 Det 
finns flera fall där beskyllningar antingen inte leder till något eller där 
fången straffas för falska beskyllningar.515 Ibland framkommer det att 
vissa mer omfattande utredningar genomfördes som i ett fall när en 
”tobakshandlande” togs in i fängelset för att undersöka tobaken som 
upphittats.516 Att beskyllningarna kunde tas på stort allvar är egentligen 
inte märkligt. Det handlade ändå om något som betraktades som så pass 
allvarligt att flera vikarierande vaktkonstaplar blev direkt avskedade då 
det bevisats, eller fanns starka misstankar om, att de varit inblandade i 
smuggling. Avskedandet framstår här så som tidigare nämnts som den 
normala responsen.517 

Anklagelser av det här slaget verkar inte alltid fått några konsekvenser. 
I ett fall där en arbetsförman beskylls för att ha ”gifvit vissa fångar snus 
och cigarestumpar” framstår det som att detta inte resulterade i någon 

                                                                 
512 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 8, 9 & 13 augusti 1918. 
513 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 8, 9 & 13 augusti 1918. 
514 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 21 september 1918. 
515 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 8 februari 1893; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 22 

januari 1896; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 15, 16 & 17 oktober 1903. 
516 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 15, 16 & 17 oktober 1903. 
517 Se exempelvis: SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 28 november 1899; SSA, CFL, A 

III a: vol. 23. FP. 18 mars 1915; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 8, 9 & 13 augusti 1918; 
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trott ”’att det ej kunde vara så farligt att skicka ett bref.’” blev denne inte avskedad utan 
tillsvidare avstängd. SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 13 april 1918. Att smuggling kunde 
leda till att den anställde förlorade jobbet framgår i Nilsson 1999, s. 395. 
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utredning.518 Det normala ska dock betraktas som att detta togs på 
allvar. Sådana insikter får vi genom ett förhör från den 22 januari 1896. 
Här kommer det fram att fången nummer 10 Rheborg fört på tal att 
vaktkonstapeln Hilding (nummer 26) vetat om att denne hade innehaft 
tobak, en anklagelse mot vakten som i protokollet beskrivs som en ”för 
Rheborg mycket försvårande omständighet”.519 

Även om det framförallt är problemen och riskerna med anklagelser 
som kommer fram här är det viktigt att ha i åtanke att hoten om 
avslöjanden där vakten faktiskt begått ett tjänstefel kunde upplevas som 
ett kraftfullt påtryckningsmedel. I alla fall är detta något som indikeras av 
Axel Theodor Hassborn, som i flera decennier arbetade som vakt-
konstapel, då han framhållit faran med att ge efter för något otillåtet 
önskemål från fångens sida eftersom det sedan kunde användas mot 
vakten för att få den att utföra andra tjänster.520 

Inkomster, tvång och mutor 
Att det kunde vara dyrt för fången att köpa tobak genom personalen 
framgår i ett protokoll där verkmästaren Hasselund tagit 5 av 6 kronor för 
att genomföra ett inköp för den resterande kronan och smuggla detta.521 
Denna kostnad måste förstås utifrån den risk som personalen tog. I 
Hasselunds fall innebar upptäckten att han blev av med sitt ”förtroende” 
som ”extra vaktbetjent vid fängelset, dit han ej vidare egde tillträde.”522 

Det kunde alltså vara möjligt för den fånge som hade tillgång till 
pengar att muta personalen.523 Att så var fallet verkar fångar varit 
medvetna om. I ett fall som nämnts tidigare upptäcktes exempelvis att en 
person vid intagningen i fängelset försökt smuggla med sig ”en guld tio 
krona i ändtarmen”. Fången nummer 168 Andersson som det handlade 
om erkände att pengarna var avsedda att försöka muta vakterna med.524 
Att det var mutor för att få dem att smuggla framgår visserligen inte, 
men några andra syften har jag inte kunnat hitta i källorna.525 

                                                                 
518 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 8 februari 1893. Att det inte utreddes vidare 

baserar jag främst på att det inte finns något protokoll om detta i SSA, CFL, A III b: vol. 
1. FPBP. 

519 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 22 januari 1896. 
520 Rudstedt S. 1994, s. 217. 
521 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 28 november 1899. 
522 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 28 november 1899. 
523 Se också: SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 20 februari 1919. 
524 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 10 augusti 1898. 
525 Det ska också nämnas att Andersson senare ändrar sina uppgifter till att pengarna 

skulle användas till att köpa mat och sådant vilket han fått göra vid det 
rannsakningsfängelse som han kom ifrån. Förklaringen framstår dock som orimlig 
eftersom om han trott att han kunde använda pengarna på detta sätt skulle han inte 
smugglat in dem. SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 10 augusti 1898. 



135 

Fångar behövde dock inte ha tillgång till pengar i fängelset för att muta 
vakter. Brev till anförvanter på utsidan kunde smugglas genom den 
inblandade vakten som via dessa personer fick pengar.526 Ett sådant fall 
involverade gemensamfången nummer 147 Ekelöf och extra 
vaktkonstapeln Lönnqvist. Ekelöf berättade vid förhöret hur det gått till. 
Ett brev hade här förmedlats till fångens mor527 vilket resulterade i att 
Lönnqvist hade fått pengar och tobak smugglats in. I förhöret kommer det 
fram att det ”genom efterspaning blifvit utrönt, att Ekelöfs uppgift är 
sanningsenlig”.528 Fångens öppenhet gällande vaktens inblandning kan ha 
sin förklaring i att denne inte längre arbetade vid fängelset och därmed inte 
kunde förhöras.529 Den här typen av pengaförmedling och smuggling 
kunde involvera ganska stora summor. En gemensamfånge vid namn 
Mörner hade genom extra vaktkonstapeln Lundström varit i kontakt med 
sin bror, fru och en grosshandlare som hette Halling. Den senare hade 
hjälpt honom att få tag i 150 kronor som sedan getts till Lundström ”för 
att denne skulle anskaffa och insmuggla till Mörner tobak, choklad och 
tidningar m.m.”530 I ett annat fall hade en vikarierande vaktkonstapel fått 
30 kronor för att förmedla 170 kr till en fånge.531 För att få en viss 
uppfattning om vad det är för värden det rör sig om har en prisomräknare 
använts.532 Denna använder sig av två olika mått varav vi genom att titta 
på det första får en uppfattning om hur stor köpkraft beloppet skulle 
motsvara idag gällande köp av varor och tjänster. Det andra måttet handlar 
om hur mycket arbetstid som skulle kunna köpas för pengarna beräknat på 
en manlig ”industriarbetare/hantlangare”. Eftersom arbetet som 
vaktkonstapel, och ännu mer så när det gällde den vikarierande positionen, 
tillhörde låglöneyrkena precis som var fallet med 
”industriarbetare/hantlangare” så bör jämförelsen inte vara alltför 
missvisande. Enligt det första måttet motsvarar 170 kr år 1919 en köpkraft 
på 3058 kr år 2018. Då vi ändå har med ett så pass dåligt betalt yrke kan 
det andra måttet vara mer belysande. Utifrån detta framgår det tydligare att 
det som den sist nämnda fången fått insmugglat kan ses som en betydande 
summa: ”170 SEK år 1919 motsvarade betalning för lika lång arbetstid 

                                                                 
526 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 5 september 1904; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 

28 september 1904. I ett annat fall framgår det att förberedelser gjorts för att finansiera 
smuggling på detta sätt, se: SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 13 oktober 1914; SSA, CFL, A 
III a: vol. 23. FP. 18 mars 1915; SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 20 februari 1919. 
Betalning via anförvanter tas också upp i Roséns fångbiografi. Captivus (Rosén), s 103. 

527 Ekelöf har själv menat att det var hans fru. SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 5 
september 1904. 

528 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 5 september 1904. 
529 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 5 september 1904. 
530 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 28 september 1904. 
531 SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 20 februari 1919. 
532 http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm Avläst: 2018-01-23. 
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som 29478 SEK år 2018 mätt med löneindex för manlig 
industriarbetare/hantlangare (löntagare fr o m 2005).”533 170 kronor var 
en ovanligt stor summa. Vid flera andra tillfällen rörde det sig om betydligt 
mindre summor som smugglades, belopp på runt 5–10 kronor.534 

Saker och material från fängelsets verkstäder kunde också användas i 
transaktioner med vakter. En extra vaktkonstapel vid namn Brinck hade 
enligt gemensamfången Hannon kommit överens med honom om sådan 
byteshandel. Flera saker från skomakarverkstaden som bland annat läder 
hade lämnats till Brinck i utbyte mot tobak. Den senare arbetade inte 
längre vid fängelset när förhöret hölls.535 

Personalen ägnade sig inte bara åt smuggling utan kunde också låta sig 
mutas för att vara inblandade i rena bedrägerier. Ett sådant fall hittar vi i 
ett förhörsprotokoll där en gemensamfånge vid namn Andersson 
(nummer 314) och hans ”fästekvinna” blivit bedragen på pengar. Fallet 
involverar bland annat två stycken vikarierande vaktkonstaplar och 
fången nummer 102 Karlsson (Mästerkocken).536 Det hela hade enligt 
den drabbade fångens fru (E. Andersson), som besökte fängelset för att 
berätta, gått till så att en kväll kom en vaktkonstapel i uniform på besök i 
hennes hem och överlämnade ett brev som innehöll en förfrågan om 50 
kr. Det var skrivet med en stil som var mycket lik hennes man fången 
Anderssons. Då hon inte hade pengarna i hemmet fick vakten komma 
tillbaka senare samma dag. När han sedan gjorde det fick han ett kuvert 
och vid förhöret framhölls det att hon informerat vakten om att det 
fanns 50 kronor i detta.537 En annan dag besöktes hon återigen av en 
annan vaktkonstapel, denne hade civila kläder, men annars så upprepade 
sig nästintill exakt samma sak. När hon sedan kom för att träffa sin 
fästman i fängelset så uppdagades hela bedrägeriet. 

E. Andersson hade kunnat identifiera de båda vikarierande 
vaktkonstaplarna I. S. Malmqvist och K. M. E. Karlsson.538 Malmqvist 
medgav att han varit hemma hos E. Andersson, men att han inte vetat 
om att brevet han mottog innehållit pengar. Det var enligt honom den så 
kallade mästerkocken fången nummer 102 Karlsson som ”efter enträgen 
övertalning” fått honom till detta. Malmqvist menade vidare att han råkat 
i dennes ”klor” eftersom han vid sin första tjänstgöring ”i köket varit 
mycket hungrig och av Karlsson då blivit bjuden på mat.” Han hade 
även vid några andra tillfällen fått lite mat och vågade senare inte säga nej 

                                                                 
533 http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm Avläst: 2018-01-23; Edvinsson & 

Söderberg 2011 s. 270-292. 
534 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 10 augusti 1898; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 28 

november 1899; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 5 september 1904. 
535 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 12 augusti 1909. 
536 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 8, 9 & 13 augusti 1918. 
537 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 8, 9 & 13 augusti 1918. 
538 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 8, 9 & 13 augusti 1918. 



137 

till Karlsson. Detta hade han enligt protokollet berättat ”under tårar”.539 

Om vi får tro E. Anderssons vittnesmål om att Malmqvist måste 
återvända för att få pengarna lär han knappast kunnat undgå att känna till 
vad brevet innehöll. Han betalade hursomhelst tillbaka pengarna och 
blev därefter uppsagd av direktören.540 

K. M. E. Karlsson nekade först till allt det som kommit fram, men 
avskedades ändå från sin tjänst som vikarierande vaktkonstapel. Han 
kom dock senare att erkänna sin inblandning där han förklarade att han 
förletts av nummer 102 Karlsson att föra vidare brevet till E. Andersson. 
Det brev han sedan fått av henne hade han gett till nummer 102 
Karlsson och för detta belönats med 5 kronor (dock inte tagna från 
pengarna i brevet).541 Fången Karlsson (nummer 102) nekade länge till 
vad som hänt, men öppnade successivt upp sig allt mer. Först ville han 
inte säga något om vilka fler fångar som varit inblandade, men sedan 
erkände han att nummer 203 Ekholm varit det.542 Det viktigaste för 
läsaren att ta med sig från detta fall är främst hur stort handlingsutrymme 
fångar kunde ha. Tydligen var det möjligt att ha ett betydande inflytande 
över personalen antingen det nu handlade om övertalning eller mera 
tvångsmässiga påtryckningar. 

Vi har sett hur vikarierande vaktkonstaplar kunde vara delaktiga i 
smuggling och bedrägerier. Samarbetena kunde också involvera vad som 
måste betecknas som stölder. I ett sådant fall hittar vi en vikarierande 
vaktkonstapel som tillsammans med flera fångar stulit bröd från 
fängelsebageriet. En vakt vid namn Johansson hade tillsammans med de 
tre fångar som ingick i hans arbetslag ägnat sig åt detta. Vad det handlar 
om är gemensamfångar med relativt rörliga arbeten som i alla fall delvis 
bedrevs utomhus. Utöver dessa döms även förmannen i bageriet 
nummer 57 Andersson för sin medverkan. Johansson och hans arbetslag 
hade visiterats och alla hade haft bröd på sig. Ytterligare kontroller 
gjordes och i den bod som de använde hittades 75 ”bröd” och 5 stycken 
”stora kålrötter”.543 Johansson blev avskedad och de 4 fångarna dömdes 
till 30 dagar i cell utan arbete varav 8 med så kallat hårt nattläger.544 Då 
en vakt genomförde den här typen av handlingar tillsammans med sitt 
arbetslag kan man undra hur pass övervakade och styrda fångarna 

                                                                 
539 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 8, 9 & 13 augusti 1918. 
540 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 8, 9 & 13 augusti 1918. 
541 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 8, 9 & 13 augusti 1918. 
542 I relation till bedrägeriärendena kommer det fram andra uppgifter och sidospår 

som är röriga och lämnar läsaren med en del frågetecken. Värt att nämna av dessa är att 
Karlsson (nummer 102) för fram anklagelsen att Andersson (nummer 314) själv skulle ha 
varit iblandad i det hela. Något som inte ter sig särskilt sannolikt, men som inte heller kan 
avfärdas helt och hållet. SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 8, 9 & 13 augusti 1918. 

543 SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 6 & 9 september 1918. 
544 SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 6 & 9 september 1918. 
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egentligen var av honom. Även om vi inte vet särskilt mycket om hur de 
interagerade med varandra upplevs det som rimligt att anta att en sådan 
vakt såg mellan fingrarna med mycket. Fångarna hade ju också en 
hållhake på honom, som visserligen kunde leda till disciplinstraff för 
dem, men avsked för honom. Gällande det senare spelade med stor 
sannolikhet positionen som vikarie stor roll för att han var beredd att ta 
dessa risker överhuvudtaget. 

Det var inte alltid som fången var den som tog initiativet till 
smugglingen. Vid ett förhör den 18 mars 1915 framhöll en 
gemensamfånge vid namn Nykvist (nummer 220) att den då avskedade 
extra vaktkonstapeln Bäckman kommit med erbjudandet om att ta in 
tobak till honom mot betalning.545 Mot bakgrund av att Bäckman varit 
involverad i förberedelser för att smuggla in tobak åt en annan fånge 
framstår dessa anklagelser som fullt rimliga.546 En annan person som 
kommit med information om sådana erbjudanden är Axel Hjertström. I 
sin fångbiografi har han tagit upp att han fick förtäckta erbjudanden från 
en vaktkonstapel när han kom till fängelset i Göteborg.547 Som vi sett 
tidigare fanns det pengar att tjäna på smuggling, vilket säkerligen var 
extra lockande mot bakgrund av att lönerna var så dåliga. 

I undersökningen av den smugglande personalen har det blivit tydligt 
att vem som vaktade fångarna eller var arbetsledare kunde vara 
avgörande för deras tillgång till illegala saker. Angående personalen och 
deras involvering i smugglingen är det uppenbart att korruption och 
opportunism utgör relevanta faktorer att ta hänsyn till. Deras förmåga att 
påverka och forma fångens materiella miljö måste betecknas som 
avsevärd eftersom de till skillnad från den intagne hade helt andra 
möjligheter att föra in saker i fängelset.548 Att den ekonomiska 
kostnaden kunde vara betydande måste förstås i relation till de risker de 
tog; avsked verkar ha varit den normala konsekvensen av upptäckt. 

De vikarierande vakterna var inte bara inblandade i smuggling utan 
uppenbarligen även olika bedrägerier och stölder. Något som är viktigt att 
tänka på gällande detta är att det för fången måste varit avsevärt 
annorlunda att vaktas av personal som var involverad i sådant som 
smuggling, bedrägerier och stölder än de som tog avstånd från sådant. Det 
kan vara värt att fundera på hur noggrann korrumperad personal var när 
det gäller reglerna, något som då även involverar fångarnas rättigheter. 

                                                                 
545 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 18 mars 1915. 
546 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 13 oktober 1914. 
547 Hjertström 1902, s. 24. 
548 Att personalen var av central betydelse för fångarnas upplevelser har tidigare 

poängterats av bland annat Helen Johnston. Johnston 2008, s. 78. Se också: Englund 
2016. 
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De frigivna och fångarnas materiella tillvaro 
Frigivna före detta medfångar fortsatte från utsidan att vara viktiga för de 
intagnas tillvaro, möjligheter och upplevelser. Deras roll inom fängelselivet 
avslutades inte alltid när de lämnade anstalten bakom sig. Sättet som de 
kom att fortsätta denna interaktion och inverkan på var genom smuggling. 
Före detta vakten Axel Theodor Hassborn framhåller deras centrala roll. 
Han menar att den illegala införseln rent generellt vanligen handlade om 
att en fånge blir ombedd innan frigivningen ”av någon eller några av 
kamraterna” att förse dem med något visst smuggelgods.549 Rent praktiskt 
skulle det gå till så att ett paket placerades ut så att de som hade arbeten 
utanför murarna kunde komma åt detta och ta med det in på anstalten.550 
Gällande det praktiska tillvägagångssättet finns det flera liknande 
beskrivningar. Anton Nilson har skrivit om hur sådana som avtjänat sina 
straff placerade tobak på ställen som de kommit överens om där så kallade 
handräckningsfångar kunde komma åt varorna.551 

Om vi återigen tittar på hur personalen kunde beskriva just de frigivna 
fångarnas smuggling är det tydligt att deras ageranden tillmättes stor 
betydelse. Gotthard Sundberg beskrev i en bok som kom ut 1892 
smugglingen via före detta fångar som det ”vanligaste tillvägagåendet”.552 

Att det förhöll sig så framstår också som troligt mot bakgrund av en 
mängd faktorer som underlättande för just dessa. Exempelvis kände de 
till platsen och kunde komma överens om hur det skulle genomföras 
innan de frigavs. Rent praktiskt liknar Sundbergs beskrivning till stor del 
Nilssons. Sundberg skriver att det gick till så att paket som skulle 
smugglas in placerades på en plats där fångar som var ”utarbetare eller 
renhållare” kunde komma åt detta.553 Paketet gömdes vanligen på natten 
och den som tog in det fick provision.554 

Baserat på vad som kommer fram i förhörsprotokollen så styrks den 
bild av frigivna fångars roll och ageranden som Sundberg gett. 
Protokollen ger också ytterligare insikter i hur det kunde gå till. Det är 
dock inte alltid som vi får veta något om praktiken i dem.555 Av flera 
olika anledningar kunde en fånge tänkas vilja hålla tyst om det. Ett 
avslöjande av en smugglingsväg försvårade eller förhindrade att den 
kunde användas igen och det kan också vara ett sätt att försöka 
förminska den egna inblandningen. Ett sådant exempel är när 

                                                                 
549 Rudstedt S. 1994, s. 223. 
550 Rudstedt S. 1994, s. 223. 
551 Nilson 1987 (1980), s. 125-126. En annan skildring av en frigiven fånge som 

smugglar finns med i Rosberg 1918, s. 128. 
552 Sundberg 1892, s. 110. 
553 Sundberg 1892, s. 111. 
554 Sundberg 1892, s. 111. 
555 SSA, CFL, A III a: vol. 17. FP. 21 januari 1890. 
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gemensamfången nummer 321 Östman menar att han frågat fången som 
skulle friges om hur smugglingen skulle gå till och fått svaret ”det 
behöfver du icke veta.”556 I en del andra fall nämns endast kortfattat att 
en frigiven fånge varit inblandad.557 

Då de frigivna fångarna involverades i smugglingen är det tydligt att 
de använde vissa återkommande tillvägagångssätt. Majoriteten av dem 
kan summeras med vad jag benämner som utplaceringsmetoden. De 
metoder som nämnts innan är nämligen så pass lika att de kan rymmas 
under en beteckning. Det centrala i dem är att smuggelgodset göms på 
ett ställe där gemensamfångar inom ramen för sitt arbete kan komma åt 
detta.558 En annan variant var att kasta ett paket över muren. En frigiven 
fånge som hade sin bror kvar på insidan hade enligt den senare (nummer 
142 Blomqvist) ”kastat tobaken invirad i en ’damask’ öfver muren”.559 

Arbetets stora betydelse för införseln av illegala saker har vi sett flera 
exempel på. I ett sådant framkommer det explicit att det var flera frigivna 
fångar som hjälpt en gemensamfånge vid namn Lindkvist (nummer 27) 
med smuggling. En före detta fånge hade vid flera tillfällen kastat in 
paket ”genom trappfönstret i tjänstemannabostaden ut på 
fängelsegården”.560 Lindkvist kunde komma åt dessa då han arbetade 
som ”passagestädare”.561 Som vi sett var Lindkvist inte den enda fången 
som fick paket insmugglade på sådana här sätt. En annan sådan var 
gemensamfången nummer 322 Johansson, han hade kunnat ta emot 
paket som kastats in över muren då han arbetade i vad som benämns 
som byggnadslaget. Vid förhöret framgår det att detta skett genom en 
frigiven fånges hjälp ”vid ett par föregående tillfällen”.562 Denna typ av 
arbete, som verkar ha inneburit en ganska stor rörelsefrihet, framstår 
som en avgörande länk i sådan smuggling. 

Kombinationen av vissa arbeten och frigivna fångar öppnade ibland 
också upp för andra sätt än utplaceringsmetoden. Ett sådant fall 
involverade gemensamfången nummer 309 Bäckström som arbetade 

                                                                 
556 SSA, CFL, A III a: vol. 17. FP. 21 januari 1890. 
557 SSA, CFL, A III a: vol. 17. FP. 8 maj 1890; SSA, CFL, A III a: vol. 17. FP. 5 

november 1890; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 15 maj 1893; SSA, CFL, A III a: vol. 21. 
FP. 15, 16 & 17 oktober 1903; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 14 februari 1918. Det är 
viktigt att även uppföljningar av oavslutade förhör läses. I ett fall ser det ut som att en 
frigiven fånge är den centrala personen i insmugglingen, men sen kommer det fram en 
annan bild då det i själva verket är en verkmästare som intar denna roll. SSA, CFL, A III 
a: vol. 20. FP. 21 november 1899; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 28 november 1899. 

558 För ett intressant exempel på utplaceringsmetoden, där kombinationen av vissa 
arbeten och hjälp från utsidan demonstreras se: Rosberg 1918, s. 127. 

559 SSA, CFL, A III a: vol. 17. FP. 14 maj 1890. 
560 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 28 november 1917. 
561 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 28 november 1917. 
562 SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 10 april 1919. 
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som sjukvaktare på fängelsesjukhuset.563 Han hade fått en förfrågan från 
en nyligen frigiven fånge vid namn Årstedt att hjälpa till att ta in 
smuggelgods. Detta ska ha framförts till honom via en intagen vid namn 
Svensson (nummer 390). Bäckström hade gått med på det och nattetid 
hade han tillsammans med den nämnde Svensson gått till ett 
toalettfönster, som de öppnat, och som de kommit överens om befann 
sig Årstedt nedanför och med hjälp av rullgardinssnören hade de hissat 
upp sakerna. Efter detta menar Bäckström att han inte haft mer med 
smuggelgodset att göra utan att Svensson hade tagit hand om det. Den 
senare hade enligt Bäckström ”i uppdrag af Årstedt” att dela ut detta.564 
Gällande det senare är dock Bäckströms uppgifter långt ifrån helt 
trovärdiga. I ett skåp som endast han ska ha haft nyckel till hittades en 
flaska cognac med ”några droppar” kvar. Han förklarade det med ”att i 
sådana buteljer fås ibland gurgelvatten och att buteljen antagligen 
inkommit för sådant ändamål.”565 En redogörelse som personalen inte 
verkade tillmäta något större värde utan han blev tillsagd att erkänna och 
”icke skjuta skulden på andra”.566 Han medgav att han tagit en mindre 
klunk, men inte visste vilka som druckit upp flaskan. Fanjunkaren Bring 
insköt att Bäckström runt klockan 08 ”icke varit nykter” och att alla de 7 
fångarna som var sjuka ”haft en viss hetsig färg”.567 Förhörsprotokollet 
är mycket snårigt och exakt vad som hänt och vem som gjort vad går 
inte komma fram till. 

Det aktuella förhöret följdes efter ett par dagar upp av ett nytt. 
Gällande Bäckström handlar det främst om att han misstänktes ha en 
kopierad nyckel till toalettfönstret som användes vid smugglingen.568 Det 
viktigaste för avhandlingen är hur fallet belyser den kollektiva aspekten 
av smugglingen. Det är möjligt att endast Bäckström och Årstedt 
genomförde insmugglingen, men utifrån fanjunkare Brings uppgifter kan 
vi utläsa att i konsumtionsledet var betydligt fler involverade, något som 
stärks av uppgiften om att smuggelgodset skulle ”utdelas till andra fångar 
inom fängelset.”569 

Innan vi lämnar fallet kan det vara värt att kort uppehålla sig vid vad 
det var som togs in i fängelset.570 Personalens visitation hade resulterat i 
att de hittat tobak, tidningar, ”fuskarbete” (armmuddar), 89 öre och två 

                                                                 
563 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 19 mars 1891. 
564 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 19 mars 1891. 
565 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 19 mars 1891. 
566 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 19 mars 1891. 
567 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 19 mars 1891. 
568 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 19 mars 1891; SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 24 

mars 1891. 
569 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 19 mars 1891. 
570 Reservation för att dessa saker kan ha tagits in vid något tidigare tillfälle. 
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konjaksflaskor med rester kvar i dem.571 Särskilt alkoholen är värd att 
uppmärksamma då den är extremt ovanlig i källorna under den period 
jag undersöker, 1890–1920. Som vi sett har tidigare forskning visat att så 
inte var fallet ett par decennier tidigare.572 Fuskarbete är ett ord som 
används för att beskriva sådant som tillverkats olovligt vid fängelset och 
var rimligen inte något som smugglats in utan saker som helt enkelt 
upptäckts vid kontrollen. 

I förhörsprotokollen finns det uppgifter som visar på att fångar vid 
centralfängelset ibland kunde interagera med dem som satt på det 
intilliggande kronohäktet. Det kunde även gälla smuggling. En 
gemensamfånge vid namn Fagerström (nummer 506) hade fått hjälp av 
dels en frigiven fånge från kronohäktet som han kände och dels en 
annan fånge som arbetade i vad som benämns som ”proppslaget”.573 
Vad det senare var framgår inte, men måste ha inneburit att denne 
arbetade utomhus, eftersom den aktuella fången kunde placera ut en 
tändsticksask med cigaretter, tändstickor och ett meddelande som 
Fagerström tog upp. Till protokollet bifogas ett lite längre meddelande 
som Fagerström skrivit till den frigivne fången Bernard.574 I detta förde 
han fram sitt tack för det som hade smugglats in och bad om exempelvis 
tändstickor och 25-öresböcker.575 Det är intressant att se att de frigivna 
fångar som hjälpte till att föra in smuggelgods inte behövde komma från 
just centralfängelset och att fångar vid de två fängelserna kunde 
samarbeta gällande den illegala införseln. 

Vetskapen om att frigivna fångar hade möjlighet att smuggla saker 
kunde genom löften bli till en resurs under strafftiden. Gotthard 
Sundberg har tagit upp hur betalningen till sådana fångar som skulle 
utföra detta kunde genomföras innan deras strafftid tog slut. Den fånge 
som ville ha hjälp med smuggling kunde ta ut mer premievaror, det som 
fångarna kunde handla för sina intjänade pengar, än vad som gick åt för 
denne och på så sätt förse fången som skulle friges med sådana. Härmed 
täcktes den senares behov och en ekonomisk besparing kunde göras. 
Resultatet av detta blev ”en fri väl lokaliserad medhjelpare, försedd med 
kontanta medel, som tillhöra den qvarvarande fången.”576 Genom de 
besparingar som gjorts då den frigivne fången fått ta del av den andres 
premievaror hade alltså en betalning skett redan innan. Ett fall bland 
förhörsprotokollen understryker dock riskerna att bli lurad genom den 
här typen av förskottsbetalning. Gemensamfången nummer 231 Jernberg 

                                                                 
571 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 19 mars 1891. 
572 Se t.ex. Nilsson 1999, s. 408–410; Nilsson 1996, s. 64–67; Arnelund 1994, s. 108; 

Sjöberg 1986, s. 116, 139; Wieselgren 1895, s. 439. 
573 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 13 juni 1918. 
574 Namnet som används i meddelandet kan mycket väl vara ett kodnamn. 
575 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 13 juni 1918. 
576 Sundberg 1892, s. 111. 



143 

hade försökt föra ut ett meddelande genom nummer 369 Hägg som 
avtjänat sitt straff. Det upptäcktes dock, personalen hittade ”ett mindre 
papper” i Häggs mun.577 Jernberg berättade att meddelandet var avsett 
för en före detta fånge vid namn Lund. Han hade under sin strafftid 
lånat premievaror för värdet av tre kronor och den utlovade ersättningen 
som skulle bestå av insmugglad tobak hade inte levererats.578 Exemplet 
visar just hur löftena om insmuggling kunde användas som en resurs 
antingen i form av ett lån eller som i detta fall möjligen ett bedrägeri. Det 
har tidigare kommit fram att fångar får förfrågningar inför sin frigivning 
om smugglande, men utifrån kunskapen av den nytta som de själva 
kunde få av det hela framstår det som sannolikt att initiativet även kunde 
tas av den som skulle lämna fängelset. I åtminstone ett fall vittnar också 
en fånge om att det var så det hade gått till.579 

Avslutningsvis kan det vara värdefullt att summera några resultat. Det 
verkar som om tillvägagångssätten under den period som studeras i 
avhandlingen präglas av kontinuitet. Majoriteten av fallen ryms inom den 
kategori som jag benämner utplaceringsmetoden, det handlar antingen 
om att gömma paket som sedan plockas upp eller kasta in dem på 
området. Ett annat viktigt resultat är att det tydligt framgår att det var 
vissa arbeten som gjorde det möjligt att med hjälp av frigivna fångar föra 
in smuggelgodset. Inte helt förvånande gällde andra förutsättningar om 
personalen var inblandad. Då ensamfångar inte hade den typen av friare 
arbeten som var nödvändigt vid smuggling kunde de generellt sett 
rimligen inte använda sig av frigivna fångars hjälp. För gemensam-
fångarna fortsatte de som lämnat fängelset att spela en viktig roll genom 
att förse dem med olovliga varor. 

Anförvanter, vänner och civila arbetares involvering i 
smuggling 
Att andra personer än före detta fångar och vakter kunde vara 
involverade i smugglingen har till viss del redan kommit fram. I de 
exempel som vi sett där anförvanter varit inblandade har de dock inte 
framstått som särskilt drivande i smugglingen utan mer agerat efter 
instruktioner, som exempelvis i bedrägeriet mot nummer 314 
Anderssons trolovade E. Andersson där hon skaffade fram pengar. 
Involveringen kunde vara mer omfattande och aktiv. Förutom före detta 
fångar och vakter kan vi tänka oss att det främst skulle vara två andra 
kategorier av personer på utsidan som hade speciella möjligheter att föra 
in illegala saker på fängelserna. Dels var det de som kunde få tillstånd att 

                                                                 
577 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 2 januari 1892. 
578 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 2 januari 1892. 
579 SSA, CFL, A III a: vol. 17. FP. 21 januari 1890. 
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besöka fångar vilket vanligen var familj och släkt dels de som utförde 
arbeten inom eller i anslutning till fängelset.580 Gällande de senare var 
det ett problem som var känt från personalens sida. I instruktionen för 
underofficerare tas det upp att det tillhör deras uppgift ”att vid 
lossningar och lastningar vid fängelsets strand tillse, att fångarne äro så 
bevakade, att de icke komma i direkt beröring med främmande 
personer”.581 Vid dessa tillfällen fanns det risk för smuggling, men det 
framstår som att de generellt varit framgångsrika i att förhindra sådant 
denna väg. Detta kan ha berott på en mängd olika faktorer som 
exempelvis noga kontroller och ovillighet från leverantörerna att riskera 
sina uppdrag. Det är endast i ett förhörsprotokoll där det med säkerhet 
går att avgöra att smugglingsförsöket skett vid avlastning. En motorbåt 
hade åkt så pass nära en fånge (nummer 525 Gustafsson) som hållit på 
att lasta av en pråm att de kunnat kasta en påse med äpplen till honom. 
Han blev dock upptäckt och straffad.582 I ett annat fall framhåller en 
fånge att ett paket med tobak kastats till honom från en roddbåt då han 
höll på med vedlossning. En konstapel menar dock att detta inte skett 
eftersom han omedelbart avvisat den aktuella båten och haft situationen 
under uppsikt.583 

Gällande sådana fall där det handlar om civila personer som utförde 
arbete inom fängelseområdet har jag endast kunnat identifierat tre fall. 
Två där det framgår att de smugglat åt fångar och ett där en fånge menar 
att arbetaren gått med på att göra detta, men där det hela blivit upptäckt 
innan. Vid de två förstnämnda tillfällena framstår det som att de blivit 
övertalade att hjälpa till med införseln.584 I det ena fallet är det en murare 
som förmåtts att smuggla in tobak till fångarna, något som han menar att 
han inte visste var förbjudet, vilket framstår som mindre troligt sett i 
ljuset av hur det gått till. Muraren hade nämligen kastat ned ett hopvikt 
papper med snus så att det hamnade framför en dörr till bageriet; ”Strax 
hade då en hand utsträckts genom gallret å dörren och inhämtadt det 
nedkastade papperet.”585 För muraren innebar denna handling att 
byggmästaren informerades om att han inte längre fick arbeta där.586 

                                                                 
580 Dessa grupper kunde även vara inblandade i smuggling vid andra totala 

institutioner. Gällande arbetare vid Tvångsarbetsanstalten i Landskrona. Se: Dahlgren 
2013, s. 216. 

581 Ordning för centralfängelset å Långholmen. 1886, s. 34. 
582 SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 9 oktober 1919. 
583 SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 27 augusti 1919. 
584 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 27 oktober 1916; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 7 

november 1916. Att de två fallen är från 1916 kan visserligen vara en tillfällighet, men i 
ett av förhören så nämns ett bygge som antagligen är orsaken till att vi hittar två fall från 
just detta år. Se: SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 7 november 1916. 

585 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 7 november 1916. 
586 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 7 november 1916. 
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Gällande det andra fallet var det en körkarl som övertalats att ta med sig 
tobak och tre tidningar. Enligt gemensamfången nummer 91 Lundberg 
hade sakerna ”fördelats bland vedhuggarlaget och gömts under golfvet i 
avträdet i stengården.”587 Smuggelgodset blev alltså något som delades 
upp inom ett mindre kollektiv av fångar. Detta solidariska 
förhållningssätt har vi tidigare sett exempel på och det finns ytterligare 
sådana.588 Möjligen handlar det om ett fångkulturellt drag som 
genomsyrade fängelselivet. En annan sak gällande detta fall som är värt 
att nämna är att den vikarierande vaktkonstapeln Johansson fick en 
”allvarlig erinran” för ”sin försummelse” då han brustit i bevakningen av 
fångarna.589 Det fanns alltså ett incitament hos bevakningen att se till att 
reglerna inte bröts när de ansvarade för uppsikten över de intagna. 

I det tredje fallet som involverade en civil arbetare, en stensprängare 
vid namn Dahlberg, är det utifrån de bevarade meddelandena tydligt att 
denne gått med på att hjälpa gemensamfången nummer 240 Öberg. 
Dahlberg nekar visserligen till anklagelserna, men i de bifogade 
meddelandena som fråntagits Öberg står det sådant som ”Gubben som 
du skall gå till med det som du köper bor [på] Upplandsgatan 5 trappor å 
heter Dahlberg” och ”om du ger gubben ett par kronor för sitt besvär” 
vilket gör hans inblandning tämligen uppenbar.590 Värt att 
uppmärksamma är att precis som när det gällde den smugglande 
personalen fanns det alltså möjligheter för arbetarna att tjäna pengar på 
denna införsel. 

Förutom att det är viktigt att vara uppmärksam på att smuggelgods 
kunde föras in på de sätt som demonstrerats i exemplen bör det noteras 
hur ovanliga dessa fall verkar vara. Det sist nämnda är ännu mer påtagligt 
i förhållande till smuggling i samband med besök. Bland förhörs-
protokollen har jag endast hittat ett sådant fall. Det är en fånges mor 
som vid slutet av ett besök hade ”stuckit sin hand i hans [fångens] ficka” 
och lagt en femkronorssedel i den.591 

Axel Theodor Hassborn beskrivning av den här typen av smuggling ger 
oss en ganska annorlunda bild, men också en ledtråd till varför antalet 
smugglingsfall i samband med besök var lågt i förhörsprotokollen under de 
åren som undersöks i avhandlingen. Han skriver att då ”fångarna fick besök 
– särskilt på senaste tiden sedan besöksburarna blivit borttagna – förekom 
det ofta försök till smuggling.”592 Då han gick i pension 1949 så syftar den 
senare tiden sannolikt på 40-talet, men uttalandet ger intryck av att den 
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592 Rudstedt S. 1994, s. 224. 
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illegala införseln även innan dess var betydligt vanligare än vad källor som 
jag studerat tyder på. Det är fullt möjligt att de åren som undersöks i den här 
avhandlingen utmärks av ett väldigt lågt antal fall av smuggling vid besök 
gentemot följande decennier, besöksburarna bör här onekligen ha utgjort ett 
hinder. Ett frågetecken i relation till dessa burar rör hur modern i tidigare 
nämnda fallet kunde sticka ner sin hand i fångens ficka om han satt i en 
besöksbur? Det bör rimligen inte varit möjligt om en sådan använts, då fallet 
är från 1892 kanske de inte hade börjat användas än. 

Bland förhörsprotokollen finns det två intressanta fall där 
meddelanden bifogats. I ett av dem kan vi utifrån protokollet se att det 
var en kusin som fången riktade sig till.593 I det andra fallet kan det 
möjligen vara en broder till fången, men hälsningsfrasen bäste broder gör 
det mer troligt att det rör sig om en vän.594 Om vi börjar med att titta 
närmare på det sistnämnda fallet så inleds det med att fången nummer 
122 Blom tackar för det han fått innan och framhåller hur det är första 
dagen han fått äta sig mätt sedan han kom dit.595 Gällande en planerad 
insmugglingsaktion ger han instruktioner om hur mottagaren ska göra 
för att undvika personalens misstankar, han skriver: ”ta då Emma med 
dig och gå och prommenera 2–3 gånger framm och till baks menn låssas 
som inget alls för vi får inte tala vid någon så man har plitar om sig 
framm och bak.”596 Det var två paket som skulle placeras ut, ett under 
bryggan och ett i tegelhögen. Blom frågade efter en hel del olika saker 
som ett kvarter sprit, en hembakad vetebrödsmacka, kanel, socker och 
godis.597 Bloms efterfrågan gällande mackan som skulle vara just 
hembakad för tankarna till de förstärkningseffekter som genomsyrade 
fängelsemiljön. Värdet av mackan var avsevärd i relation till den 
enformiga kosten som fängelset bestod honom med. De efterfrågade 
kryddorna var också sannolikt av stort värde, sockret och kanelen skulle 
innebära att ”det blir lite smak på gröten”.598 I det andra fallet som 
nämndes ovan ville fången ha hjälp av sin kusin att smuggla in tobak och 
chokladkakor eller karameller.599 

Efter att vi nu tittat närmare på ett antal fall som involverar släktingar, 
familj, troligen en vän och civila arbetare kan det vara värt att höja 
blicken något och fundera kring vad dessa kan säga oss. En sak som jag 
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598 SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 27 & 28 augusti 1919. 
599 SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 25 oktober 1919. 
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återkommer till i avhandlingen på flera håll är att vi måste betrakta 
fångens handlingar utifrån sådana aspekter som den tid och energi som 
investeras och de risker som tas. Sådant ger insikter i hur fången 
värderade olika aspekter av sin tillvaro. Om det var så som nummer 122 
Blom skriver att smugglingen innebar att han för första gången kunnat 
äta sig mätt är det inte svårt att förstå hur värdefull införseln måste ha 
varit. Blom hade som vi sett planerat det så att brevens tilltänkte 
mottagare skulle kamouflera det hela med ett oskyldigt spatserande där 
en kvinna som hette Emma också skulle ingå i skådespelet. Det är också 
intressant att notera att civila personer hade tillgång till platser där de 
kunde placera ut paket som fångarna kom åt, det gällde bara att få 
närvaron att se oskyldig ut. Fångens möjligheter att komma över 
smugglingsgods kunde också påverkas av ombyggnader och renoveringar 
då det innebar att civila arbetare kom att röra sig i närmiljön. Att några 
större mängder smuggelgods kom in den vägen tyder inte källorna på. 
Detsamma gäller också av- och pålastningar vid fängelsets strand där 
bevakningen verkar ha varit särskilt uppmärksam. 

Smuggling från insidan till utsidan 
I några förhörsprotokoll blir det tydligt att fångarna också kunde försöka 
smuggla ut sådant som de stulit eller tillverkat. Flera av dessa fall tar 
visserligen inte upp själva utsmugglingen som sådan, men det är inte 
särskilt sannolikt att det som fången ertappats med att tillverka kunde ha 
något direkt värde inne på anstalten. Ett bytesvärde fanns det, men det 
innebar bara att någon annan måste smuggla ut sakerna. Vad vi sannolikt 
har att göra med framgår i Gotthard Sundbergs bok Om Sveriges fångvård 
där han, som hade lång erfarenhet av att arbeta inom Fångvården, skriver 
om hur fångar skaffar sig ”nödiga bytesmedel” på så sätt att de ”tillgripa 
och utsmuggla å verkstäderna tillverkade persedlar”.600 

En fånge som skrivit om sina erfarenheter från att ha suttit vid fängelset i 
Varberg ger intryck av en omfattande tillverkning och trafik. Hans 
redogörelse speglar dock en tid som åtminstone föregår avhandlingens 
undersökningsperiod med ett par decennier. Berättelsen är ändå viktig 
eftersom den ger intryck av att den utsmuggling vi ser under en senare 
period representerar en kontinuitet från något betydligt äldre som också varit 
mycket mer omfattande. Den före detta fången berättar angående 
Varbergfängelset att ”Handtverkarne bland fångarna förfärdigade allt möjligt 
åt konstaplarna, och betalningen bestod vanligtvis i brännvin och tobak.”601 
Här har det uppenbarligen skett förändringar då, som vi kommit in på 
tidigare, brännvin framstår som ytterst ovanligt innanför anstalterna under 
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de år som undersöks i den här boken. Omfattningen av tillverkningen och 
utsmugglingen verkar ha följt en liknande utveckling då jag sällan stött på 
sådana fall i de källor som studerats, vilka främst speglar situationen vid 
Centralfängelset på Långholmen. 

Att utsmugglingen inte upphörde helt utan fortsatte även mot slutet 
av undersökningsperioden framgår av före detta vaktkonstapel Axel 
Theodor Hassborns redogörelse: ”[s]ärskilt åren under och efter första 
världskriget då det var stor brist på en hel del varor på den allmänna 
marknaden, försökte fångarna ibland få ut ett och annat.”602 

En sak som Sundberg tar upp i sin redogörelse och som är intressant i 
relation till att saker försvann från verkstaden är att om ingen 
gärningsperson upptäcktes drabbade det fångkollektivet som arbetade där; 
de fick nämligen betala för det som saknades med sina pengar, något som 
gjorde att fångarna blev benägna att tala om vad de visste.603 Gällande 
Sundbergs uppgifter ska det framhållas att han visserligen hade arbetat på 
Långholmen, men några år innan avhandlingens undersökningsperiod 
börjar, han hade också erfarenheter från andra fängelser så det är inte 
säkert att denna form av kollektiv bestraffning tillämpades vid 
centralfängelset på ön under den period som här står i fokus.604 

Vissa arbetsuppgifter innebar särskilda möjligheter att kunna smuggla 
ut saker. Detta gäller också i allra högsta grad möjligheten att kunna 
tillverka eller komma över något värt att smuggla ut. I detta sammanhang 
kunde vanliga arbetare som vistades inom fängelseområdet utgöra en 
viktig länk till utsidan. En gemensamfånge vid namn Persson (nummer 
83) som verkar ha ingått i ”vedtrafvarlaget”605 erkände att han ”till frie 
arbetare” försökt föra ut ”ett par hvita strumpor jemte två garnhärfvor af 
finare sort.”606 Han menar att detta gjorts utan någon förväntan att få 
betalt för det. I förhöret framgår det också att det några dagar tidigare 
hade funnits ett par strumpor instuckna i Perssons tröja som legat 
bakom en trave med ved.607 Då vi inte får någon alternativ förklaring till 
Perssons agerande framstår det som sannolikt att det handlat om försök 
att göra en förtjänst på utsmuggling. 
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605 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 29 september 1891. 
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Skomakarverkstaden kunde innebära en del möjligheter för fångar 
som ägnade sig åt att stjäla och föra ut saker från fängelset. Under ett 
förhör framgår det att 7 ½ par kängor gjorda av boxskinn stulits av 
gemensamfången nummer 81 Bergvall. Han framhöll att han övertalats 
av en före detta fånge vid namn Roos. Händelsen betraktades som så 
allvarlig att polis letade rätt på Roos som kom att närvara vid ett förhör 
på Långholmen. För Bergvall ledde det hela till att han fick spendera 30 
dagar i cell varav 8 var med hårt nattläger. Därtill skulle han också få 
betala för de 7 par kängor som inte hade återfunnits, 151 kr och 69 öre 
skulle det kosta för honom, vilket i samtiden var mycket pengar.608 

Att vi i det här fallet har att göra med stöld är tydligt. Ibland är det 
betydligt svårare att komma fram till om det som fången gjort 
betraktades som stöld. I ett förhör har en gemensamfånge vid namn 
Abrahamsson (nummer 53) tillverkat två borstar och vad som beskrivs 
som ”flere skomakareknifvar och skospännen.”609 Han uppger att han 
trodde att detta var något han skulle kunna få med sig då han frigavs. 
Även om det inte framgår bör han rimligen varit införstådd med att detta 
inte skulle kunna gå på laglig väg.610 Ordet stöld nämns aldrig i 
protokollet och hur personalen karaktäriserade fångens handlingar är 
svårt att säga. 

Ett mer uppenbart utsmugglingsförsök hade upptäckts i februari år 
1918. I en sågspånshög vid kanalen hade en påse placerats innehållande 
”1 par nya byxor af Flottans modell, 13 st. större och mindre trådrullar 
samt ett stort antal sy- och maskinnålar.”611 En intressant kommentar i 
förhörsprotokollet är värd att nämna här. En fånge vid namn Jönsson-
Karlsson framhöll att det ’”bland kamraterna på verkstaden påstods, att 
Johansson och Renström stulit byxorna och materialierna samt därefter 
utsmugglat desamma.’”612 De hade alltså inte lyckats hålla det hela 
hemligt, detta gav upphov till ”skvaller”, vittnesmål mot dem och kanske 
en angivelse då det tidigt i protokollet gällande kunskapen om incidenten 
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summa pengar framgår om vi använder den prisomräknare som finns på websidan 
historia.se. 151 kr år 1916 innebär enligt prisomvandlaren en köpkraft på 5 558 kr i 
relation till varor och gällande det andra måttet så ser det ut som följande: ”151 SEK år 
1916 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 63354 SEK år 2018 mätt med 
löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare (löntagare fr o m 2005).” Edvinsson & 
Söderberg 2011; http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm Avläst: 2018-01-23. 

609 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 21 & 28 november 1899. 
610 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 21 & 28 november 1899. 
611 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 14 februari 1918. 
612 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 14 februari 1918. I protokollet finns det bara ett 

inledande citat-tecken kring fångens utsagor, men då det även står ”fällt det yttrande” 
innan citat-tecknet tolkar jag det bara som en miss och har för tydlighetens skull satt dit 
ett extra sådant ovan. 
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står antecknat ”erhöll öfverkonstaplen kännedom om”.613 Att fångarna 
inte kunde lita på varandra är särskilt problematiskt när det gäller deras 
möjligheter att smuggla. 

Något som i många fall kan ses som en form av indirekt utsmuggling 
var när fången tillverkade eller stal något som denne sedan använde för att 
muta vakter med. Med vissa undantag var det rimligen så att mutan blev 
värdefull först när den smugglades ut. Ett intressant sådant här fall, som 
dock stoppades innan några eventuella transaktioner hade hunnit inledas, 
togs upp den 4 maj 1905. Två tavelramar hade tillverkats av gemensam-
fången nummer 22 Österberg som arbetade i snickarverkstaden. Han 
erkände visserligen efter ett tag att han gjort dessa, men menade att han 
tänkt anhålla om att få med sig dem när han avtjänat sitt straff. Detta 
tillmättes ingen större trovärdighet då det antecknades att Österberg ”gjort 
sig känd för att vara en fräck lögnare”.614 Han hade genom att använda sig 
av list och agera inställsamt tydligen försökt påverka nya vaktkonstaplar så 
att de skulle involvera sig i ”otillåtna transaktioner”.615 Tavelramarna 
bedömdes ”utan tvifvel” var tillverkade just för sådana affärer.616 Fallet är 
inte det enda där det framgår att tavelramar använts på det här sättet. En 
vikarierande vaktkonstapel vid namn Lundström berättade i ett förhör att 
gemensamfången Ersson försökt locka honom till att förmedla tobak 
genom att erbjuda en ”tafvelram, som utan tillstånd och i smyg delvis 
redan var tillverkad.”617 Att fångar kunde tillverka och laga saker i utbyte 
mot tobak har också lyfts fram av Alfred Stern som berättar om att när 
han satt vid fängelset i Karlskrona var det en intagen som både ”halvsula 
skor” och sydde nya åt vaktkonstaplar.618 

Möjligheterna att föra ut materiella värden utgör en viktig och intressant 
aspekt av vår förståelse av fångens potentiella handlingsutrymme. Antalet 
fall som kunnat belysa denna praktik har visserligen inte varit så många, 
men i relation till vad vi vetat innan är skillnaden ändå betydande. De som 
lyckades med att föra ut smuggelgods kunde säkerligen påverka sin 
situation väsentligt. Ett tillskott av pengar eller materiella resurser i denna 
miljö var av stor betydelse eftersom det utmärkande för miljön var just 
knapphet och berövanden. 

                                                                 
613 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 14 februari 1918. 
614 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 4 maj 1905. 
615 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 4 maj 1905. 
616 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 4 maj 1905. 
617 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 15, 16 & 17 oktober 1903. 
618 Stern framhåller också att han senare lärt känna denne. Stern 1917, s. 39. 
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Illegalt tillverkande av föremål 
Att fångar arbetade med de materiella resurser som fängelsemiljön erbjöd 
för att förbättra sin fängelsevistelse har vi sett relativt många exempel på 
tidigare. I kapitlet Gemenskapen i ensamhetssystemet framgick att fångar 
tillverkade olika former av pennor och andra föremål som hjälpte dem 
att kommunicera och i det här kapitlet har vi sett hur föremål kunde 
produceras för att fungera som mutor. Tillverkningen kunde även vara 
riktad till andra fångar. 

Gotthard Sundberg beskriver hur fängelsemiljön skapade ett habegär 
hos fångarna.619 Andra intagna kunde dra nytta av detta genom att 
tillverka saker för att fylla denna efterfrågan. Sundberg som bl.a. arbetat 
som bevakningsbefälhavare var rimligen väl insatt i detta och utgör 
därför en värdefull källa på området.620 Han beskriver en 
smygtillverkning av olika föremål som byttes mot premievaror. I 
slutändan innebar det ett alternativt sätt att spara sina intjänade pengar. 
En ”slags industri i smått” uppstod ”hvars alster småningom hamna 
bland konfiskerade artiklar, för att slutligen säcktals nedsänkas i sjön.”621 
Det ger intryck av att produktionen kunde vara ganska omfattande. 

Vad som tillverkades hade dels med uppfinningsrikedomen att göra dels 
med vilket arbete fången hade. Plåtslagare gjorde således snusdosor, 
smeder knivar, snickare tärningar och de som sysslade med bokbinderi 
kunde tillverka spelkort.622 Att tillverkningen inte var unik för Långholmen 
är tydligt i den före detta fången Erik Granlunds memoarer.623 

Arbetets centrala roll för möjligheterna att tillverka olika förbjudna 
saker har vi sett prov på innan. En fånge som var sysselsatt med 
maskinskomakeri kunde exempelvis med hjälp av tillgång till läderbitar 
och beck konstruera ett bläckhorn.624 Att smedjan innebar möjligheter 
att producera knivar, som Sundberg poängterat, framgår i flera 
förhörsprotokoll. I ett sådant kommer det fram att nummer 46 Nyström 
på denna plats tillverkat vad som beskrivs som en vanlig pennkniv och 
en rakkniv.625 Även saxar kunde förfärdigas, vilket en fånge vid namn 
Lundin (nummer 83) straffades för.626 Ofta framgår det inte i protokollet 

                                                                 
619 Sundberg 1892, s. 116. 
620 http://runeberg.org/hvar8dag/10/0656.html Avläst: 2018-03-17. 
621 Sundberg 1892, s. 116. 
622 Sundberg 1892, s. 116. 
623 Granlund 1933, s. 213. 
624 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 19 januari 1909. Ett annat exempel som visar 

tillverkningspotentialen som skomakerisysslorna kunde innebär är: SSA, CFL, A III a: 
vol. 19. FP. 22 oktober 1895. 

625 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 4 oktober 1916. 
626 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 31 oktober 1907. 
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om fångens förmåga att tillverka något var kopplat till ett arbete, som 
exempelvis när nummer 2 Bengtsson tillverkat en mössa av ett lakan.627 

Ett intressant område när det gäller den illegala tillverkningen handlar 
om att en del fångar lyckades framställa kopior av personalens nycklar.628 
Detta var visserligen mycket ovanligt, men potentialen i att utvidga 
handlingsutrymmet var omfattande. Innebörden av den här och annan 
illegal tillverkning kommer att undersökas mer på djupet i nästa kapitel. 

Sammanfattande diskussion 
Det här kapitlet har handlat om att svara på följande fråga: på vilka sätt 
försökte och kunde ensam- och gemensamfångar förändra sin materiella 
tillvaro? Denna övergripande frågeställning bröts sedan ner i tre 
underfrågor: På vilka sätt kunde fångarna komma över förbjudna ting? 
Vilka förutsättningar var de beroende av för att smugglingen skulle 
kunna genomföras? Vad var det som smugglades? Det är dessa frågor 
som ligger till grund för den diskussion som här kommer föras. 

Det är tydligt att smugglingen var det absolut viktigaste illegala sättet 
att påverka och forma den materiella situationen. Smugglingen är den 
handling av den här typen som återkommer oftast bland förhörs-
protokollen och i fångbiografierna. Sådant som stölder och förbjuden 
tillverkning innebar också nästintill alltid inslag av smuggling. 

Förutom vid ankomsten och vissa ovanliga undantag kunde inte 
fångar själva föra in smuggelgods från utsidan. Här var de beroende av 
hjälp från andra. Baserat på förekomst i förhörsprotokollen och 
skildringar av före detta fångar och personal är det tydligt att det går att 
dela upp dessa andra i fyra huvudgrupper: personal, före detta fångar, 
anförvanter och fria arbetare. Till dessa kan även kategorin övriga läggas 
till eftersom det inte alltid varit möjligt att identifiera personerna som var 
involverade i smugglingen, därtill finns det också något udda exempel av 
mindre betydelse. En förutsättning som verkar varit i stort sett helt 
avgörande i relation till alla externa aktörers hjälp med smuggling var den 
typ av friare arbeten som innebar att fången kunde arbeta utomhus och 
komma åt vissa speciella utrymmen. 

När det gäller de frigivna fångarnas roll inom smugglingen är det till att 
börja med intressant att konstatera hur de fortsatte att interagera med och 
påverka fängelselivet efter att de avtjänat sina straff. Brytningen med den 
föregående tillvaron blev inte alltid total, genom smugglingen fortsatte 

                                                                 
627 SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 26 september 1919. 
628 Se. t.ex. http://sverigesfangelsemuseum.se/handgjord-nyckel-fran-anstalten-

kalmar/Avläst: 2017-09-01. SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 23 januari 1894; SSA, CFL, A 
III a: vol. 19. FP. 2 juli 1894; Engström et al. 2010, s. 75. 
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vissa frigivna att ha ett inflytande på livet innanför murarna. Då strafftiden 
gick mot sitt slut kom förfrågningarna, men ibland var det istället 
erbjudanden från den som skulle lämna fängelset det handlade om. 
Löftena blev till en resurs under fängelsetiden där pengar som annars 
skulle gått till premievaror sparades. För den som betalade för dessa 
framtida tjänster fanns det en risk att de aldrig infriades. Gällande 
genomförandet av smugglingen innebar den antagligen inte heller några 
direkta risker eftersom det mig veterligen inte fanns något straffbart med 
att placera ut ett paket, möjligen kan det ha förhållit sig något annorlunda 
med att kasta ett sådant över muren. På många sätt måste en frigiven varit 
betydligt bättre lämpad att genomföra en smuggling än exempelvis en vän 
eller familjemedlem. Kännedomen om platsen och rutinerna i kombination 
med att det hela kunde planeras i förväg bör ha underlättat betydligt. 

Att förmå vakter att smuggla framstår inte som lätt, men innebar om 
det lyckades ett betydligt säkrare sätt. Den här typen av transaktioner bör 
även ha påverkat relationen mellan de aktuella vakterna och fångarna 
mer generellt. Då intagna övervakades av sådana som de gjort affärer 
med kan vi fråga oss hur strikt andra regler tillämpades. Fångarna hade 
här kunskap om något som kunde kosta vakten dennes tjänst vilket kan 
ha betytt att handlingsutrymmet utvidgades för dessa. I praktiken verkar 
dock angiveriet varit problematiskt för fången att använda sig av. 
Normalt sett innebar det att fången också avslöjade straffbara saker om 
sig själv. Därtill är det tydligt att falska beskyllningar betraktades med 
stort allvar, vilket inte är konstigt med tanke på att den normala 
konsekvensen var just avskedande. Sannolikt fanns det ett behov här att 
tydligt markera gentemot fångarna att sådant inte tolererades. 

Det ska inte förstås som att fången ständigt var den drivande aktören i 
att få personalen att smuggla och att vakterna fastnade i dennes 
manipulativa nät. Uppgifter finns som tyder på att personalen kunde vara 
den som tog initiativet, även om dessa inte är många. För de lågavlönade 
vakterna fanns det ekonomiska incitament att ägna sig åt smuggling. 
Smugglingen kunde för dessa personer vara en källa till relativt stora 
inkomster, något som samtidigt understryker de kostnader det kunde 
innebära för fången. 

När det handlar om sådant som familj och släktingar agerar de troligen 
utifrån andra premisser. Lojalitet och en upplevd skyldighet att hjälpa till var 
sannolikt det som gjorde att en fånges moder stoppade en femkronorssedel i 
fångens ficka vid besöket eller att den trolovade E. Andersson gav vakterna 
som besökte henne i hemmet pengar. Det senare fallet belyser också risken 
med att dessa känslor kunde användas i bedrägerier då fångens handskrift 
förfalskades och begäran inte kom från denne. 

Gällande hur smugglingen gick till rent praktiskt går det en skiljelinje 
mellan den som genomfördes av vakterna och annan smuggling. 
Personalen behövde säkerligen inte anstränga sig särskilt mycket 
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eftersom de sannolikt inte utsattes för några kontroller. För andra 
personer och då särskilt de frigivna fångarna är det tydligt att vad jag 
benämner som utplaceringsmetoden är återkommande. Paket och 
föremål kunde kastas in över exempelvis murarna eller in genom öppna 
fönster eller så gömdes paketet helt enkelt på en plats som bestämts på 
förhand. För att det hela skulle fungera förutsattes att fångarna hade 
vissa arbeten som innebar att de kunde röra sig friare och på särskilda 
platser. Gemensamfångar som hade sådana arbeten kunde komma i 
kontakt med fria arbetare, även om det framstår som ovanligt att de 
lyckades övertyga dem om att hjälpa till att föra in saker. 

Smugglingen av varor och gods kunde också gå i den andra 
riktningen, det vill säga ut från fängelset. Detta var något som kunde 
utgöra en resurs för att muta vakter. Hur stora värden som fördes ut från 
fängelset på det här sättet är svårt att säga, men utsmugglingen verkar ha 
minskat betydligt runt sekelskiftet 1900 i jämförelse med situationen ett 
par decennier tidigare. Antagligen hänger denna utveckling ihop med den 
professionalisering av personalen som också förde med sig en parallell 
utveckling av en avsevärd minskning av mängden sprit vid anstalterna.629 

När det handlar om vad som smugglas är tobakens dominans tydlig. I 
övrigt är bilden mer mångfacetterad. Vi hittar en mängd olika ting varav 
en viktig kategori utgörs av det ätbara såsom bröd, godis och kryddor för 
att nämna några inslag. Böcker och tidningar utgör ett intressant exempel 
där vi kommer återkomma till deras betydelse i nästa kapitel. En del av 
de saker som fången försökte komma över handlar om vardagliga 
praktiska saker som en kam eller en spegel. Hit ska även alla de pennor 
som uppmärksammades i kapitlet Gemenskapen i ensamhetssystemet räknas. 

Vad hade då det som kommit fram i kapitlet för inverkan på fångarnas 
liv i fängelset? 

 

                                                                 
629 Nilsson 1999, s. 410–411, 416–417, 419, 421–422, 446. 
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 Kapitel 5

Den produktiva smugglingen 

Inledning 
Föregående kapitel handlade huvudsakligen om smugglingen som en 
aktivitet. Fokus låg på olika metoder och förutsättningar och på vilka 
som var inblandade och hur deras inblandning kunde påverka fångens 
situation. I det här kapitlet kommer vi närma oss smugglingen och andra 
förbjudna sätt att komma över olika föremål utifrån frågor som rör vilka 
följder dessa aktiviteter fick. Vi kommer inrikta oss på sådant som vad 
smugglingen gav upphov till, vilka interaktioner den producerade mellan 
fångarna och vilka betydelser den kunde ha för individen. 

Den övergripande frågan i kapitlet handlar om hur ensam- och 
gemensamfångars illegala metoder för att förändra sin materiella tillvaro 
påverkade deras situation? Då denna fråga ställs både på ett mer 
kollektivt och individuellt plan så blir den mer tydlig genom de två 
följande delfrågorna: På vilka sätt påverkade smugglingen och andra 
illegala sätt hur fångarna interagerade med varandra? Vilken betydelse 
kunde den här typen av aktiviteter få för den enskilde fången? 

Olaga innehav 
I fångarnas påvra materiella sammanhang var det många ting som 
saknades och när de kunde komma över dem värderades de högt. Att 
tobaken framstår som den enskilt vanligaste varan har framhållits tidigare 
och då den formade fängelselivet så pass mycket kommer den vara 
föremål för en egen fördjupning i det här kapitlet. Det finns dock en lång 
uppsättning andra förbjudna varor och föremål som på ett intressant sätt 
påverkar och speglar de intagnas tillvaro och behov. Innan vi kommer in 
på detta är det värt att framhålla att de föremål som var viktiga i 
kommunikationen mellan ensamfångar i regler inte tas upp här utan i 
kapitlet Gemenskapen i ensamhetssystemet. 
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Något av det vanligaste vi ser i materialet när det gäller förbjudet 
innehav är mat och proviant. Åtminstone 18 fall tar upp sådant innehav 
och förmodligen är de något fler då detta kan tas upp i förhören som en 
kort bisak.630 I majoriteten av alla fall framgår det att fången stulit 
provianten och här är det tydligt att det var olika former av arbeten som 
gjorde detta möjligt. Omfattningen på stölderna varierade kraftigt. Det 
kunde röra sig om allt ifrån att flera fångar ertappades med bröd på sig, 
som i sin tur ledde till en visitation av en bod där 75 ”st. bröd” och ”5 st. 
stora kålrötter ”upphittas, till att en fånge stulit ”en kålrot”.631 

Betydelsen av olika innehav för vardagen innanför murarna speglas 
inte alltid av hur ofta föremålet kommer upp i förhören. Vissa av de ting 
som fångarna sällan blev ertappade med kunde ha desto större betydelse 
när de väl kom över dem. En sådan sak var kortleken vars 
underhållningspotential måste ha varit omfattande i det aktuella 
sammanhanget. Kortlekar omnämns i fyra förhörsprotokoll varav alla 
förutom ett handlar om gemensamfångar.632 Ensamfången kunde 
sysselsätta sig med att lägga patiens, men för gemensamfångarna kunde 
kortspel vara ett sätt att umgås och socialisera. Att hitta möjligheter till 
detta kan dock inte varit lätt, men omöjligt var det inte heller. I ett fall 
framkommer det att fångarna suttit inne på klosetten och spelat kort 
med varandra.633 Erik Granlund skriver om sin tid vid Härlandafängelset 
i Göteborg att de inte spelade så mycket kort. Det hela var endast möjligt 
att genomföra på verkstäderna och det fanns en oro för att bli ertappad. 
Även om kortspelandet inte var så omfattande vid detta fängelse framgår 
det ändå att de spelade och att insatser som tobak och socker 
användes.634 Sannolikt spelades det inte så mycket mer på Långholmen, 
även om det är svårt att definitivt veta, men när det väl gjordes kan vi 

                                                                 
630 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 7 & 8 april 1892; SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 23 

september 1892; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 27 & 28 november 1893; SSA, CFL, A 
III a: vol. 19. FP. 11 december 1893; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 8 februari 1894; 
SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 14 februari 1894; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 23 & 24 
januari 1896; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 2 december 1899; SSA, CFL, A III a: vol. 
21. FP. 8 oktober 1902; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 16 februari 1916; SSA, CFL, A III 
a: vol. 23. FP. 3 januari 1918; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 23 augusti 1918; SSA, CFL, 
A III a: vol. 23. FP. 6 & 9 september 1918; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 4 oktober 
1918; SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 20 januari 1919; SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 31 
januari 1919; SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 15 februari 1919; SSA, CFL, A III a: vol. 24. 
FP. 9 oktober 1919. 

631 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 6 & 9 september 1918; SSA, CFL, A III a: vol. 24. 
FP. 15 februari 1919. 

632 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 19 mars 1891; SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 4 
augusti 1891; SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 23 december 1892; SSA, CFL, A III a: vol. 
24. FP. 12 juli 1919. 

633 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 19 mars 1891. 
634 Granlund 1933, s. 213. 
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tänka oss att det utgjorde ett välkommet och spännande avbrott i den 
monotona vardagen. 

Ett föremål som återkommer i flera förhörsprotokoll är olika former 
av knivar. Majoriteten av de minst 20 fall som de nämns i handlar om 
olaga innehav, men i vissa av dem är det svårt att definitivt avgöra om så 
är fallet då fokusen i förhöret ligger på annat.635 Därtill finns det några 
förhör som tar upp liknande saker som sågblad, sylar och egentillverkade 
saxar.636 Eftersom sådant som knivar och saxar kunde vara tillåtet för 
fångar att inneha då de exempelvis arbetade som skomakare eller 
skräddare så var det föremål som fångar kunde ha tillgång till utan att 
bryta några regler. Även det illegala innehavet av knivar var säkerligen 
vanligare än vad materialet ger intryck av. 

Erik Granlund berättar utifrån sina erfarenheter från Härlanda-
fängelset att knivar ”gingo i arv och det var nog inte många, som icke 
någon tid av sin strafftid ägde en vass kniv.”637 Att de skulle förekomma 
i sådan utsträckning bland fångarna på Långholmen har jag inte fått 
intrycket av. Oavsett om det handlar om arbetsredskap eller illegala 
innehav handlar det om en förhöjd våldspotential som kunde riktas mot 
vakter, andra fångar eller dem själva. Det finns också fall där knivar 
användes på dessa våldsamma sätt, men dessa måste karaktäriseras som 
mycket ovanliga. Hotet om potentiellt våld med livsfarliga föremål fanns 
dock där och ibland blev det också verklighet, även om jag bland 
förhören bara hittat två fall där personal blivit överfallen av intagna med 
kniv.638 Det grövre fallet av dessa två handlar om när fången nummer 
120 Eklund hade överfallit en vaktkonstapel vid namn Hallgren och med 
kniv skadat denne så pass allvarligt att han hamnade på sjukhus. Hallgren 
hade blivit skuren ”å nedre delen af näsan, så att ett synnerligen svårt, 
starkt blödande sår uppstod.”639 Utifrån hur överfallet hade genomförts 

                                                                 
635 SSA, CFL, A III a: vol. 17. FP. 14 maj 1890; SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 16 

september 1891; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 23 juli & 2 augusti 1894; SSA, CFL, A 
III a: vol. 19. FP. 13 september 1895; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 20 & 21 november 
1895; SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 25 juni 1901; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 3 & 5 
november 1902; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 13 mars 1909; SSA, CFL, A III a: vol. 23. 
FP. 25 april 1911; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 20 januari 1912; SSA, CFL, A III a: vol. 
23. FP. 18 september 1912; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 3 oktober 1913; SSA, CFL, A 
III a: vol. 23. FP. 3 oktober 1913 (b); SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 9 november 1915; 
SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 25 november 1915; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 5 juli 
1916; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 4 oktober 1916; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 6 
mars 1917; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 13 oktober 1917; SSA, CFL, A III a: vol. 23. 
FP. 12 juli 1918. 

636 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 22 & 24 februari 1896; SSA, CFL, A III a: vol. 21. 
FP. 31 oktober 1907; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 25 februari 1909; SSA, CFL, A III a: 
vol. 24. FP. 23 oktober 1919. 

637 Granlund 1933, s. 213. 
638 Ett annat fall tas upp av Axel Theodor Hassborn, se: Rudstedt S. 1994, s. 228. 
639 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 9 november 1915. 
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var han också ”övertygad om” att det handlade om ett mordförsök.640 
Fallet är det enda under de trettio år som undersöks i avhandlingen där 
det framgår att en polisanmälan skulle göras.641 Det andra fallet är inte 
fullt lika allvarligt även om det inte alls handlar om någon bagatell då en 
fånge ”rispat” en vaktkonstapel i halsen. Det ska enligt förövaren 
nummer 10 Andersson inte ha handlat om att ta livet av vakten utan att 
denne lättretlige vakt skulle bli mer tillmötesgående. Vakten ”ville ej yrka 
något ansvar inför allmän domstol”, utan ärendet hanterades genom att 
Andersson fick 30 prygelslag och att ärendet skickades vidare för 
bedömning av Fångvårdsstyrelsen.642 Det hände även att knivar kom till 
användning i våldsamheter mellan intagna, vilket framstår som ungefär 
lika ovanligt som när det handlade om personalen.643 Att dessa föremål 
höjde våldspotentialen hos fångarna var nog främst något som påverkade 
fängelsemiljön i form av upplevelsen av potentiella hot. 

En vanligare användning för knivarna var rakning. I åtta av fallen 
framgår det att det antingen rörde sig om rakknivar eller knivar (i ett fall 
eggjärn) som användes till rakning.644 Till denna siffra ska det också 
läggas till ett förhör från den 3 oktober 1913. I det står det om att 
gemensamfången nummer 223 Falk varit nyrakad och att det vid de 
visitationer som följde hittats två knivar.645 Att upphittade knivar inte 
beskrevs som rakknivar verkar inte ha så stor betydelse om vi får tro 
Anton Nilson, han menar att fångarna oftast använde en skomakarkniv 
till detta, vilket han själv också gjorde.646 Nilsons skildring ger en helt 
annan bild av hur ofta rakningsförbudet bröts på både Långholmen och 
Härnösands Centralfängelse än förhörsprotokollen från det förstnämnda 
fängelset. Gällande Härnösand skrev han att ”Jag rakade mig också 
regelbundet och det gjorde även de andra gemenskapsfångarna.”647 Att 
rakningen kunde tillmätas stor betydelse framhölls även av Oscar 

                                                                 
640 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 9 november 1915. 
641 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 9 november 1915. 
642 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 16 september 1891. Det förekommer även hot och 

hotfulla uppträdanden mot personal se: SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 15 juni 1891; 
SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 30 april & 1 maj 1895. 

643 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 23 december 1890; SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 
2 november 1894 [I det här fallet nämns det endast att en av fångarna hade haft en kniv i 
ena handen i samband med slagsmålet]; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 24 februari 1903. 

644 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 13 september 1895; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 
13 mars 1909; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 25 april 1911; SSA, CFL, A III a: vol. 23. 
FP. 18 september 1912; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 11 oktober 1913; SSA, CFL, A 
III a: vol. 23. FP. 25 november 1915; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 5 juli 1916; SSA, 
CFL, A III a: vol. 23. FP. 4 oktober 1916. I ytterligare ett fall har en fånge upptäckts med 
bland annat en skomakarkniv och en rakborste vilket mycket väl kan ha inneburit att 
kniven använts till rakning, se: SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 12 juli 1918. 

645 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 3 oktober 1913. 
646 Nilson 1987 (1980), s. 147. 
647 Nilson 1987 (1980), s. 147. 
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Wildborn. Han menade att de två saker han kände störst saknad över var 
tobak och möjligheten att raka sig.648 

En straffarbetsdom under decennierna kring sekelskiftet 1900 innebar 
en förlust av rätten att bestämma över det egna utseendet. Vad detta 
innebar i praktiken förändrades emellertid under perioden. Exemplen 
som jag lyft fram hittills är från en bit in på 1900-talet. Flyttar vi oss 
tillbaka till 1800-talets sista decennier handlar inte problemet för fången 
om möjligheten att raka sig, då var detta istället ett tvång. Regleringen 
kring det var tämligen strikt vilket framgår i vad som benämns som 
”Allmänna Ordningsregler för Straffångar å Långholmen”.649 Regel 
nummer 15 förklarar att: 

Fånge skall hafva kortklippt hår och må icke låta sitt skägg växa, sedan 
det vid fångens ankomst till fängelset blifvit afrakadt; dock må fånge 
under de två sista månaderna före frigifningen anlägga polisonger eller 
helskägg, men icke mustascher eller pipskägg ensamt.650 

Att fångens hår skulle hållas kort kan möjligen förstås i relation till de 
problem med löss som fanns vid fängelserna. Gotthard Sundberg tar i 
sitt verk Om Sveriges fångvård från 1892 upp att fångens skägg rakades bort 
en gång i veckan och håret klipptes kort så ofta som det behövdes, men 
åtminstone en gång per månad.651 I de ovan nämnda ordningsreglerna 
för Långholmen föreskrevs exakt samma praktik som den Sundberg tog 
upp.652 Ordningsreglerna tar också upp att fanjunkaren ansvarade för att 
inspektera att håret och skägget på fångarna följde instruktionerna. 
Sådana inspektioner genomfördes på morgonen varje söndag och 
helgdag.653 Fångarnas frisyrer och ansiktsbehåring var alltså ett område 
som tydligen tillskrevs betydelse, då det lades ner tid på att utfärda regler 
och sen upprätthålla tämligen tätt återkommande kontroller. 

När de här uppgifterna sätts i relation till fallen av t.ex. tillverkning 
och smuggling av rakknivar, är det uppenbart att reglerna kring fångens 
utseende måste ha förändrat under den period som studeras i 
avhandlingen. När reglerna kring fångens utseende exakt förändrades har 
jag inte hittat någon uppgift på. Anton Nilson som huvudsakligen satt i 
fängelse under 1910-talet har som vi sett framhållit förbudet, men det 
finns inga tidmässiga preciseringar här.654 

                                                                 
648 Wildborn 1926, s. 18. 
649 Ordning för centralfängelset å Långholmen. 1886, s. 4–5 [Bilaga på slutet, finns flera 

sidnumreringar i häftet]. 
650 Ordning för centralfängelset å Långholmen. 1886, s. 5. 
651 Sundberg 1892, s. 23. 
652 Ordning för centralfängelset å Långholmen. 1886, s. 11–12. 
653 Ordning för centralfängelset å Långholmen. 1886, s. 13 [Det finns flera sidnumreringar i 

häftet, det är den andra i ordningsföljden som hänvisas till här]. 
654 Nilson 1987 (1980), s. 147. Gunnar Rudstedt har berört ämnet kortfattat i sin bok 

om Långholmen där han tar upp att ”Ännu 1925 förutsattes att fånge som ådömts 
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Varför har jag då uppehållit mig så mycket vid just rakningen? Jo det 
är för att det uppenbarligen var av stor betydelse för fångarna. Det visar 
hur materiella ting har en formativ betydelse, inte bara genom att 
människor skapar dem utan också i hur de formar oss. Det senare sker 
dels i relation till andra personer, dels i relation till den egna 
självuppfattningen.655 De ansträngningar och risker som vi sett prov på 
här demonstrerar att det var något som fångar var beredda att kämpa för. 
Vad det handlar om är en återerövring av kontrollen över det egna 
utseendet; hur fången framstår framför andra människor. På samma sätt 
som Erving Goffman framhåller att de personliga ägodelarna som ingår i 
en människas ”identitetsutrustning” är viktiga för att kunna visa upp det 
upplevda jaget anser jag det som givet att säga detsamma om kontrollen 
över rakningen.656 Att tvingas till ett annat utseende än det som en 
person valt själv kan mycket väl ha en alienerande effekt på individen, 
särskilt när andra i kollektivet tvingades till samma konforma framtoning. 
Det senare fick en avindividualiserande effekt. För personalen kan det 
underlättat arbetet eftersom den intagne istället för en individ blev just 
en fången bland många andra. På så sätt var det säkerligen lättare att 
upprätthålla en större känslomässig distans. För den som blir föremål för 
detta kan det antagligen upplevts som betungande att inte få framträda 
som det självupplevda jaget. 

En annan konsekvens av att inte få bestämma över sitt utseende kan 
ha varit att fången upplevde det som att denna behandlades som ett barn 
då ett beslut som var självklart för en vuxen person togs ifrån denne.657 
Att det var av stor vikt att kunna återerövra kapaciteten att bestämma 
över sitt utseende, om än bara delvis, framstår som tydligt, risken är nog 
här snarare att vi underskattar än överskattar betydelsen. Därför kan det 
vara till hjälp att förstå detta utifrån vad jag menar med förstärknings-
effekter. Det fanns helt enkelt inte så många arenor där fången kunde ta 
upp striden för möjligheten att behålla en del av det upplevda jaget, att få 
bestämma själv över något personligt. I relation till detta kan kontrollen 
över rakningen ses som en kamp för det symboliska jaget och en 
strimma autonomi i en individualitets eliminerande livsvärld. 

                                                                                                                  
straffarbete skulle bära skägg och ha håret kortklippt, s.k. stilloklippning. Några rakdon 
tillhandahölls i varje fall inte,”. Formuleringen gör att det ser ut som att han till viss del är 
osäker på vad som gällde, i alla fall gällande praktiken. Vi ser dock att idealet kring 
rakningen hade förändrats mot att de skulle bära skägg, om det nu var tvång eller inte 
1925. Rudstedt G. 1972, s. 212. 

655 Dant 2005, s. 60; Forsberg & Sennefelt, 2014 s. 14; Ulväng 2014, s. 91. 
656 Goffman 1973 (1961), s. 25, 62. 
657 Gresham Sykes har skrivit om relationen mellan förlust av val och en reducering 

till ett barns status ett perspektiv som jag här influerats av. Sykes 2007 (1958), s. 75–76. 
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Den förbjudna tillverkningen som sysselsättning 
och ett sätt att utvidga handlingsutrymmen 
Fångarnas illegala tillverkning av olika föremål ska inte endast förstås i 
relation till handel och bytesvärde. Föremålen kunde visserligen 
användas för sådant, men de expanderade också fångens handlings-
utrymme och tillverkningen i sig kunde fungera som en stimulerande 
sysselsättning, ett kreativt skapande. I flera fall är det uppenbart att inte 
föremålet tillverkats för någon form av handel, eller i alla fall att det är 
högst osannolikt. En ensamfånge hade exempelvis lyckats med bedriften 
att konstruera vad som beskrivs som ”en slags viol med stråke”.658 Den 
bestod av material som han fått för att tillverka skor. Instrumentet kan 
inte ha låtit något vidare, men kreativiteten och uppfinningsförmågan var 
det inget fel på.659 Sannolikt handlade det om att ha ett projekt att ägna 
tid och tankar åt. Hur viktigt det kunde vara för den psykiska hälsan att 
ha något stimulerande att sysselsätta sig med, och då framförallt under 
tiden i ensamcell, har vi sett prov på i kapitel 2. Andra liknande exempel 
på hur det som tillverkats inte direkt kunde ha kommit till någon större 
användning är en ensamfånge som tillverkade sex bollar av klister, och 
en annan som i sin ensamhet hade konstruerat ett damspel vilket man 
måste vara två för att spela.660 

Många saker som fångarna skapade hade dock olika användnings-
områden, vilka ibland kunde påverka deras handlingsmöjligheter 
avsevärt. Vad fången kunde tillverka hade vanligen med dennes 
arbetsuppgifter att göra.661 Det var inte bara genom att tillverka eller 
modifiera ett föremål som en intagen kunde påverka sin situation. En 
alternativ användning av ett sådant kunde också vara en möjlighet. 
Gemensamfången nummer 204 Gustafsson använde exempelvis lampan 
i sin cell ”för att vid densamma uti en flaska uppkoka mjölk”.662 En 
annan fånge vid namn Hoffman (nummer 5) som satt i ensamcell, hade 
lyckats tillverka en nattlampa genom att använda den så kallade 
droppkoppen som fanns i cellen. I denna hälldes fotogen. Koppen 
innehöll också ”en mindre träbit med hål igenom vilken pipen till 

                                                                 
658 Om de syftar på en viola eller om det är en annorlunda stavning av fiol är oklart. 

Det egentillverkade instrumentet kan inte heller egentligen vara något av detta i 
verkligheten utan ska förstås som att det liknande ett sådant. SSA, CFL, A III a: vol. 19. 
FP. 22 oktober 1895. 

659 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 22 oktober 1895. 
660 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 31 december 1901; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 

15 september 1916. 
661 Ett tydligt sådant exempel som nämnts tidigare är att olika former av knivar kunde 

tillverkas i smedjan. SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 4 oktober 1916. 
662 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 11 januari 1892. 
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maskinens oljekanna var placerad med veke gjord af tråd.”663 Även om 
Hoffman menade att han tillverkat lampan av nyfikenhet, kunde den 
förmodligen ha förändrat hans tillvaro en del, då han hade kontroll över 
en ljuskälla. 

Tillverkandet av nycklar 
När det gäller tillverkningen av föremål är det framförallt ett ting som 
framstått som särskilt intressant att fördjupa sig i. Föremålet är centralt 
ur symbolisk mening när det gäller fängelsevärlden. Potentialen i att 
ändra fångens handlingsutrymme är omfattande, även om det mest 
långtgående sådana som vore att rymma från fängelset inte verkar varit 
syftet med föremålet i de fall jag hittat. Det jag pratar om är 
egentillverkade kopior av nycklar. 

Att lyckas tillverka kopior av personalens nycklar framstår inte som 
vanligt. Men för de som lyckades kunde det innebära en hel del 
möjligheter. Den mest uppenbara är kanske hur det underlättade för 
fången att rymma. 

Kopierandet av nycklar inom olika former av straffanstaler är en 
gammal praktik som säkerligen är betydligt äldre än det exempel jag 
hittat i historieskrivningen där några intagna vid Rotterdams rasphus 
tydligen ska ha straffats för att tillverkat nycklar av tennskedar, vilket 
inträffade 1781.664 Någon direkt forskning på området har jag inte hittat. 
Patricia O’Brien nämner visserligen att fångar använt sig av olika tekniker 
för att öppna och låsa celler, men inte mer specifikt än så, vilket inte 
behöver innebära att de använt sig av egentillverkade nycklar.665 

En intressant källa gällande den här typen av nycklar hittar vi på 
Sveriges Fängelsemuseums hemsida där en förfalskad nyckel presenteras. 
I presentationen av nyckeln som är från fängelset i Kalmar refereras det 
till Lasse Strömstedt och Lillemor Östlin som båda skrivit om sina 
fängelseerfarenheter och berättat om färdigheten att ”läsa nycklar”.666 
Vad det innebär är att memorera nyckelns form för att sedan kunna 
använda kunskapen till att skapa kopior. 

I två förhörsprotokoll används uttrycket ”falsk nyckel” vilket måste ha 
betecknat nycklar som fångarna tillverkat själva.667 I ett av dessa kommer 
det fram att fången ”sökt i fängelset införskaffa en falsk nyckel, som 

                                                                 
663 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 4 oktober 1916. 
664 Rudstedt G. 1972, s. 3. 
665 O’Brien 1995, s. 187. 
666 http://sverigesfangelsemuseum.se/handgjord-nyckel-fran-anstalten-kalmar/ 

Avläst: 2017-09-01. Denna praktik och färdighet tas också upp i Engström et al. 2010, s. 
75. 

667 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 23 januari 1894; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 2 
juli 1894. 
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säkerligen afsedts att användas för öppnande af fängelsets nattceller 
nattetid.”668 Nattcellerna var där gemensamfångarna förvarades efter 
inlåsningen. Enligt det andra förhöret hade en gemensamfånge på natten 
tagit sig ut i korridoren med hjälp av en falsk nyckel. Han hade haft för 
avsikt att besöka en kamrat, men råkat skrämma denne så pass att andra 
fångar i korridoren vaknat och därmed tvingats avbryta det hela.669 

I ett fall som utspelade sig under juni 1894 framgår det visserligen inte 
om gemensamfången nummer 470 Andersson hade använt en tillverkad 
nyckel eller kommit över ett original. Men han ska enligt vittnesmål från 
två fångar ha tagit sig ut i korridoren. En av fångarna berättar att han vid 
flera tillfällen hade kunnat observera Andersson i korridoren ”då de 
andra fångarne varit inlåsta äfvensom att han öppnat straffången 
nummer 248 Segerblads cell och gått in till denne.”670 Det kan spekuleras 
i varför det var så angeläget för en gemensamfånge att komma in till en 
annan nattetid. Då de bodde i samma korridor kunde de komma i 
kontakt med varandra på dagen. 

Att det inte var enkelt att tillverka nycklar som fungerade framgår i ett 
fall där en gemensamfånge vid namn Pettersson (nummer 55) erkänt “att 
han förfärdigat tvenne nycklar i afsikt att om söndagseftermiddarne – då 
celldörrarne under några timmar äro stängda bereda sig inträde i någon 
medfånges cell, men att han ännu icke haft tillfälle att utföra denna 
föresats.”671 Personalen hade prövat om det skulle fungera att använda 
nycklarna, som var gjorda av järntråd och beskrivs som ”synnerligen 
bräckliga”, deras bedömning var att så inte var fallet eftersom det inte 
gick att nå låset genom gallret med nyckeln.672 

Då det i protokollen vanligen inte framgår hur fångarna gått tillväga 
för att kunna tillverka nycklarna, går det inte att avgöra om någon av 
dem kunde ”läsa nycklar”. När Anton Nilson konstruerade sina nycklar 
var det dock betydligt enklare för honom. Han menar att han fick låna en 
riktig nyckel av en ”ordinarie bevakningsman” som han beskriver som 
sympatisk.673 Det ska ha inträffat när han satt vid Centralfängelset i 
Härnösand och han fick även ”nyckelämnen”. Nilson kunde således rita 
av originalet och sedan tillverka kopior.674 

Om vi ska summera denna fördjupning, vill jag främst 
uppmärksamma något som är återkommande i avhandlingen, nämligen 
den kreativitet och uppfinningsrikedom som präglar många fångars 

                                                                 
668 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 23 januari 1894. 
669 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 2 juli 1894. 
670 SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 13 juni 1894. 
671 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 28 september 1904. 
672 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 28 september 1904. 
673 Nilson 1987 (1980), s. 154. 
674 Nilson 1987 (1980), s. 154–155. 
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anpassning till institutionslivet. Det är något som vi sett i relation till den 
mentala överlevnaden i ensamcellen, kommunikationen mellan ensam-
fångar och smuggling och tillverkningen av olika artefakter. Onekligen 
måste dessa egenskaper ses som högst betydelsefulla när det gällde att 
påverka och förändra sin tillvaro. Gällande egentillverkade nycklar 
innebar dessa en utvidgning av rörelsefriheten. Att återerövra en sådan 
kontroll kan säkerligen haft en stor känslomässig betydelse oavsett om 
nycklarna användes eller inte. 

En tillvaro utan nyheter? 
Före slutet av 1912 hade fångarna vid svenska fängelser ingen tillgång till 
nyheter. Vid denna tid skedde dock en förbättring av tillgången. Den 
bestod av att fängelsetidningen Solglimt kom ut med sitt första nummer 
till julen 1912.675 Detta nummer bestod av fyra sidor med huvudsakligen 
religiöst innehåll och några korta nyhetsnotiser, varav de kortaste två var: 
”Ny torrdocka är invigd i Malmö.” och ”Årets skörd något öfver 
medelmåttan.”676 Nyhetsdelen skulle dock komma att bli mer 
omfattande relativt snart. Det är tydligt om vi hoppar fram cirka ett år i 
tiden till ett nummer i slutet av 1913. Här ägnades nästan en hel sida åt 
nyheter.677 Anton Nilson har tagit upp hur tidningen uppskattades bland 
fångarna och ”[h]ur liten och sällsam den än var gav den oss dock några 
inblickar om världshändelserna, såsom världskrigets utbrott och i stora 
drag dess förlopp.”678 

Nyhetstidningar inom svensk fängelsehistoria är ett i stort sett helt 
oskrivet kapitel. Vi vet mer om det närliggande, och ibland överlappande 
området, böcker och fängelsehistoria. Trots censur fanns det vid 
fängelserna lokala fängelsebibliotek. Några religiösa standardverk hittade 
fången också i cellen.679 Böckerna har fått viss uppmärksamhet i 
historieskrivningen även om det inte är särskilt mycket.680 Den mest 

                                                                 
675 I boken Långholmen: Spinnhuset och fängelset under två sekler står det att den kom först 

1913, men detta är alltså felaktigt. Rudstedt G. 1972, s. 197. 
676 ”Hvad nytt” i Solglimt, 24 december 1912. 
677 ”Hvad nytt” i Solglimt, 11 december 1913; ”Hvad nytt” i Solglimt, 18 december 

1913. 
678 Nilson 1987 (1980), s. 127. 
679 Nilson 1999, s. 327. Cellerna vid tvångsarbetsanstalter verkar ha varit utrustade 

med i stort sett samma litteratur se: Söderblom 1992, s. 53. 
680 Se exempelvis: Nilsson 1999, s. 327–331; Nilsson, s. 49–50; Rudstedt G. 1972, s. 

147; Rudstedt S. 1994, s. 27, 29; Arnelund 1994, s. 77–81, 83; Wieselgren 1895, s. 441–
443. Gällande internationell forskning se exempelvis: Smith 2003, s. 281–283; O’Brien 
1982, s. 199–200; Priestley 1999 (1985), s. 106, 111–113; Bennet 2008, s. 102; Schwan 
2014, s. 158–161; Auerbach [Det finns inga uppgifter om var den är utgiven, när, eller på 
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omfattande historiska undersökningen av böcker och bibliotek i svenska 
fängelser är mastersuppsatsen Den läsande fången: Fängelsebiblioteket och 
fångars läsning under cellfängelseepoken.681 

Precis som när det gäller böckerna är det uppenbart att nyhets-
tidningarna var av stor betydelse. Bruno Poukka skriver i romanen den 
Gröna ön att ”[e]n tidning var under dessa förhållanden någoting så 
värdefullt att inga andra än de, som själva prövat på en långvarig 
isolering, kan göra sig en föreställning därom”.682 Uttalandet ligger helt i 
linje med mitt teoretiska perspektiv att saker blev som förvrängda av 
förstärkningseffekter, men en föreställning av det hela tror jag ändå vi 
kan uppnå. 

Bristen på nyheter verkar ha gett upphov till ett särskilt 
förhållningssätt till de tidningar som smugglades in.683 Nyhetstidningarna 
framstår mer som kollektiva ägodelar där de förs vidare till andra fångar 
efter genomläsning. Vid ett tillfälle hade exempelvis en utredning gjorts 
kring hur en tidning kommit in i fängelset. Resultat visade att den 
verkade ha kommit till bageriet först och därifrån till fången nummer 305 
Heribert som tagit med den från skomakarverkstaden till nattcellerna. 
Heribert hade sedan lämnat den till en annan intagen vid namn 
Andersson (nummer 394).684 Det viktigaste här är egentligen inte vilken 
fånge som lämnat tidningen till vem, utan att den passerat olika delar av 
fängelset och därmed rimligen blivit läst av ett flertal fångar. Att det rör 
sig om inblickar in en cirkulationspraktik och inte bara en tillfällighet får 
stöd av flera empiriska uppgifter. I Algot Rosbergs fångbiografi kan vi 
läsa om att fångarna ibland kunde stjäla tidningar från vakter och att 
dessa ”gick då runt fängelset i lån, till dess endast trasor återstod.”685 
Den kollektiva aspekten av tidningarna visar sig också i ett fall där en 
gemensamfånge läst upp ett stycke för flera andra.686 Eftersom 
tidningarna inte var en förbrukningsvara, även om de med tiden 
säkerligen blev mindre intressanta och gick sönder, är det inte så märkligt 
att de kom att cirkulera. Att ge eller dela med sig av tidningar till andra 
kan ses som en investering för framtiden. 

                                                                                                                  
vilket bokförlag, den saknar också sidnumrering, den refererade uppgiften finns dock på 
vad som skulle varit s. 7]. 

681 Antonsson 2014. 
682 Poukka 1939, s. 128–129. 
683 Att tidningar smugglades in nämns i Roséns fängelsebiografi. Han menar att 

förbudet mot dessa på så sätt ”blev verkningslöst” vilket framstår som en ganska rejäl 
överdrift. Captivus (Rosén). 1935, s. 269. 

684 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 23 november 1916. 
685 Rosberg 1918, s. 128. Att en fånge stjäl tidningar från vakter har jag bara hittat ett 

förhörsprotokoll som tar upp, se: SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 3 augusti 1893. 
686 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 12, 14 & 19 april 1892. 
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Eftersom smugglingen rent generellt underlättades av, eller till och 
med kunde vara beroende av, vissa arbeten så är det inte förvånande att 
detta även gällde möjligheterna att komma över nyhetstidningar. Vid ett 
reperationsarbete som genomförts i ”pastor Ernbergs” bostad hade 
exempelvis en gemensamfånge, nummer 82 Engström, försökt smuggla 
med sig två tidningar.687 

Om vi återvänder till fallet där en gemensamfånge läste ur en tidning 
för andra fångar, så framkommer det att informationen som spreds inte 
gällde vilken trivial sak som helst. Utan det som nummer 8 Larsson 
förmedlade, måste betraktas som något problematisk eftersom det rörde 
prygel.688 Det var säkert precis sådan laddad information som man från 
fängelseinstitutionens sida ville undvika att fångarna kom över. Enligt 
protokollet ska Larsson ha kommenterat ett föredrag som general-
direktören för Fångvården hållit i riksdagen med att säga ”nu ser man 
hur det går till ena dagen uppbyggelsemöten och den andra prygel”.689 
Om det var något innehåll som kunde väcka opinion och missnöje bland 
fångarna så lär det varit av just den här typen. 

Alla fångar hade såklart inte samma intresse och behov av nyheter. 
Detta är något som blir särskilt tydligt då ett paket tillhörande en av de 
tre Amaltheamännen upptäcktes i förrådsrummet vid bokbinderi-
verkstaden. Algot Rosberg (nummer 65) som arbetade vid verkstaden 
kom att dömas för det hela mot sitt nekande.690 I sin fångbiografi 
framgår det dock att han var involverad i smuggling och att han genom 
denna kunde ”följa världshändelserna rätt bra.”691 Även innehållet i 
paketet pekade onekligen på att det tillhörde Rosberg: 

7 exemplar af tidningen Brand, 2 exemplar af tidningen Syndikalisten, 6 
st. böcker: ’Hädelse’, ’Tyranniet i Japan’, ’Skräckväldet i Ryssland’, 
’Francisco Ferrer’, ’Gallersånger’, ’Evolution och Revolution’ samt 
ungsocialistiska partiets ’Verksamhetsberättelse 1909 – 1912’, diverse 
protokoll, motioner och förslag vid nämnda partis kongresser samt en 
del tidningsutklipp, såsom ’Dödsdomarna i Malmö’, ’Anton Nilsons 
benådning’, ’Rosberg nära att bli fri’, ’En plan att göra Rosberg fri’ och 
’Frihets kämpar i fängelse’ m.m.692 

En mycket politisk samling skrifter som rimligen sågs som allt annat än 
rumsrena av personalen på Långholmen. Att det var av stort intresse för 
Rosberg att se vad tidningarna skrev om honom och hans kamrater är 
fullt förståligt. Det här fallet framstår som unikt när det gäller den mängd 

                                                                 
687 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 31 augusti 1904. 
688 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 12, 14 & 19 april 1892. 
689 SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 12, 14 & 19 april 1892. 
690 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 3 & 4 september 1912. 
691 Rosberg 1918, s. 128. 
692 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 3 & 4 september 1912. 
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böcker och tidningar som smugglats in. Vanligen brukar det annars 
handla om en eller två tidningar.693 

Tidningar och böcker kunde också användas i byteshandel som när 
två ensamfångar hade kommunicerat via fönstren i sina celler och 
kommit överens om att genomföra ett utbyte i promenadgårdarna. Vid 
insläppet i respektive promenadgårdar, hade den ena kastat över boken 
Det hungrande Sverige, medan den andra gjort detsamma med ett exemplar 
av Allers Familjejournal, en snusdosa och en blyertspenna.694 

När det handlar om nyheter är det viktigt att framhålla att 
insmugglade tidningar med största sannolikhet inte utgjorde den enda 
källan. Vid tukthuset i Horsens framstår det som att personalen under 
tidigt 1900-tal var mindre framgångsrika i sin ambition att hålla 
nyheterna borta från fångarna. Nya fångar kom till den danska anstalten 
och blev därmed källor till vad som pågick utanför fängelset.695 Så 
fungerade det sannolikt även vid Centralfängelset på Långholmen. 

Om vi återvänder till rubriken för detta avsnitt, där jag ställer frågan 
om det handlar om en tillvaro utan nyheter, är svaret att detta med 
största sannolikhet var fallet för många fångar, i alla fall under perioder. 
Likväl var det också uppenbarligen inte så för alla. Som ensamfånge var 
det betydligt svårare att komma över nyheter än för dem som vistades i 
gemensamhet under dagarna. Det är tydligt att det officiella berövandet 
var massivt även om det lättades något vid slutet av 1912 då tidningen 
Solglimt kom. 

En annan viktig variabel utgör personalen. Sympatiska vakter och 
även korrupta sådana kan ha delat med sig av vad de visste. Gällande de 
sist nämnda kan de gjort så eftersom de antagligen inte brydde sig särskilt 
mycket om att upprätthålla regler. Tyvärr vet vi inte mycket om 
vakternas eventuella nyhetsförmedling. Gällande den generella tillgången 
till nyheter måste den i förhållande till situationen på utsidan betraktas 
som starkt reducerad, även om detta varierade på en skala mellan totalt 
berövande och en relativt god tillgång. Att det gick att föra in ganska 
ansenliga mängder litteratur och tidningar vet vi från exemplet med de 
socialistiska skrifterna och nyheterna kring Amaltheamännen; men om 
det var så att fångar hade relativt god tillgång till nyheter var det 
antagligen främst genom personal och nya fångar. 

                                                                 
693 Se exempelvis: SSA, CFL, A III a: vol. 18. FP. 12, 14 & 19 april 1892; SSA, CFL, 

A III a: vol. 20. FP. 14 juli 1897; SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 31 augusti 1904; SSA, 
CFL, A III a: vol. 23. FP. 29 oktober 1912; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 9 juli 1913; 
SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 27 oktober 1916; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 23 
november 1916; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 3 juli 1918; SSA, CFL, A III a: vol. 23. 
FP. 8 juli 1918; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 26 augusti 1918; SSA, CFL, A III a: vol. 
23. FP. 30 september 1918. 

694 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 4 juli 1918. 
695 Ljungström 1934, s. 28. 
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Materiellt stöd och arv mellan fångar 
Vissa delar av fångarnas materiella kultur verkar ha fått mer fast karaktär 
och därmed skapat förväntningar på hur den intagne skulle agera; kanske 
kan vi säga att en form av tradition skapades. Bruna Poukka har i 
skönlitterär form beskrivit en sådan tradition som rör det arv som fången 
lämnar efter sig: 

Han hade tre dagar på sig att göra sitt ’arvskifte’, det vill säga ge bort de 
småsaker åt kvarblivande kamrater han inte kunde eller ville ta med sig. 
Det gjorde varje man. Han hade själv deltagit i många arvskiften under 
sina mer än åtta år på Gröna ön, fått mycket och sparat det bästa. Som 
nu alltså skulle återigen lämnas i arv åt andra. Det värdefullaste var 
radiomottagaren, en hemmagjord kristallapparat med insmugglade lurar 
och sten.696 

Den redogörelse som Poukka lämnar beskriver en väldigt etablerad 
tradition som gällde alla fångar. I verkligheten var den kanske inte så 
stark som berättelsen ger intryck av. Poukkas egna erfarenheter från 
Långholmen är från andra hälften av 1920-talet och framåt. Perioden är 
alltså något senare än den som jag inriktar mig på i denna bok. Gällande 
åren 1890–1920 är exemplen på arv mellan fångar visserligen inte särskilt 
många. Det finns dock empiriska belägg som tyder på att det fanns en 
tradition kring arv mellan fångar och att Poukkas berättelse speglar en 
praktik även under de år jag studerar. 

Den absolut viktigaste källan till att det fanns en tradition kring arv 
mellan fångar utgörs av några bevarade meddelanden som bifogats till ett 
förhörsprotokoll från den 2 augusti 1916. Ensamfången Barowiack 
(nummer 73) hade fått förfrågningar om att ”ärva” honom från vad som 
måste vara två olika fångar.697 Han svarar att det helt enkelt inte fanns 
något att ärva eller som han uttryckte det: ”men som du kanske på 
omvägar hört så har jag gjort konkurs och här blev rent hus.”698 Vad han 
skulle kunnat ge i arv var en rakkniv och hans ”tofflor av grålump.” 
Enligt lapparna är det en vaktkonstapel som tagit dessa saker. Rakkniven 
ska ha gått på ”öppen auktion” och tofflorna verkar en vakt använda sig 
av. Att en vakt skulle gå runt i ett par tofflor av grålump låter väl inte helt 
sannolikt, men å andra sidan står det om denne vakt att ”Det var han 
som satt i skolan lördags och du kan ju titta på fötterna så får du se. Det 

                                                                 
696 Poukka 1939, s. 367. 
697 I förhöret framstår det visserligen som att all den här kommunikationen var 

avsedd för en ensamfånge vid namn Hedman (nummer 425), men det går inte ihop sig 
eftersom två av meddelandena är mycket snarlika till innehållet och tar upp i stort sett 
samma saker även om de skiljer sig åt i formuleringarna. Det framstår alltså som helt 
orimligt att dessa skulle vara skrivna till en och samma fånge. SSA, CFL, A III a: vol. 23. 
FP. 2 augusti 1916. 

698 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 
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är ett par bruna tofflor med en slejf över vristen.”699 I vilket fall som 
helst är det uppenbart att Barowiack fått åtminstone en förfrågan om att, 
som det står, ”ärva” honom. Det är inte heller den enda arvsmetaforen 
som används då han i ett av meddelandena skriver ”jag skulle gärna gjort 
upp mitt testamentum till din förmån”.700 

I nästan alla förhörsprotokoll som berör arvtemat framgår det att 
sakerna erhållits av en fånge som sedan frigivts. Inte helt överraskande 
handlar det oftast om tobak. Mer förvånande är då kanske att knivar är 
något återkommande, varav det i två fall specificeras att det handlar om 
rakknivar.701 Tidigare i detta kapitel citerades den före detta fången Erik 
Granlund då han framhöll att knivarna gick i arv och att det inte var 
många som ”icke någon tid av sin strafftid ägde en vass kniv.”702 
Beskrivningen ger intrycket av att det handlade om något allmänt 
förekommande. Då uppgifterna rör Centralfängelset Härlanda är det också 
något som visar på en praktik som förekommer även på annat håll än vid 
Centralfängelset på Långholmen, kanske kan det rentav handla om ett 
inslag i en fångkultur som präglade landets fängelser mer generellt. 

I ett förhörsprotokoll från den 12 juli 1919 framgår det att arv 
eventuellt också kunde vara kopplade till ensamfångarnas celler. Fallet 
öppnar för möjligheten att det kunde förekomma arv mellan den som 
övertog en cell och den som haft den innan. När ensamfången nummer 
1063 Nilsson blev påkommen med olaga innehav av en tändnings-
anordning, en pipa, en rävspelsbricka och en kortlek så kom han vid det 
påföljande förhöret att berätta att han fått dessa saker av den som haft 
cellen innan.703 En person som vi inte får veta något mer om än att han 
var lappskräddare och att föremålen förmedlats under promenaden, 
vilket måste ha inneburit att dessa ting på något sätt överlämnats mellan 
promenadgårdarna som ensamfångarna använde.704 Det saknas en del 
pusselbitar för att få en mer sammanhängande bild av hur det hela gått 
till och varför. I protokollet står det dock följande: ”påstår Nilsson sig 
hava fått i arv”.705 Hur han själv och den andre fången, eller i alla fall 
inledningsvis någon av dem, kunde veta vilken cell han skulle få är dock 
oklart. Därtill vet vi inte om arvet är knutet till just cellen eller om han 
möjligen kände sin föregångare i den. 

                                                                 
699 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 
700 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 2 augusti 1916. 
701 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 3 & 5 november 1902; SSA, CFL, A III a: vol. 21. 

FP. 13 mars 1909; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 3 oktober 1913; SSA, CFL, A III a: vol. 
23. FP. 11 oktober 1913; SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 15 augusti 1918; SSA, CFL, A 
III a: vol. 23. FP. 30 september 1918; SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 12 juli 1919. 

702 Granlund 1933, s. 213. 
703 SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 12 juli 1919. 
704 SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 12 juli 1919. 
705 SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 12 juli 1919. 
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”Tobaken är fängelsets guld” 

Inledning 
Att tobaken är fängelsets guld, som Rosberg skrev, är en träffande 
formulering.706 Liknelsen är mer än bara symbolisk då tobaken fungerade 
som betalningsmedel innanför murarna. Längre fram kommer vi in på att 
det till och med fanns mer standardiserade index för vad tobaken kunde 
motsvara i andra produkter. Att det gick så här långt visar på att tobaken 
måste ha utgjort något av ett vardagligt inslag i fångarnas liv. 

När det handlar om inverkan på fängelselivet och de intagna framstår 
tobaken som den enskilt mest betydelsefulla produkten. Axel Hjertström 
skrev utifrån sina erfarenheter av straffarbete att ”En sak, inom 
fängelseverlden faktiskt inflytelserikare än både religion, moral och 
disciplinstraff, är den derinom förbjudna tobaken.”707 Utifrån en sådan 
beskrivning är det uppenbart att den förbjudna varan måste tas på allvar 
och förtjänar att studeras närmare. 

Kvantitativt sett var tobaken den absolut vanligaste produkten som 
smugglades. Bland förhörsprotokollen finns det under åren 1890–1920 
mer än 70 som tar upp smuggling, olaga innehav eller olika former av 
planer på att komma över tobak.708 Siffran säger främst något när den 
relateras till hur ofta annan smuggling nämns i protokollen, utifrån en 
sådan jämförelse är det en hög siffra. När det gäller omfattningen av 
tobakssmugglingen är det med stor sannolikhet så att det vi kan se i 
källorna endast utgör en liten del. Det är viktigt att ha i åtanke att precis 
som vid många andra regelbrott som inte betraktades som särskilt svåra 
blev följden säkerligen många gånger muntliga tillsägelser och varningar. 
Visst dömdes fångar för innehav och smuggling av tobak, men som en 
fånge skrev apropå att en intagen blev straffad för innehav ”[d]et var 
eljes ej vanligt att döma till straff härför, i många fall öfversågs det 
härmed.”709 Att detta tas upp i en övrigt mycket kritisk skildring ökar 
uttalandets trovärdighet. En annan fånge som skrivit om hur han 
straffades för rökning under andra hälften av 1920-talet citerar en vakt 
som kom in i vederbörandes cell efteråt och skyllde utgången av det hela 
på en anmälan som fången gjort till justitiekanslern. Annars menade 
vakten att ”’Sånt där som rökning brukar annars varken anmälas eller 
bestraffas med hårt nattläger första gången, allra minst när det gäller 
personer i er ålder.’”710 Då författaren i alla fall inte var i sin ungdom 

                                                                 
706 Rosberg 1918, s. 129. 
707 Hjertström 1902, s. 68. 
708 SSA, CFL, A III a: vol. 17–24. 
709 Nils 1891, s. 12. 
710 Granlund 1933, s. 72. 
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måste åldershänvisningen syfta på att denne uppnått vuxen ålder med 
viss marginal. Den här typen av uppgifter stödjer relevansen av 
isbergsmetaforen när det handlar om att förstå omfattningen av 
tobaksrelaterade förseelser. Tobaken blev också sannolikt ännu svårare 
att upptäcka då det fanns ett samarbete mellan fångarna kring denna. 
Blev det av någon anledning extra riskabelt för en intagen att förvara 
tobaken kunde en medfånge hjälpa till härmed, praktiken innebar dock 
risker då den hjälpande fången kunde lägga beslag på det hela.711 

Utifrån det kvantitativa perspektivet är det också viktigt att 
understryka att fångarnas uppgifter även kunde vara rejält missvisande; 
som när Algot Rosberg menar att minst 50 procent av alla ”ådömda 
bestraffningar” kan knytas till tobakssmugglingen.712 Även om 
förhörsprotokollen tydligt visar att tobaken utgjorde det vanligaste 
smuggelgodset finns det ingenting som ens liknar den procentsats som 
Rosberg tar upp. En mer sannolik uppgift som han framhållit är dock att 
det bland gemensamfångarna var mer än 20 procent som alltid hade 
tillgång till tobak.713 Procentsatsen kan stämma, men att de alltid skulle 
ha haft tillgång till detta är tveksamt eftersom tillgången sannolikt 
varierade avsevärt. Det som är mer relevant att ta med sig från detta 
uttalande är att det troligen var så att många fångar hade en mer 
kontinuerlig tillgång till varan.714 

I det fängelsehistoriska forskningsläget hade jag väntat mig att tobak 
skulle ha varit föremål för större intresse eftersom mitt intryck även på 
förhand var att den spelade stor roll inom institutionen. I stället är det så 
att tobak endast skymtar fram i vissa böcker.715 Genom att även 
inkludera andra totala institutioner kan denna brist mildras något. Att 
tobaken var av stor betydelse även vid sinnessjukhus, uppfostrings-
anstalter och tvångsarbetsanstalter är uppenbart. Likheterna med 
fängelset är här högst påtagliga då vi hittar sådant som smuggling, 
bestraffningar och ett starkt begär efter tobak.716 En av få personer som 

                                                                 
711 Nilson 1918, s. 95. 
712 Rosberg 1918, s. 125. 
713 Rosberg 1918, s. 73. 
714 När Captivus, eller Sven Rosén som han egentligen hette, satt häktad menade han 

att de så kallade rannsakningsfångarna var ”väl försedda med både snus och tobak, 
inkomna på det vanliga sättet genom smuggling.” En skildring som stämmer väl överens 
med Rosbergs. Captivus (Rosén) 1935, s. 20. 

715 Hirsch 1992, s. 99; Priestley 1999 (1985), s. 201; Nilsson 1996, s. 67; Arnelund 
1994, s. 60–61; Rudstedt G. 1972, s. 210; Johnson 2014, s. 159; Redfern 2006, s. 113–
114; Krasnow 2017, s. 85–86; Wieselgren 1895, s. 438, 470; Wieselgren 1992, s. 68–70. 

716 Erving Goffman har exempelvis belyst tobakens värde och betydelse inom 
sinnessjukhuset. Goffman 1973 (1961), s. 187. Gällande tvångsarbetsanstalten i 
Landskrona får vi liknande insikter i Söderblom 1992, s. 115, 128–129; Dahlgren 2013, s. 
229–231. Gällande tobaksrelaterade förseelser vid åkerbrukskolonin Hall se: Norburg 
2015, s. 158, 160, 162. 
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här explicit framhållit tobakens betydelse är idéhistorikern Karin 
Johannisson. Egentligen är det inte tobaken generellt utan cigaretten som 
hon tagit upp, hon skriver att ”Cigaretten har en central plats i varje 
berättelse om den totala institutionen.”717 Exempel på olika funktioner 
som hon menar att den fyller känns igen från de källor jag undersökt. 
Johannisson nämner sådant som t.ex. ritual, stimulans och 
sysselsättning.718 Något som i den här avhandlingen är utmärkande inte 
bara för cigaretter utan tobak rent generellt. 

Förbud, återlegaliseringen och perspektiv på varför 
tobaken spelade roll 
Att fångarna upplevde tobaksfrågan som viktig är inte svårt att förstå, 
men varför institutionen ägnade den så mycket fokus är långt ifrån 
uppenbart. I denna del kommer jag undersöka denna fråga samt 
övergripande följa reglerna kring tobakens användning. Gällande det 
senare, är det uppenbart att dessa blev hårdare under den tid Sigfrid 
Wieselgren var generaldirektör (1885–1910).719 Han har själv berört 
temat i sin bok Sveriges fängelser och fångvård från äldre tider till våra dagar. Här 
berättar han om utvecklingen under andra hälften av 1800-talet och att 
begränsningarna i rättigheterna började införas i alla fall så tidigt som 
under början av 1870-talet.720 Under hans egen ämbetsperiod 
inskränktes användningen för straffarbetsfångarna, efter ett beslut av 
Fångvårdsstyrelsen den 13 november 1894, så att tobaken endast fick 
användas av de som fått det föreskrivit av en läkare ”såsom 
läkemedel”.721 Wieselgren ger oss också vissa insikter i varför tobaken 
kunde anses som viktig att hålla borta från anstalterna. Han tar upp 
föreställningen om att det fanns ett samband mellan dess användning 
och viljan att inta alkohol. Därför kan den inte ”helt frikännas från 
anklagelsen att tillhöra och föröka antalet af fångens farliga frestelser”.722 
I hans skrift Minnen från mina fångvårds år tar han upp ett exempel där en 
person begått ett brott bara för att bli ertappad. Denne fånge ska ha 
framhållit att tillvaron i fängelse ’”har många fördelar, och så länge jag 
bara har tobak, saknar jag icke friheten.’”723 Exemplet understryker den 
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brottspreventiva verkan som ett tobaksförbud skulle kunna ha enligt ett 
dåtida synsätt. 

Det händer att förhörsprotokollen ger uttryck för hur tobaks-
smugglingen kunde betraktas från institutionens sida. I ett sådant 
framgår det att ”de för cellbevakningen är af största vikt, att sanningen i 
denna sak kommer i dagen och det blir utrönt, på hvad sätt tobak ännu i 
cellerna kan åtkommes,”.724 I vilken utsträckning den här typen av 
uttalanden är representativa för den lägre personalen är svårt att säga. 
Det är inte alls säkert att de faktiskt brydde sig särskilt mycket om 
fångarnas tobaksanvändning. Wilhelm Ljungström som började arbeta 
som verkmästare, en form av arbetsledare, vid Horsens tukthus i 
Danmark år 1912 ansåg i alla fall uppenbarligen inte att tobaken var 
något problematiskt: ”Men varför få de då inte använda tobak? Ja, 
uppriktigt sagt, vet jag inte varför. En sak vet jag däremot och det är att 
aldrig någon fånge förbättrats genom tvånget att undvara den”725 

Under slutet av 1910-talet sker en viktig förändring gällande rätten att 
inneha tobak. Anton Nilson har beskrivit det som så att det handlade om 
att förbudet mot tobak togs bort den 7 mars 1918. Ett besked som verkar 
ha tagit emot med stor glädje. Nilson skriver om att Fångvårdsstyrelsen 
informerat om detta via cirkulär och ”den 7 mars gick direktör Nilson 
omkring på Långholmen och läste upp ett meddelande för fångarna om att 
de fingo köpa tobak. Den dagen stod glädjen högt i taket. En fånge 
yttrade, under det han klappade direktören på axeln: ’Gud välsigne den 
snälla, goda direktörn’.”726 Riktigt så här fritt som Nilsons redogörelse ger 
intryck av blev det dock inte. Faktum är att vid denna tid ökar antalet 
rapporter och straff för tobaksrelaterade överträdelser. Sannolikt har detta 
att göra med att de som hade rätt att använda tobak smugglade till de 
fångar som inte hade det. Detta stöds av en formulering i ett 
förhörsprotokoll från den 8 maj 1918: ”att han [fången nummer 208 
Karlsson] förmått en annan cellfånge att till sig öfverlämna tobak, hvilken 
vara Karlsson ej äger rätt [att] innehafva.”727 Gällande den påtalade 
ökningen visar en genomgång av förhörsprotokollen att antalet fall som tar 
upp tobaksrelaterade överträdelser var 5 stycken 1916, 3 1917 och 13 fall 
1918, varav 11 av de sist nämnda är från efter mars 1918.728 När 
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förhörsprotokollen från 1918 studeras närmare verkar det som att det inte 
bara var så att tobak var förbjudet för vissa, utan att det också gällde vissa 
typer av tobak eller hur den begagnades. I en rapport berättas det om hur 
gemensamfången nummer 25 Eisfeldt ”rökte pipa samt bolmade 
ordentligt.”729 Han hade blivit tillfrågad hur han kommit över ”röktobak” 
och svarade då att det var ”vanlig tuggtobak”. Den hade torkats och 
smulats sönder. Eisfeldt framhöll att han inte visste att tobaken inte fick 
användas på det här sättet.730 

I fallet med Eisfeldt kommer det också fram en viss kunskap som var 
kopplad till tobak. Det var något som kunde förmedlas mellan fångar 
som exempelvis då en ensamfånge instruerat en annan sådan i 
”cigarettillverkning” och hur dessa kunde tändas genom att använda 
väggkontakten.731 Den senare möjligheten följde med elektrifieringen av 
fängelserna under 1900-talets första decennier. I övrigt kan kunskapen på 
tobaksområdet visa sig genom sådant som tillverkande av pipor och 
användningen av olika former av substitut.732 

Desperation och begär 
Sjuchov hade inte en gnutta tobak kvar och räknade inte heller med att få 
tag på någon före kvällen – han var på helspänn av förväntan och 
eftertraktade nu denna fimp till och med mer än friheten.733 

Aleksandr Solzjenitsyns beskrivning av Gulagfången Sjuchovs 
upplevelser kunde lika gärna ha gällt en fånge vid Centralfängelser på 
Långholmen. Tobakens ställning och det begär som fanns efter den är 
något som förenar många av de totala institutionerna. Gällande fängelser 
verkar tobakens betydelse korsa både tid och rum.734 Det mest extrema 
exemplet på tobakens roll som jag hittat är från ett nutida fängelse på 
Papa Nya Guinea. Antropologen Adam Reed tar upp en mängd olika 
rituella funktioner som rökningen har, vilket gör att den intagne skapar 
samhörighet med andra. Tobaken fungerar här också som valuta och 
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intagna menar att den får dem att glömma för stunden. Enligt Reed 
börjar de till och med att ”tänka genom cigaretter”.735 

För Sverige och den period jag studerar, 1890–1920, demonstreras 
betydelsen av tobaken inom en rad olika typer av källmaterial som 
förhörsprotokoll, memoarer och regelsamlingar. Många är det bland 
både personal och fångar vilka har vittnat om hur viktig denna produkt 
var.736 Enligt exempelvis Alfred Stern hindrade inte interna 
bestraffningar fångar från att smuggla denna vara; i deras strävan att 
komma över den ”sky de inga medel”.737 På ett individuellt plan framstår 
tobakens värde flera gånger som något oerhört viktigt. En kombination 
av kemiskt beroende, vanor och förstärkningseffekter gav upphov till 
väldigt starka känslor och begär. Om vi sätter detta i relation till 
ensamfångens tillvaro under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, 
där denne nästan uteslutande vistades i cellen, så framstår det som en 
tillvaro som måste gjort beroendet och begären ännu svårare. Att försöka 
tänka på något annat under de långa monotona timmarna i ensamhet kan 
inte varit helt lätt. 

Ett intressant och demonstrativt exempel när det gäller kollektivt 
agerande kring tobak har generaldirektör Sigfrid Wieselgren skildrat. Det 
inträffade under en inspektion som denne genomförde vid tvångs-
arbetsanstalten i Landskrona år 1899.738 Här kom majoriteten av 
fångarna att framföra samma begäran nämligen att ”återgifva dem snuset 
och tobaken såsom premievaror”.739 Det var alltså denna fråga som låg 
dem varmast om hjärtat i en tillvaro som var fylld av en stor mängd 
andra problem.740 I en mer generell beskrivning av situationen uttryckte 
sig Algot Rosberg på följande sätt: ”Många, ja det övervägande flertalet 
fångar äro starkt begivna på tobak.”741 Han menade att även de som inte 
använde tobak på utsidan ville ha tobaken i fängelset och att ”de göra allt 
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för att komma över den efterlängtande, men förbjudna varan.” Det 
starka begäret blir också tydligt genom det som skrivs om användandet 
av substitut för tobaken. En stor mängd olika material, ämnen och 
kryddor nämns varav några är läder, tvättpulver, ingefära, peppar, 
lutpulver och skomakarbeck.742 

Då tobaken var av så stor betydelse för så många är det inte 
förvånande att vi hittar redogörelser om samarbeten kring dess 
insmugglande. Algot Rosberg har i sin fångbiografi beskrivit 
tobaksgömmorna vid Långholmens centralfängelse på ett sätt som gör 
att de framstår som en kollektiv angelägenhet eller i alla fall något som 
ägs av flera fångar. Han skriver att ”[v]i hade oktober månad nu, och 
vinterlagret av tobak m. m. var lyckligen ’importerat’ och instoppat i de 
hemliga gömmorna. Vi gladde oss åt att vara säkrade för brist under hela 
den kommande vintern.”743 Vilka som ingår i detta vi framgår tyvärr inte, 
men någon form av kollektiv hade åtminstone säkrat denna angelägenhet 
som angick flera fångar. 

Det förekom att mat byttes bort mot tobak. En intagen som Anton 
Nilson arbetade med bytte exempelvis alltid bort sin fruktsoppa mot 
Tobak. Nilson menar att hans ”trånad efter tobak var så stark” att han 
hellre var utan maten.744 

Även begagnad tobak hade sitt värde inom totala institutioner. Erving 
Goffman har för sinnessjukhusets del framhållit hur patienter kunde leta 
efter fimpar i skålar som fått fungera som personalens askkoppar.745 
Från fängelser finns det vittnesmål om liknande praktiker. Fimpar 
maldes ner till snus och kunde sedan användas som tuggtobak.746 Bruket 
av denna tobak medförde hälsorisker eftersom den tidigare användaren 
kunde vara sjuk. Det starka suget efter tobak kunde till och med leda till 
att begagnad sådan som kastats ”i spottlådan hos bevakningsmanskapet” 
användes.747 Anton Nilson menar att denna praktik var känd för 
fängelseledningen och att ”fångar hade också riktat fångvårdsstyrelsens 
uppmärksamhet på saken, men detta oskick florerade ändå.”748 Han 
framhåller att gällande Långholmen hade han fått det hela intygat av 
”många trovärdiga fångar”, men vid fängelset i Härnösand hade han inte 
bara vittnesmål att gå på utan ”blev själv i tillfälle att konstatera fakta.”749 
Algot Rosberg har precis som Nilson tagit upp att tobak i spottlådor 
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återanvändes. Han berättar om en ”äldre fånge” som arbetade med 
handräckning vid Härlanda. Denne ska tydligen varit så beroende att han 
torkade det använda snuset på värmeelement. Han var införstådd med 
att han tog hälsomässiga risker, men menade att han inte kunde vara utan 
tobaken. Enligt Rosberg ska han dött av lungsot två månader efter sin 
frigivning.750 Vi bör visserligen vara försiktiga med den här typen av 
berättelser, men oavsett om den aktuella fången hade dött av lungsot och 
om det var något som han hade ådragit sig genom att återanvända tobak 
understryker vittnesmålen de potentiella risker som vissa fångar var 
beredda att ta. 

Det är värt att notera att Nilsons och Rosbergs redogörelser gäller 
flera fängelser. Jag har även hittat ett vittnesmål från en före detta 
verkmästare som började arbeta vid Horsens tukthus i Danmark år 1912 
där han berättar att fångarnas begär efter tobak kunde vara så starkt att 
”en fånge girigt plockar upp en utsugen buss ute på gården”.751 Vad han 
syftar på är användandet av begagnat snus eller tuggtobak. Att exemplen 
på detta från Nilson, Rosberg och verkmästaren skulle vara unika är inte 
särskilt troligt, mer sannolikt är då att detta var något som förekom på 
fängelser rent generellt då tobaksbegären inte kunde tillfredställas på 
andra sätt. 

Värderingen av tobaken ska förstås utifrån det som jag benämner som 
förstärkningseffekter. Det var en av få stimuleringar att se fram emot i en 
annars mycket förutsägbar och monoton tillvaro som präglades starkt av 
olika former av berövanden, inte minst materiella. I en sådan kontext växte 
betydelsen av det som på utsidan kunde tas för givet. Särskilt tydligt har 
detta blivit genom de desperata handlingar vi sett prov på när det gäller att 
få tag på tobak. Om vi breddar perspektivet något och tittar på andra mer 
eller mindre totala institutioner kan vi se att det finns stora likheter med 
det som kommit fram här. Den centrala och mest åtråvärda varan behöver 
dock inte vara tobak. Erving Goffman har exempelvis ett fall från den 
amerikanska flottan som jag nämnt tidigare där den dagliga spritransonen 
blir till det ’”stora mål i livet. Ta ifrån dem denna sup, och livet förlorar sin 
lockelse’”752. Något tillspetsat kanske, men samtidigt kan det vara svårt att 
verkligen förstå hur viktiga sådana här inslag i tillvaron kunde bli. Att 
mistandet av kaffe kunde användas som ett disciplinstraff vid 
tvångsarbetsanstalten i Landskrona, och att det dessutom inte alls framstår 
som ett trivialt sådant utan tvärtom som påfrestande, understryker också 
betydelsen av den här typen av inslag i anstaltslivet.753 
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Handel, betalningsmedel och distribution 
För den som inte led under de starka begär efter tobak som vi sett prov 
på fanns det en hel del att vinna på att komma över tobak. Inte minst 
gällde det makt och förmågan att påverka sin egen tillvaro. Tobak kom 
nämligen att fungera som en form av valuta.754 Den som har sett sin 
beskärda del av filmer och serier som utspelar sig i fängelser har nog inte 
undgått att notera att tobak används som betalningsmedel. Bakom detta 
finns det också en verklighet. Antingen vi befinner oss i ett svenskt 
fängelse i slutet av 1800-talet, i det gigantiska amerikanska fängelset 
Jackson på 1960-talet eller i ett mer nutida fängelse på Papua Nya 
Guinea, får cigaretter fungera som det dominerande substitutet för 
pengar.755 Dess värde inom handeln i form av antingen betalnings- eller 
bytesvärde är omvittnat av ett flertal fångar.756 Erik Granlund som satt 
vid Centralfängelset Härlanda under andra hälften av 1920-talet och 
början av 30-talet har exempelvis framhållit att ”Snuset var det vanliga 
skiljemyntet i fängelset vid affärer och byteshandel.”757 

I kapacitet av bristvara där efterfrågan översteg tillgången kom 
tobaken att fungera som ett medel för både byteshandel och betalning. 
Enligt Anton Nilson kunde tobaken omvandlas till mat och tjänster som 
”tvätt och strykning”, han skriver till och med att det gick att ”köpa 
fångarna själva till bevågenhet i ömtåliga angelägenheter.”758 Att det 
senare syftar på sexuella tjänster stärks av det faktum att han lite senare i 
boken hänvisar till uppgifter som han fått från Alfred Stern där denne 
framhåller att intagna sålde sig till ”homosexualister” för denna vara.759 
Att tobak användes för att köpa sexuella tjänster kan mycket väl varit 
fallet. Bland förhörsprotokollen har jag dock inte hittat något fall som 
handlar om detta och redogörelsen skulle kunna grunda sig på rykten.760 

När det handlar om tobakens funktion som betalningsmedel fanns det 
en viss standardisering gällande vad den kunde omsättas i.761 En fläta 
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tobak skulle tydligen motsvara värdet av ”500 g margarin eller 800 g fläsk 
eller 1,400 g färskt nötkött.”762 Anton Nilson berättar att Alfred Stern 
skrev till honom från Långholmen, vid denna tid måste Nilson ha 
befunnit sig vid centralfängelset i Härnösand, om hur en flätas värde 
beroende på tillgången kunde kosta mellan 5 och 20 margarinportioner 
(en portion var detsamma som 25 gram).763 Sådant som kunde 
införskaffas lagligt i fängelserna blev föremål för bytande. Den före detta 
fången Oscar Wildborn tar upp att sådant som tvål, tandborstar och 
böcker byttes bort på detta sätt och att många avvarade kött och fläsk 
under längre tider för komma över tobak.764 Gällande värdet i pengar 
menar Axel Hjertström att tuggtobak för ett värde av 5 öre kunde kosta 
en krona när tillgången var dålig. Om detta stämmer så var alltså fångar 
under vissa omständigheter beredda att betala 20 gånger dess värde.765 

Det är ovanligt att förhörsprotokollen ger oss mer detaljerade 
skildringar av hur tobaken fungerade som betalnings- och bytesvara.766 
En fånge vid namn Svensson (nummer 738) hade fått in ”en sändning 
snus på 30 paket”. Hur mycket detta var är svårt att säga, men enligt 
honom själv hade tobaken använts till att byta till sig bröd. I hans cell 
hade personalen i madrassen hittat ”20 st. bröd”.767 Förhöret är från den 
23 december 1918 vilket innebär att det är efter att tobaken i viss 
utsträckning blev laglig igen för straffarbetsfångarna, och att det är en 
byteshandel som äger rum under en period då det rådde brist på proviant 
vid fängelserna.768 Trots det hade alltså Svensson lyckats samla på sig en 
under omständigheterna ansenlig mängd bröd, något som understryker 
tobakens värde. Fallet är inte heller det enda från detta år där vi kan se 
att mer omfattande handel har bedrivits med proviant och tobak som 
centrala inslag. Sådan handel kunde också innebära risker för inblandade 
fångar. Gemensamfången nummer 141 Vik hade blivit skyldig flera 
fångar ”diverse matportioner” och begärde därför att bli placerad i 

                                                                                                                  
fångbiografi som kom ut 1935 kan vi läsa om ett index som verkar ha involverat alla 
möjliga varor ”Det finns t. o. m. inom denna byteshandel en bestämd och genom hävd 
fastställd taxa för hur mycket av den ena varan, som motsvarar en viss mängd av en 
annan.” Captivus (Rosén) s. 78. 

762 Nilson 1918, s. 100. 
763 Nilson 1918, s. 100–101. 
764 Wildborn 1926, s. 19. Georg Fuchs, som skrivit om sina erfarenheter av att sitta på 

tukthus i Tyskland under 1920-talet, har skrivit gällande tobak att: ”[fången] lämnar inte 
sällan ifrån sig sin sista brödbit för dem och svälter i flera dagar[…]”. Fuchs 1932, s. 95. 

765 Hjertström 1902, s. 68. 
766 Ibland framstår det mer som en tillfällighet att denna funktion nämns. Se den 

längre redogörelse som en fånge skrivit och som bifogats med följande förhörsprotokoll: 
SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 18 oktober 1915. 

767 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 23 december 1918. 
768 Nilsson 1996, s. 87–88; Rudstedt G. 1972, s. 195; Rehn 2005, s. 178. 
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cell.769 Antagligen var han rädd för att bli misshandlad. En av de fångar 
som han var skyldig mat var livstidsfången nummer 449 Gyllenpalm. Vik 
berättar att ”särskilt” han ”förstod att begagna sig af denna trafik till sina 
medfångars nackdel.”770 Gemensamfångarna ska ”sedan länge” bedrivit 
byteshandel enligt Vik. Genom snus hade Gyllenpalm kunnat byta till sig 
andra fångars mat, vilket denne också kom att erkänna. Det monetära 
värdet av denna vara kommer också tydligt fram i protokollet då det står 
att ”Gyllenpalm uppgifver sig vidare aldrig hafva användt snuset annat 
än som likvid för matportioner.”771 Även i tider när det rådde brist på 
proviant offrade alltså fångarna sina reducerade matportioner för tobak. 

Handeln med tobak kunde vara komplex och involvera flera olika 
aktörer, varor och färdigheter. I ett förhör från den 28 september 1904 
framgår detta på ett intressant sätt då vi kan följa transaktionerna i flera 
led. Erkännanden och förklaringar från gemensamfången nummer 155 
Segerlunds återgavs här på följande sätt: 

han [hade] anmodat lifstidsfången No 55 Pettersson att från 
skomakareverkstaden anskaffa bomullsväf och som ersättning för 
mottagen sådan gifvit honom tobak, som erhållits af lifstidsfången 
Mörner i utbyte mot margarin. En del af väfven hade han användt till 
förfärdigande af ett förkläde, och återstoden hade en extra vaktkonstapel, 
som tjänstgjorde härstädes en kort tid, erhållit mot godtgörelse af 10 
flätor tobak.772 

Återigen ser vi vilken betydelse fångens arbete hade för dennes 
handlingsmöjligheter. Bomulsväv hade Pettersson (nummer 55) vid flera 
tillfällen tagit med sig från skomakarverkstaden.773 Det är svårt att tänka 
sig att detta material hade något egentligt värde i sig inom fängelset. 
Visserligen kunde ett förkläde tillverkas, men att ha tillgång till ett 
förbjudet sådant kunde inte vara till någon större nytta för fången. Väven 
eller de tillverkade sakerna kunde bytas bort, men det löser inte 
problemet utan förflyttar det bara till någon annan. Tanken bör ha varit 
att det hela skulle föras ut och antingen användas eller säljas. Den 
vikarierande vaktkontstapeln som nämns i citatet bör inte ha haft några 
svårigheter med att smuggla ut detta. Att komma över material för att 
sedan byta det mot tobak var säkert lättare än att få tag i pengar. 

I några enstaka fall så avslöjas ”distributionsnät” som ter sig som mer 
omfattande än när det kommer till att fylla de egna och möjligen några 
vänners behov. Gemensamfången nummer 417 Fribergs gömmor 
beskrevs exempelvis på följande sätt: ”Uti ett flertal hopbuntade, 

                                                                 
769 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 30 september 1918. 
770 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 30 september 1918. 
771 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 30 september 1918. 
772 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 28 september 1904. 
773 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 28 september 1904. 
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tillskurna kappor och vapenrockar, påträffades där inlagda tobakspartier, 
hvilka tydligen sedan skulle transporteras upp till fängelset, för att af 
andra fångar där fördelas.”774 

För att få en förståelse av hur mycket handel som kunde pågå är det 
relevant att fråga sig om vi kan få åtminstone en väldigt allmän 
uppfattning om hur mycket tobak som florerade i fängelset. Enligt 
Alfred Stern ”pågår alltid” smugglingen av tobaken och personalen kan 
trots sina ansträngar inte hindra dess införsel. Han framhåller att ”I 
gemensamhetsfängelserna finns det alltid tobak.”775 Gemensamfångarna 
verkar ha haft tämligen goda möjligheter att komma över tobak medan 
det för ensamfången rimligen var betydligt svårare. Trots det hittar vi 
ändå flera fall där ensamfångar innehar tobak och då inte nödvändigtvis 
genom insmuggling vid ankomsten. Gemensamfångar kunde vara 
beredda att hjälpa dessa med att få tag på denna vara. I ett 
förhörsprotokoll erkänner en ensamfånge vid namn Landberg (nummer 
186) att han kunnat signalera till en gemensamfånge och att de på så sätt 
gjort upp ”att denne skulle gömma tobaken å klosetten”.776 Om den 
senare förväntat sig någon ersättning eller liknande för detta framgår 
tyvärr inte. 

Även om tobaken var den dominerande varan på fängelsets svarta 
marknad förekom en hel del annan handel. Att proviant utgjorde en 
viktig handelsvara för fångarna har vi sett redan tidigare i flera fall där 
den bytts mot tobak.777 Det kan röra sig om sådana fall som att en fånge 
haft för avsikt att smuggla in vad som beskrivs som minst ett kilo kött på 
bageriet. Att även sådana fall inte involverar tobak kan vi inte vara säkra 
på, men det är i alla fall inget som framkommer i förhörsprotokollen.778 
För den fånge som hade ett sådant arbete att det var möjligt att stjäla mat 
så kunde dessa varor användas som bytesresurser. En gemensamfånge 
vid namn Fröström (nummer 1072) som arbetade i proviantmagasinet 
hade kunnat komma över sill, morötter och åtminstone en 
paltbrödskaka. Detta hade bytts mot ”gröt, bröd m.m.”.779 Fröström 
hade också kommit med löften om att skaffa mer sådana här varor.780 
För honom verkar det alltså ha varit proviant som utgjorde den 

                                                                 
774 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 11 oktober 1913. 
775 Stern 1917, s. 14. 
776 SSA, CFL, A III a: vol. 23. FP. 26 november 1917. 
777 Georg Fuchs som satt vid ett tyskt så kallat tukthus under 1920 berättar i sin 

fångbiografi att brödet där var det viktigaste ”betalningsmedlet och så att säga 
valutaenheten i tukthuset”. Fuchs 1932, s. 17. 

778 SSA, CFL, A III a: vol. 20. FP. 2 december 1899; SSA, CFL, A III a: vol. 19. FP. 8 
februari 1894. 

779 SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 31 januari 1919. 
780 SSA, CFL, A III a: vol. 24. FP. 31 januari 1919. 
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dominerande resursen i handeln, något som trots tobakens starka 
ställning på ”fängelsemarknaden” lär ha varit långt ifrån unikt. 

Om vi återvänder till tobakshandeln så finns det ett intressant 
perspektiv som öppnar upp för en annan förståelse av orsaken till denna. 
I relation till tobak har vi sett att det förekom en stark efterfrågan för 
personligt bruk. En mer generell sida av handeln som också kommit 
fram är de möjligheter som det hela innebar när det gällde att förbättra 
den materiella tillvaron genom att exempelvis byta till sig mat. Det finns 
dock fler intressanta sätt att närma sig det hela. Ett sådant har Lena 
Roxell tagit upp i relation till moderna förhållanden, hon menar att 
handeln kan ses som ett sätt att uppleva makt i en tillvaro som präglas av 
maktlöshet.781 Att ha tillgång till tobak gjorde säkerligen att fången blev 
lite av spindeln i nätet. En högre status kunde skapas genom att fångar 
blev beroende av de som kunde komma åt olika saker och då framförallt 
tobak som kunde omvandlas till annat. I källorna är det inte helt lätt att 
hitta information om olika fångars status. I ett förhörsprotokoll kommer 
det dock fram en del information som möjligen också demonsterar hur 
det kunde finnas en koppling mellan smuggling och högre status. En 
gemensamfånge vid namn Ersson (nummer 457) som var involverad i 
smuggling hade enligt detta en hög status bland sina medfångar. Han 
beskrevs av bevakningsbefälhavaren Reutersvärd som ”känd för att vara 
en smidig, slug och listig fånge”. Detta gjorde enligt Reutersvärd att han 
bland andra fångar betraktades som ”för mer än någon af dem.”782 
Dessutom nämns det att Ersson på den verkstad där han var sysselsatt 
verkade utöva ”ett visst välde öfver de andra fångarna”.783 Om det var 
hans roll inom smugglingen som ledde till detta och det faktum att han 
hade tillgång till vad som framstår som en relativt stor mängd tobak är 
svårt att mer definitivt svara på. Rimligtvis gav detta ett visst inflytande 
och en status. 

Sammanfattande diskussion 
Det aktuella kapitlet utgick från den övergripande frågan om hur ensam- 
och gemensamfångars illegala metoder för att förändra sin materiella 
tillvaro påverkade deras situation? Eftersom frågan skulle undersökas 
både på ett mer kollektivt och individuellt plan så bröts den ner i två 
delfrågor: På vilka sätt påverkade smugglingen och andra illegala sätt hur 
fångarna interagerade med varandra? Vilken betydelse kunde den här 
typen av aktiviteter få för den enskilde fången? 

                                                                 
781 Roxell 2012, s. 234. 
782 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 15, 16 & 17 oktober 1903. 
783 SSA, CFL, A III a: vol. 21. FP. 15, 16 & 17 oktober 1903. 
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Ett viktigt resultat av smugglingen var att den stärkte självständigheten 
både på ett individuellt och kollektivt plan. Genom denna praktik kunde 
fångarna interagera med varandra på sätt som inte institutionen föreskrev 
eller hade avsett; de kunde göra det på förbjudna och dolda sätt som 
fångarna hade skapat sinsemellan. 

Gresham Sykes har i sin klassiska bok The Society of Captives lyft fram 
förlusten av autonomi som en viktig aspekt av fängelsestraffet: 

Most prisoners, in fact, express an intense hostility against their far-
reaching dependence on the decisions of their captors and the restricted 
ability to make choices must be included among the pains of 
imprisonment784 

Den materiella tillvaro som omgav fången innebar i allra högsta grad att 
denne berövades möjligheter till val och beslut. De handlingar som stod 
för dagen hade planerats, reglerats och beslutats av någon annan. I relation 
till detta utgjorde smuggling en form av återerövring. Att behålla en viss 
autonomi är något helt annat än ett närmast totalt berövande av 
självständighet. Genom smuggling och genom tillverkning av otillåtna 
artefakter kunde fången skaffa sig ett handlingsutrymme som innebar att 
en rad aktiviteter, som på utsidan var en del av vardagen, även blev möjliga 
inom fängelset. Den högt värderade tobaken, nyhetstidningen som gav en 
orientering i samtiden, rakkniven som formade det egna utseendet, alla är 
de viktiga sådana exempel. Rent generellt har jag propagerat för att 
betydelsen av sådana här inslag i fängelselivet blir mer synliga för oss om vi 
förstår dem utifrån teorin att denna tillvaro präglades förstärknings-
effekter. Teorin kan hjälpa oss när vi vill få en ökad insikt i hur fången 
värderade och uppfattade det som smugglades in eller tillverkades. Utifrån 
en kombination av fångarnas egna utsagor, investerandet av tid och energi, 
de risker som togs och att vissa fångar till exempel kunde gå så långt att de 
återanvände begagnad tobak, varav den mest ohygieniska källan till detta 
måste ha varit spottlådorna, får vi en uppfattning om hur betydelsefylla 
dessa produkter kunde vara för de intagna. 

I relation till smugglingen utvecklades särskilda konventioner som 
präglade relationen mellan fångarna och hur de interagerade med 
varandra. Vissa delar av detta har kommit fram relativt tydligt i 
undersökningen medan andra är mer höljda i dunklet även om 
konturerna ibland låter sig anas. Tobaken som uppenbarligen utgjorde en 
viktig del av detta påverkade interaktionen mellan de intagna. Kring 
denna vara uppstod det en marknad och byteshandel där produkten 
kunde användas som valuta. Fångar kunde till och med under tider då 
det rådde brist på proviant byta bort mat mot tobak för att fylla sitt 
begär. I forskning om moderna förhållanden går det att läsa om hur 
tobaken även i vår samtid smugglas och fyller funktionen som valuta. 

                                                                 
784 Sykes 2007 (1958), s. 73. 
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Därtill finns det en del spridda exempel på sådant i historiska skildringar 
vilket får mig att fundera på det arkeologen Fredrik Fahlander tar upp 
när han framhåller att den materiella miljön kan ha en nästan 
deterministisk inverkan på människor.785 Jag vill hävda att det är ett 
uttryck för detta som vi ser när effekten av den illegala införseln av tobak 
återkommer gång på gång som en form av valuta i fängelser runt om i 
världen. Funktionen präglas av en förvånansvärd stark kontinuitet. 

I undersökningen har vi kunnat se en hel del spår av hur smugglingen 
påverkade och gav upphov till fångkulturella drag och handlingsmönster. 
Vad det handlar om är etablerandet av konventioner och försant-
hållanden som exempelvis gällande tobakens hegemoniska status som 
något värdefullt; på så sätt kunde den bli en valuta. Spåren lämnar ofta 
en hel del öppet för tolkning, men framstår likväl som viktiga att lyfta 
fram, särskilt i relation till det begränsade forskningsläget. 

En praktik kring arv mellan intagna som framstår som en del av 
fångkulturen har kunnat beläggas. Att fångar som skulle friges lämnade 
arv till andra intagna och att det hela beskrevs just i termer av arv är 
belagt, men hur spridd denna praktik var är svårare att säga. Intrycket 
som källorna ger är att det i alla fall rörde sig om en tämligen etablerad 
tradition. Det är fullt möjligt att fångarna kunde ärva saker som var 
tillåtna att föra vidare, men själva grunden för praktiken utgjorde ändå 
rimligen smugglingen och det olaga innehavet. 

Ett annat intressant drag gällande de normer som utvecklades kring 
det materiella är hur fångarna verkade förhålla sig till nyhetstidningar. De 
blev mer som kollektiv egendom än något som de bevarade för sig själva. 
Tidningarna verkar ha passerat många fångars händer, enligt Algot 
Rosberg ”till dess endast trasor återstod”, och innehåll kunde också läsas 
upp för andra fångar. Att tidningar och informationen i dem spreds på 
det här sättet är egentligen inte märkligt eftersom de inte kan ha haft 
något större värde för individen efter att denne hade tagit del av 
innehållet och att skicka tidningen vidare innebar rimligen en större 
chans att få en sådan i retur. 

När det handlar om den illegala tillverkningen av olika varor och 
föremål är det särskilt betydelsen för den enskilda fången som blir tydlig. 
Ibland var syftet att skapa varor för byteshandel, andra gånger att skaffa 
sig ett kapital för att försöka muta vakter med. En viktig aspekt av det 
hela var det tidsfördriv som tillverkningen kunde innebära. Som tidigare 
framkommit i kapitlet Den egna hälsan som handlingsutrymme kunde 
fångarnas möjligheter att få tillgång till stimulering innebära ett sätt att 
behålla sin mentala hälsa. Flera av de ting som fångar tillverkade blir 
svåra att förstå om de inte ses utifrån denna sysselsättningsaspekt 
eftersom de inte hade någon direkt praktisk funktion. Värt att nämna är 

                                                                 
785 Fahlander 2008, s. 128. 
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också att fångar här kunde visa prov på stor kreativitet och skicklighet, 
något som visat sig vara återkommande i avhandlingen. 

Med hjälp av egentillverkade nycklar kunde fångar öppna den egna 
cellen. Det är inte rymningen som förefaller vara det som fångarna avsett 
använda nycklarna till i de fall som studerats här, istället kunde det 
handla om att besöka en annan fånge efter inlåsningen. Nycklarna gav 
fången en helt annan rörelsefrihet. Visserligen rör det sig om väldigt få 
dokumenterade exempel, men då fångar vittnat om hur vissa intagna 
kunde memorera hur nycklar såg ut (läsa nycklar) och tillverka dem 
därefter och det även finns exempel från andra anstalter så är det i alla 
fall inget unikt för Centralfängelset på Långholmen. Förmågan att läsa 
nycklar och innebörden av detta är ett svårutforskat område som denna 
avhandling endast börjat studera, här behövs mer forskning. 
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 Kapitel 6

Fångsamhället som inte skulle finnas 

Inledning 
 
Syftet med den här avhandlingen har varit att skapa en bättre och mer 
fördjupad förståelse av hur fängelserna fungerade i praktiken. Inom 
tidigare forskning kan vi till viss del skymta en dold värld innanför 
fängelsets murar där det är uppenbart att saker och ting skilde sig 
väsentligt från hur det hela var tänkt att fungera. För att nå denna 
historia har ett fångcentrerat perspektiv använts vilket inneburit ett 
systematiskt fokus på fångarnas handlingar och upplevelser. Vad som 
kommit fram i undersökningen utgör till stor del vad jag benämner som 
fångsamhället som inte skulle finna. Detta fångsamhälle fick också ge boken 
dess titel eftersom det summerar både innehållet i avhandlingen och 
resultaten så väl. Det är nämligen i stor utsträckning just fångsamhället som 
inte skulle finnas som vi ser när vi studerar fångarnas handlingar i sådant 
källmaterial som förhörsprotokoll och fångbiografier. En del empiri som 
undersökts utgör rentav kvarlevor efter detta samhälle som exempelvis 
smugglade meddelanden och knackspråksinstruktioner. 

Att avhandlingen visar att det fanns ett fångsamhälle bland 
ensamfångarna ska ses som bokens viktigaste resultat. Detta beror dels 
på att ensamhetssystemet (Philadelphiasystemet) var uppbyggt kring 
isoleringstanken, det var själva fundamentet i modellen, dels att det 
handlar om ett system som var så pass internationellt spritt. Förutom 
själva existensen av ett fångsamhälle bland ensamfångarna, något som 
definieras som ett nätverk av kommunikation som utmärks av 
kontinuitet över tid, så handlar delen ”som inte skulle finnas” också om 
innehåll. Fångarnas förbjudna handlingar hade en produktiv verkan 
genom att skapa något som inte skulle finnas. 

Bland gemensamfångarna fanns det helt andra möjligheter att forma 
innehållet i deras fångsamhälle. Grunden i det svenska fängelsesystemet 
under de år som studeras i avhandlingen, 1890–1920, utgjordes 
visserligen av ensamhetssystemet, men för fångar som från och med 
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1893 hade avtjänat tre år i ensamcell väntade också en tid i gemensamhet 
med andra fångar. Det ska tilläggas att under perioden 1893–1906 
räknades tre år som spenderats i isolering som att fyra år hade avtjänats 
av fångens strafftid. För gemensamhetssystemets (Auburnsystemet) är 
det inte fångsamhällets existens som är det nya, utan hur det fungerade 
annorlunda än tänkt och hade en annan innebörd för fångarna. 

Även om avhandlingens resultat och innehåll till stora delar rör sig 
kring det som kan sammanfattas med begreppet fångsamhället är också 
boken en berättelse om hur man överlevde mentalt och fysiskt i en 
synnerligen destruktiv levnadsmiljö; eller vad det innebar att vara 
människa i ett sådant sammanhang och att kunna fortsätta vara det. Det 
finns i undersökningen inga vattentäta skott mellan den individinriktade 
nivån och den kollektiva: Fångarnas handlingar byggde fångsamhället 
och de enskilda fångarna studeras för att komma åt sådant som dels är 
möjligt dels utmärkande på så sätt att det bildar ett mönster genom att 
vara återkommande. 

I mitt sätt att se på fängelsestraffet och vad det innebär utgår jag från en 
teoretisk förståelse av att detta först och främst utmärktes av en lång 
uppsättning berövanden. Alla dessa berövanden hade en produktiv verkan, 
de genererade handlingar hos fången för att mildra eller övervinna dessa. 
Berövandena formade upplevelser, anpassning och ageranden. Särskilt 
tydligt är detta hos ensamfången. I isoleringens monumentala monotoni och 
brist på variationer av sinnesintryck kunde fångens hälsa vara hotad. Men 
som vi sett i undersökningen var inte fången utelämnad till en sådan tillvaro. 
Om vi skulle titta in i ensamfångens cell skulle det ligga nära till hands att 
tänka att här har strukturen närmast blivit totalt dominerande och aktören 
förvandlats till ett passivt objekt som bara är föremål för styrning och 
påverkan. Så förhåller det sig inte. Även under vad som kan te sig som de 
mest tvingande strukturerna blir deras fullkomlighet skenbar, aktören hittar 
sina utrymmen, möjligheter och vägar. Fullkomligheten är imaginär och 
istället ser vi hur ensamfångar i själva verket lyckas bryta sin isolering gång på 
gång, skapa variationer i den vardag som verkade sakna sådana möjligheter 
och bli en medskapare av fängelsets praktik; en praktik som blev en annan 
än den tänkta; en praktik med ett fångsamhälle i ensamhetssystemet. 

Om existensen av ett fångsamhälle som inte skulle finnas utgör 
avhandlingens huvudresultat finns det en stor mängd andra delresultat 
inom detta samhälle. För att läsaren lättare ska kunna följa med i den 
kommande diskussionen presenteras huvudfrågeställningen igen: på vilka 
sätt försökte fångar hantera och påverka tillvaron i fängelset, vad innebar 
dessa handlingar för hur straffet tog sig uttryck i praktiken och hur 
framstår betydelsen av detta för fången? 

Denna bröts ner i tre delfrågor: 
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1. Vad kunde och försökte ensam- och gemensamfångar 
åstadkomma genom handlingar som hade med deras 
kroppsliga och psykiska hälsa att göra? Hur framstår 
betydelsen av det som kunde uppnås? 

2. På vilka sätt kunde fångar i ensamcell sätta sig i förbindelse 
med andra intagna och vad blev konsekvenserna av sådant 
kommunicerande? 

3. På vilka sätt försökte och kunde ensam- och gemensamfångar 
på illegala sätt förändra sin materiella tillvaro? Hur påverkades 
och förändrades fångarnas situation av sådana handlingar? 

 
Svaren på de tre delfrågorna kommer var och en att presenteras under en 
egen rubrik. Detta följs av en mer generell diskussion där resultaten sätts 
in i ett större sammanhang. 

Hälsan som skapare av handlingsutrymme 
I avhandlingen har det blivit tydligt att fången kunde åstadkomma 
avsevärda förändringar i hur straffet tog sig uttryck genom handlingar 
som hade med den egna hälsan att göra. För det mesta rör det sig om 
destruktiva, plågsamma och besvärliga handlingar; den egna kroppen 
skadades på olika sätt och simulering kunde vara nog så påfrestande om 
den skulle framstå som trovärdig. Bland ensamfångarna var syftet i flera 
fall att mildra eller slippa isoleringen. Den synnerligen destruktiva miljön 
där intagna fick olika psykiska besvär och till och med överflyttades till 
hospital skapade starka incitament hos ensamfången att agera. Bland 
gemensamfångarna pratades om ”cellflugan” vilket betecknade de 
skadliga följderna av isoleringen. För att slippa dessa kunde fångarna gå 
väldigt långt i simulation och självskadehandlingar. Genom sådana 
handlingar kunde fången förbättra den egna tillvaron på högst betydande 
sätt. En ensamfånge kunde få sällskap eller rentav befrias från 
isoleringen, flyttas till en fönstercell som gav ljus och utsikt, eller få 
bättre och mindre enformig mat. För gemensamfångar framstår 
möjligheten att slippa ett betungande och destruktivt arbete som en 
viktig bevekelsegrund. Framförallt var det fängelseläkaren som var 
tvungen att bli övertygad om det genuina i fångens sjukdomsbild. 
Läkaren hade stor makt att forma de intagnas vardag genom de lättnader 
och fördelar som denne kunde beordra. 

För fångarna som kollektiv var simulering inte alls välkommet 
eftersom det fick allvarliga konsekvenser för dem. En misstänksamhet 
skapades nämligen hos fängelseläkaren då en del av dennes arbete blev 
att avgöra vem som var en simulant. Genuint sjuka personer blev på så 
sätt tvungna att kunna övertyga fängelseläkaren om att de faktiskt var 
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sjuka. Enligt vittnesmål gjorde simulanterna att köerna till läkaren svällde 
och att dennes resurser slösades bort på att avgöra vem som var sjuk och 
inte. Konsekvenserna av detta kunde vara destruktiva när den sjuke 
fången inte fick den hjälp som hen behövde eller fick den först när läget 
blivit så allvarligt att det stod utom tvivel att det inte rörde sig om 
simulering. Det som skulle förbättra för den enskilde simulanten hade 
här slagit tillbaka på fångkollektivet genom att handlingarna genererade 
en påtaglig försämring av vårdsituationen. 

Ett annat sätt att förändra sin situation var med självskadehandlingar 
vilket kunde leda till liknande fördelar som simulering. Genom att 
studera självskadehandlingar får vi insikt i hur desperata fångarna kunde 
vara och hur högt vissa fördelar värderades. Gällande det senare hjälper 
det oss om vi ser det utifrån vad jag benämner såsom förstärknings-
effekter. Vi måste också ha kunskap om sammanhangen som dessa 
handlingar genomförs i, annars finns det en risk att de blir oförstålig. 
Beteckningen institutionella självskadehandlingar kan här vara till hjälp 
för att understryka betydelsen av att sätta in saker i sitt sammanhang. 
Annars blir det lätt att vi missförstår betydelsen av sådant som vilan på 
fängelsesjukhuset, förbättringar av maten och att slippa ett särskilt 
betungande arbete. Det är de långtgående berövandena som präglade 
fångens situation som ligger till grund för den stora betydelsen av det 
som gick att återerövra. 

Bland gemensamfångarna är det tydligt att de självförvållade skadorna 
i flera fall syftade till att befria dem från arbetsuppgifter som rentav 
kunde vara farliga för den egna hälsan. För gemensamfången framstår 
skillnaden mellan de värsta arbetsuppgifterna och de lättaste och mest 
stimulerande som den variabel som starkast påverkade hur betugande 
straffet var. Med det i åtanke är det inte förvånande att fången kunde gå 
långt i sina strävanden att få en annan sysselsättning. 

Det är intressant att notera den stora skillnaden som arbetets funktion 
fick för ensamfångar respektive gemensamfångar i de källor som 
studerats. Där arbetet för ensamfången innebar en viktig källa till 
stimulans och därmed hälsa kunde det för gemensamfången vara den 
mest plågsamma och hälsovådliga delen av straffet. Det som för 
ensamfången var ett straff att berövas kunde gemensamfången skada sig 
själv allvarligt för att slippa. 

Simuleringar och självskadehandlingar innebar visserligen möjligheter 
för fången att förändra sin situation, men de var samtidigt destruktiva 
och svåra metoder. Handlingarna krävde mycket hängivelse och kunde i 
sig orsaka stort lidande. Att simulera psykisk ohälsa kunde innebära att 
ett intrikat skådespel blev nödvändigt. Personalen måste bli övertygad 
om att det hela var genuint för att någon framgång skulle kunna nås. 
Återkommande självskadehandlingar, något som började närma sig ett 
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självskadebeteende, möttes inte nödvändigtvis med något medlidande 
från fängelseläkaren. 

Alla handlingar som utspelade sig på den egna hälsans arena var inte 
av den mer destruktiva sorten. Stimuleringsstrategier fick effekten att de 
höll hjärnan igång och motverkade de skadliga följder som långtgående 
brister på varierande sinnesintryck orsakade (sensory deprivation). 
Stimuleringsstrategier kunde dels vara fysiska genom att fången ägnade 
sig åt olika gymnastiska övningar, något som med tiden också blev mer 
av en föreskriven aktivitet från institutionens sida, dels kognitiva 
övningar. Gällande de senare var fången till stor del beroende av böcker, 
i alla fall för mer avancerade sådana. Det kunde handla om exempelvis 
matematik och språkinlärning. Enklare övningar hade mer karaktären av 
att räkna saker som de gjorde när de arbetade i cellen eller rabbla namn 
på exempelvis presidenter. Stimuleringsstrategier var ett sätt för fångar 
att hålla sig friska eller i alla fall bli mindre präglad av tiden i isolering. 
Här fanns ett handlingsutrymme för fången att själv påverka 
möjligheterna att behålla sin hälsa i alla fall någorlunda intakt i ett 
skadligt fängelsesystem. 

Fångsamhället bland ensamfångarna 
Det har blivit uppenbart att mycket är problematiskt med den tidigare 
forskningen när det gäller förhållningssättet till ensamhetssystemet. Till 
att börja med ger bristen på undersökningar av hur det faktiskt fungerade 
ett dåligt utgångsläge för förståelsen av systemet. I förlängningen har 
detta inneburit att problematiseringarna uteblivit när tankarna och 
strävandena bakom systemet fått breda ut sig oemotsagda eller rentav 
reproducerats som en bild av hur det fungerade.786 Michel Foucault, som 
är den mest inflytelserika teoretikern inom fängelsehistoria, tillmäter 
isoleringen stor betydelse i sin klassiska bok Övervakning och straff där han 
skriver om ”den absoluta isoleringen – som i Philadelphia”.787 Han 
menar vidare att isoleringen kunde förstärka maktutövningen avsevärt: 
”[s]lutligen, och kanske framförallt, säkrar isoleringen av fångarna 
möjligheten att med ett maximum av intensitet utöva en makt över dem 
som inget annat inflytande kan uppväga”.788 Den som läser Foucaults 
bok får lätt en felaktig uppfattning av systemets sätt att fungera där den 
totala isoleringen tas för given. Eftersom han präglat den fängelse-

                                                                 
786 Se t.ex. Huges 1988 (1987); McGowen 1995, s. 91;s. 520; Nilsson 1999, s. 290–

291; Nilsson 2013, s. 106. Gällande boken En välbyggd maskin en mardröm för själen ska det 
nämnas att sådant som knackspråk och olovlig kommunikation nämns kort, men 
systemets sätt att fungera problematiseras inte utifrån detta, se: Nilsson 1999,s. 419, 434.

787 Foucault 2003 (1975), s. 240. 
788 Foucault 2003 (1975), s. 240. 
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historiska forskningen så pass mycket att den nämnda boken utgör något 
av ett paradigmskifte blir det hela ännu mer problematiskt. 

I kapitlet Gemenskapen i ensamhetssystemet presenterade jag följande 
hypotes: ”att en kombination av sprickor i systemet och aktörskap från 
fångarnas sida ledde till ett aktivt medskapande av systemet.” Denna 
hypotes har bekräftats; avhandlingens enskilt viktigaste resultat är att 
ensamfångarna lyckades skapa ett fångsamhälle inom ett system som var 
konstruerat för att förhindra ett sådant. Varför det är så viktigt har att 
göra med hur grundläggande och central isoleringen var inom 
ensamhetssystemet och att dessa fängelser användes på många håll runt 
om i världen. Existensen av ett fångsamhälle problematiserar och 
reviderar det vi vet sedan tidigare trott oss veta. När vi skildrar systemet 
kan det inte längre beskrivas som att fångarna inom det var totalt 
isolerade från varandra. Istället bör det stå att detta var ambitionen, men 
i praktiken var det svårt eller rentav ogörligt att förhindra kontakter 
mellan intagna. Åtskilliga om än spridda exempel inom historie-
skrivningen på kommunicerandet mellan fångar inom dessa typer av 
fängelser och den arkitektoniska likheten i deras utformning lyfter 
avhandlingens resultat gällande systemets bräcklighet till en mer 
generaliserbar nivå. Visserligen behövs fler detaljerade undersökningar av 
kommunicerandet vid andra fängelser runt om i världen, men att 
Centralfängelset på Långholmen skulle utgöra något extremt undantag är 
helt orimligt; framförallt i ljuset av de empiriska uppgifter från andra 
fängelser som lyfts fram i avhandlingen och de exempel som finns inom 
den tidigare forskningen. 

Det fanns många olika vägar för ensamfångarna att upprätta kontakter 
med varandra. Ett av de mer avancerade sätten var det så kallade 
knackspråket. I dess mest grundläggande form var det simpelt, en 
knackning betydde ett a två stycken ett b och så vidare, men det hade 
förfinats och utvecklats så att det blivit betydligt snabbare och enklare att 
använda. Fångar kunde bli skickliga i dess användning och vittnesmål har 
liknat sådana färdigheter vid telegrafering. 

Knackspråket finns omnämnt på flera håll inom den tidigare 
historieskrivningen om fängelser, även om det mest lyfts fram som något 
av en kuriositet. Trots detta framgår det att användandet av 
kommunikationssättet var omfattande vid flera fängelser. På samma sätt 
framstår det utifrån källor som undersökts i denna bok som något utbrett 
och vardagligt. Med stor sannolikhet är detta en korrekt bild. De många 
tillsägelserna och varningarna för knackandet visar att dessa överträdelser 
bedömdes som mindre allvarliga. Det som utmärker responsen vid 
lättare förseelser rent generellt är något som jag benämner som en 
normalpraxis av tillsägelser och varningar. 

Fångars kunskap om hur knackspråket fungerade ska ses som ett 
kommunikativt vetande som stärkte handlingsmöjligheter. Denna 
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kunskap förmedlades mellan fångar. I instruktioner om knackspråket kan 
vi se mer avancerade varianter av det. Genom att variera slagteknikerna 
utvecklades genvägar som gjorde att ett ö exempelvis kunde förmedlas 
genom tre bultningar (knackning görs med knoge och bultning med den 
nedre delen av handflatan). Att den andre fången uppfattat 
kommunikationen kunde bekräftas genom vad som beskrivs som ett kort 
slag, om så inte var fallet skulle denne svara med ”skrapningar”. Det 
kommunikativa vetandet som fångarna spred till varandra innebar ett 
stärkande av deras handlingsmöjligheter, en form av empowerment i 
kampen mot de barriärer som systemet använde för att försöka isolera 
dem från varandra. 

Den kommunikationsform som vi har flest möjligheter att följa är 
dock inte helt förvånande den skrivna. Förutom att det finns relativt 
mycket källmaterial som rör detta har vi även kvarlevor bevarade genom 
de meddelanden som sparats. Den skrivna kommunikationen skiljer sig 
gentemot de flesta andra sätten att kommunicera eftersom fången var 
beroende av tillgången till både något att skriva med och skriva på. 
Kommunicerandet var annars för det mesta immateriellt. För att 
förbättra möjligheterna att skriva tillverkade fångar olika former av 
pennor och förvaringar för bläck. Själva skrivandet i sig behövde inte 
vara komplicerat då fångar ibland helt enkelt använde en pinne. Mer 
problematiskt var det då att komma över något att skriva på. För det 
mesta användes klossetpapper, men detta var strängt ransonerat så 
fången fick vara innovativ och skriva på vad denne helt enkelt kunde 
komma över. Nästa problem blev hur meddelandena skulle förmedlas. 
Det fanns en mängd olika sätt som detta kunde lösas på. Ett sätt som 
framstår som särskilt riskabelt var att använda sig utav promenad-
gårdarna där ensamfångarna skiljdes från varandra med hjälp av plank 
eller murar mellan varje gård. Fången placerade antingen ut meddelandet 
i gården till den som kom efter eller kastade det över skiljeväggen till en 
annan gård. Ett betydligt säkrare sätt att skicka meddelanden på var med 
en gemensamfånge som utförde handräckningsuppgifter om denne 
kunde förmås att förmedla dessa. Sådana fångkurirer utsattes för 
påtryckningar då deras arbeten erbjöd särskilda möjligheter. För den som 
var exempelvis lamptändare eller pressjärnsbärare innebar arbetet en 
kombination av möjligheter att tjäna på kurirverksamheten och 
påtryckningar om att inta denna roll. Sätten att förmedla meddelanden 
kunde också vara tämligen uppfinningsrika som när meddelanden syddes 
in i kläder som passerade flera olika fångar då de utförde skilda 
arbetsmoment. Här blev personalen kurirer åt fångarna. 

När det gäller den enklaste formen av kommunikation, samtalandet, 
framstår det som att institutionen var relativt framgångsrik i att förhindra 
detta. Framförallt demonstreras detta av förekomsten av de betydligt mer 
komplicerade sätten att kommunicera som annars varit överflödiga. Att 
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muntlig kommunikation var möjlig och förekom vet vi. Gemensam-
fångar som utförde handräckningssysslor kunde exempelvis ibland undgå 
bevakningen och prata med ensamfångar. Det gick också att prata mellan 
cellskåpen i fängelsekyrkan och mellan ensamfångarnas promenadgårdar. 
Risken var dock stor att det hela upptäcktes eftersom de var så pass 
övervakade på dessa platser. I fängelsekyrkan fanns det möjligheter att 
föra ett samtal under psalmsångerna. Egentligen var det inte så mycket 
att det inte gick att samtala på en mängd olika platser utan att det var så 
pass riskabelt. Eftersom det gick att samtala mellan cellfönstren så var 
detta en möjlighet som ensamfången i stort sett alltid hade tillgång till. 

Ett sätt att kommunicera med andra fångar som skiljer sig en del från 
de andra som nämnts här är ristande och klotter. Framförallt är det den 
tidsmässiga aspekten av det hela som ser annorlunda ut. Det skulle ta 
lång tid innan någon annan fånge kunde läsa de meddelanden som på de 
här sätten lämnades i cellen. Något svar kunde fången inte förvänta sig så 
den sociala dimensionen av det hela var minimal. Om meddelandena 
ristades in i ett cellskåp eller i promenadgården kunde ett utbyte ske, men 
det var en tämligen osmidig kommunikationsform. Innebörden av dessa 
handlanden ska ändå inte förringas eftersom den psykologiska betydelsen 
av att lämna spår och sätta sin prägel på den egna cellen kan ha varit stor. 
Att hitta och läsa dessa meddelanden kan också minskat upplevelsen av 
isolering och ensamhet. 

Förutom de sätt att kommunicera som nämnts här finns ett antal 
mindre vanligt förekommande sådana som exempelvis att använda sig av 
tecken och signaler. Sätten som skrivna meddelanden förmedlades på 
kunde också variera en hel del; från de enklare som nämnts där sådana 
placerades ut eller i form utav små paket kastades till den andre fången, till 
mer komplicerade där meddelanden hissades mellan fönstren med hjälp av 
tråd. Kombinationen av den tid, energi och kreativitet som fångar la ner på 
att sätta sig i förbindelse med andra intagna visar hur högt det hela 
värderades. Samma sak visar också riskerna som fången tog. 

En viktig anledning till att fången sätter sig i förbindelse med andra är 
förmodligen den stimulans det innebär: detta var en av få aktiviteter som 
kunde utgöra ett avbrott och en sysselsättning i ensamcellens tristess och 
montoni. På så sätt finns det inslag av de tidigare nämnda stimulerings-
strategierna i dessa kommunikativa handlingar även om detta var långt ifrån 
den enda och antagligen inte den främsta anledningen till dem. 

Kommunikativa handlingar var det som skapade fångsamhället. Vad 
avses då med fångsamhället? I avhandlingen används en definition av 
fångsamhället som inspirerats och utgått från Gresham M. Sykes 
tankegångar om hur total isolering skulle eliminera ett sådant samhälle. 
Den motsatta effekten blir att kommunikation och förbindelser får 
samhällsgenererande effekter bland ensamfångarna. Ett kollektiv skapas 
genom kontakterna. Som framgått av alla de möjliga kommunikativa 



195 

handlingarna vittnar resultaten i denna bok om ett system med åtskilliga 
brister när det handlar om att hålla fångarna isolerade från varandra. 
Åtskilliga fångar lyckades genom stor energi och tankemöda utnyttja 
dessa brister och lyckades gång på gång att upprätthålla förbindelser med 
andra intagna. Det är framförallt ett exempel, där ett ovanligt stort antal 
meddelanden bevarats tillsammans med förhörsprotokollet, som gjort 
det möjligt att komma in mer på djupet i ett fångsamhälle. Här handlar 
det om en kommunikation som till stora delar är kollektiv, med vilket jag 
menar att den involverade fler personer än bara avsändaren och 
mottagaren. Andra intagna omtalas på ett sätt som gör det uppenbart att 
de involverade vet vilka dessa personer är. Vad som hänt med andra 
fångar blir till ett kollektivt vetande, någon hade blivit satt i ”jernburen”, 
en annan hade återvänt från en vistelse på ”dårhuset” en tredje hade 
blivit gemensamfånge. Tonen i meddelandena är lättsam som mellan 
vänner. En skämtsam berättelse om en annan fånge tas upp tillsammans 
med reflektioner kring de ljud som letat sig in från det omgivande 
samhället och därmed väckt fångens tankar och funderingar. 
Problematiken med löss och synpunkter på personalen nämns också. 
Det skrivs om planer på att ses efter straffet för att ”liva upp gamla 
Långholmsminnen.” Precis sådana bekantskaper som systemet var byggt 
för att förhindra. De äldre gemensamhetsfängelserna som ensamhets-
systemet ersatt hade kritiserats för att skapa sådana relationer, men 
uppenbarligen var inte heller det senare systemet någon garanti mot dem. 

Att de bevarade meddelandena endast utgör ett fragment av något 
avsevärt större är uppenbart. Det refereras till tidigare kommunikation 
och utifrån hur meddelandena är skrivna är det tydligt att författarna 
känner varandra. Fången som skrivit dem tar upp att han oroar sig för att 
inte ha tillräckligt att skriva med då det gäller avskedsbrev ”åt alla gamla 
bekanta”. Det är alltså ett flertal som det ska skrivas till och de är långt 
ifrån några främlingar. Att ingå i ett sådant sammahang är något helt 
annat än hur fängelsemodellen var tänkt att fungera. För den enskilde 
fången kunde gemenskapen innebära vänskap, tröst, humor, nyheter 
eller, att inte vara ensam och känna sig totalt isolerad utan som en del 
utav ett kollektiv. Att ha tillgång till dessa saker innebär ett straff som 
skiljer sig markant från det där individen berövats dem. 

Att det fanns fångsamhällen inom ensamhetssystemet råder det inget 
tvivel om. Frågan gäller mer hur karaktären på dessa såg ut. Det kan 
exempelvis varit så att det fanns flera fångsamhällen på olika avdelningar 
som inte hade särskilt mycket kontakt sinsemellan. Alla fångar deltog inte 
heller i dessa samhällen eftersom det krävdes att de svarade på 
kommunikationen. Säkerligen varierade det också hur starkt eller löst 
sammansatta dessa var utifrån en mängd variabler som fångarnas 
ageranden, hur mycket vakterna brydde sig om att försöka hindra 
kommunikationen och hur fängelserna var arkitektoniskt utformade. 
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Gällande det senare är det framförallt likheterna mellan fängelser som 
var utformade efter ensamhetssystemet som är slående.789 Att studera 
fångsamhällena inom ensamhetssystemet är förenat med en mängd 
svårigheter, särskilt det spretiga och begränsade källmaterialet, men det är 
också ett område som behöver utforskas mer eftersom det fortfarande är 
så mycket vi inte vet. 

De resultat som tagits upp här gällande fångsamhället påverkar hur vi 
bör uppfatta ensamhetssystemet på ett mer övergripande internationellt 
plan. Existerandet av fångsamhällen inom detta system gör att isoleringen 
mellan fångarna i dem inte kan tas för given. Det går inte blunda för de 
kommunikativa handlingarnas betydelse. Då vi sett att fångar vid andra 
fängelser kommunicerar med varandra, ibland i en utsträckning som 
framstår som omfattande, är det helt otänkbart att ett fångsamhälle skulle 
vara något isolerat till just Centralfängelset på Långholmen. 

De förbjudna sätten att påverka den materiella 
tillvaron och vad det innebar 
De berövanden som fångarna utsattes för var i väldigt hög utsträckning 
materiella. En intagen levde i ett materiellt sammanhang som främst 
präglades av avsaknader. Framförallt smugglingen blev här en viktig 
möjlighet för att påverka och förändra denna situation. Förutom vid 
ankomsten kunde fångar i stort sett inte smuggla in saker från utsidan 
utan hjälp av andra aktörer. De senare kan delas in i fyra olika 
huvudgrupper: Frigivna fångar, personal, anförvanter och fria arbetare. 
Även en kategori med beteckningen övriga bör nämnas vilket främst har 
att göra med att det inte alltid går att identifiera de inblandade, 
betydelsen av denna är dock försumbar. Frigivna fångar och personal är 
de som framstår som överlägset viktigast medan de två andra grupperna 
endast mycket sällan dyker upp i förhörsprotokollen. När det gäller de 
frigivna fångarna är det intressant att dessa efter att ha avtjänat sitt straff 
fortsatte att interagera med och påverka tillvaron vid fängelserna. Att 
involvera frigivna innebar fördelar eftersom de var bekanta med 
rutinerna och miljöerna. Hur smugglingen skulle gå till kunde också 
planeras i förväg innan straffet avtjänats. Inför frigivningen utsattes 
fångar för påtryckningar om att hjälpa till, men det hela innebar också 
möjligheter för dem. Betalning med hjälp av premievaror för framtida 
smuggling gjorde att de kunde spara pengar. För den som betalade på 
detta sätt fanns det en risk i att löftena om smuggling aldrig infriades. 

Att vakter var beredda att föra in saker i fängelset kunde innebära 
stora möjligheter för fångarna att komma över förbjudna varor. För 

                                                                 
789 Se t.ex. Johnston 2000. 
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vakterna var det betydligt enklare att smuggla än för fångarna eftersom 
de sannolikt inte skulle komma att utsättas för några kontroller. Trots det 
måste handlingarna ändå betecknas som ett högt spel eftersom den 
normala responsen om de åkte fast var att de avskedades. Att så var fallet 
kan förklara varför det var så många vikarierande vaktkonstaplar som var 
inblandade, i jämförelse med ordinarie vakter som med något undantag 
inte förekommer överhuvudtaget i källmaterialet. Eftersom de anställda 
riskerade att bli avskedade är det inte konstigt att priserna för att smuggla 
in en vara kunde uppgå till mångdubbelt dess värde. Verkmästaren 
Hasselund tog exempelvis fem kronor för att köpa tobak för en krona 
och smuggla detta till fången. Ibland kunde det röra sig om betydligt 
större belopp, en vakt fick exempelvis 30 kronor för att smuggla in 170 
kronor. Som demonstrerats i avhandlingen med hjälp av en pris-
omräknare var detta ganska ansenliga belopp. Det hände att fångar 
försökte smuggla in pengar vid ankomsten, men om inte pengarna fanns 
i fängelset kunde vänner och släktingar vara behjälpliga. 

Förutom vakter och frigivna fångar fanns det som nämnts två andra 
kategorier människor som var inblandade i smugglingen: civila arbetare 
och anförvanter. Det är ytterst ovanligt att dessa dyker upp i förhörs-
protokollen. Civila arbetare verkar ha varit ett problem som till stor del 
var kopplat till speciella tillfällen då något skulle renoveras eller byggas. 
Kontakter med sådana skedde också när varor antingen skulle hämtas 
eller lämnas vid vad som benämns som fängelsets strand. Här var 
instruktionerna extra tydliga om att fångarna skulle vara bevakade och 
inte ”komma i direkt beröring med främmande personer”.790 
Personalens medvetenhet om riskerna gjorde det förmodligen mycket 
svårt att smuggla in något den vägen. Att involveringen av anförvanter 
var så pass liten hade jag inte riktigt väntat mig, å andra sidan var 
säkerligen övervakningen vid sådant som besök svårt att komma runt. 

Med undantag för vakterna var de aktörer som skulle hjälpa fångarna 
med den illegala införseln vanligen beroende av fångar som hade friare 
arbeten. Det var gemensamfångar som arbetade utomhus eller hade 
tillgång till vissa lokaler. Möjligheten att röra sig i dessa utrymmen innebar 
att paket kunde placeras ut eller kastas in på ställen som fångar med vissa 
arbeten hade tillgång till. Den här metoden som var den absolut vanligaste 
har jag valt att helt enkelt benämna som utplaceringsmetoden. 

Gällande vad som smugglades är det utifrån tidigare forskning 
uppenbart att det skett avsevärda förändringar gentemot hur situationen 
såg ut ett par årtionden innan avhandlingens undersökningsperiod börjar 
vid år 1890. Att den här undersökningen visar att alkohol var ovanligt, 
stämmer väl överens med den utveckling under sent 1800-tal som Roddy 
Nilsson skrivit om. Den vara som dominerade smugglingen var tobak. 

                                                                 
790 Ordning för centralfängelset å Långholmen. 1886, s. 34. 
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Ett tämligen klassiskt inslag i fängelsehistorien som fått förvånansvärt 
lite uppmärksamhet med tanke på hur pass formativ den var för livet i 
fängelset. Inga andra varor kommer ens i närheten av hur vanlig tobaken 
är i källmaterialet. Med det sagt ska dessa andra varor inte förstås som 
betydelselösa, tvärtom. De speglar de behov och begär som berövandena 
skapade och deras betydelse ska förstås utifrån de förstärkningseffekter 
som miljön gav upphov till. Ett viktigt inslag här utgörs av det som gick 
att äta. I relation till den enformiga fängelsekosten utgjorde sådant som 
bröd, godis och kryddor välkomna inslag. Andra saker som fångarna var 
i behov av hade med utseendet att göra, som en spegel eller kam. Dessa 
vidgade handlingsutrymmet, vilket exempelvis också pengar och sågblad 
också gjorde. 

All smugglingstrafik gick inte utifrån och in i fängelset utan det finns 
också exempel på det motsatta. Saker tillverkades eller stals för att sedan 
kunna föras ut ur fängelset och det kunde handla om relativt stora 
värden. Det här inslaget i smugglingen verkar dock ha minskat betydligt 
under de år som undersöks i avhandlingen gentemot hur det var innan. 
Att tillverka föremål var ett sätt för fångar att komma över förbjudna 
saker utan att smuggla in dem från utsidan. Möjligheterna till detta var 
starkt knutna till vilket arbete en fånge hade. Gotthard Sundberg som 
hade erfarenhet av arbetet som bevakningsbefälhavare inom Fångvården 
tar upp hur smeder tillverkade knivar, plåtslagare snusdosor, bokbindare 
spelkort och snickare tärningar. Med inspiration från Gresham Sykes har 
jag tagit fasta på de förluster av val och de beroenden av personalen som 
han betonar att fängelsestraffet innebär. I relation till detta är det tydligt 
att smugglingen och andra förbjudna sätt att påverka den materiella 
situationen innebär en återerövring av autonomi och självständighet. Det 
kan handla om möjligheten att till exempel raka sig eller att använda 
tobak, beslut som på utsidan är självklara för en vuxen person att själv 
bestämma över. 

Smugglingen formade under inverkan av de långtgående berövandena 
en särskild materiell kultur som påverkade interaktionen mellan fångarna. 
Högst upp på värdeskalan i denna materiella kultur stod tobaken, som 
liknats vid fängelsets guld. Precis som denna ädelmetal kunde tobaken 
användas som betalningsmedel för varor och tjänster. Många fångar gav 
uttryck för ett närmast desperat behov av tobak som innebar att 
begagnade fimpar användes eller att tobak togs upp från spottlådor. För 
dessa personer verkar tobaken varit det som hela tillvaron kretsade kring. 
I relation till en sådan efterfrågan innebar det en hel del makt att sitta på 
tillgången. Fångar bytte bort mat och premievaror mot denna vara, 
förmodligen allt de kunde komma över och erbjuda. Arkeologen Fredrik 
Fahlander har tagit upp att den materiella miljön kan påverka människor 
på ett närmast deterministiskt sätt. Vilket innebär att den nästan får en 
lagbunden effekt på människors sätt att handla. Sett till tobakens roll 
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genom historien i fängelser verkar det ligga mycket i detta. Smugglingen, 
begären och den svarta marknaden där den fungerar som valuta är 
återkommande inslag. 

Ett intressant inslag i den materiella kulturen som ligger nära de 
illegala sätten att komma över saker är arvet mellan fångar. Utifrån 
bevarade meddelanden kan vi se att förfrågningar om något som kallades 
arv kunde komma till fångar som skulle friges. Det är svårt att säga hur 
utbrett det hela var, men det framstår som något etablerat. Innehållet i 
arven bestod med största sannolikhet av förbjudna saker. Enligt en 
fångbiografi förmedlades exempelvis knivar genom sådana arv. 

Ett fenomen som till vissa delar liknar arvspraktiken var hur fångarna 
verkar ha förhållit sig till nyhetstidningar. Eftersom dessa var förbjudna 
och fångarna, i alla fall officiellt, var avskurna från nyheter, med 
undantag från den lilla fångtidningen Solglimt vars första nummer gavs ut 
i slutet av 1912, var dessa av stort värde. Det verkar ha funnits vad som 
kan beskrivas som en norm eller konvention där dessa betraktades mer 
som kollektiva egendomar. Algot Rosberg beskriver exempelvis hur 
dessa gick mellan fångarna ”till dess endast trasor återstod”. 

Jag har nämnt att fångar tillverkade saker olovligt, en viktig aspekt av 
detta var den sysselsättning och stimulering som det innebar. Här kunde 
de visa prov på stor kreativitet. En del föremål hade inget direkt värde i 
sig utan bör rimligen förstås mer som sysselsättningsprojekt, på så sätt är 
de besläktade med de tidigare nämnda stimuleringsstrategierna. En typ av 
föremål som däremot hade uppenbara användningsområden var de 
egentillverkade nycklarna. Visserligen är de mycket ovanliga i källorna, 
men vi vet att en del fångar lyckades tillverka dem. Det vittnas om att en 
del kunde ”läsa nycklar” vilket innebar att de memorerade deras form. 
Nycklarna kunde vara värdefulla vid rymningsförsök, men det är inte 
denna användning som kommer fram i förhörsprotokollen. Istället är det 
möjligheten att efter inlåsning ta sig till andra fångars celler. Varför detta 
var eftersträvansvärt framkommer inte utan lämnar oss åt spekulationer, 
möjligen hade det med närhet att göra, men vi vet som sagt inte. 

En annan typ av fängelsehistoria 
I denna avhandling studeras fängelset utifrån ett fångcentrerat perspektiv 
med fokus på dessa människor upplevelser och handlingar. Att sådan 
fängelsehistoria måste få utgöra en del av historieskrivningen framstod 
för mig som självklart, hur kan vi annars få en mer komplett och djupare 
förståelse för denna institution om vi vägrar intressera oss för dem som 
upplevt straffen? I denna avhandling har jag intresserat mig för just 
fångarna genom att huvudsakligen tolka deras handlingar och läsa deras 
berättelser. Resultatet har blivit en tämligen komplicerad och 
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mångfacetterad bild som framförallt använder källmaterial som 
producerats vid Centralfängelset på Långholmen. Men som inte är 
begränsat till detta fängelse eftersom även skildringar från andra 
fängelser används. Centralfängelset ska i avhandlingen främst ses som en 
ingång för att studera två fängelsesystem. Resultaten demonsterar 
exempel på hur dessa system fungerade, hur det var att leva i dem och på 
vilka sätt fångarna kunde påverka sin situation. 

På ritbordet kan ensamhetssystemet ge ett massivt och robusta intryck 
av något som fullständigt eliminerade alla oönskade handlingsutrymmen. 
Om så varit fallet skulle vi få en betydligt mindre komplex historia där 
praktiken skulle vara en kopia av det som vi hittar i lagar, regler och 
andra liknande källor. En sådan ekvation saknar nästan helt den 
mänskliga variabeln. Fångar var i allra högsta grad medskapare av 
systemet och vad det innebar i praktiken. Genom att använda sig av den 
egna hälsan, kommunikativa handlingar och smuggling kunde de 
förändra deras vardag i fängelset. För ensamfången var det något helt 
annat att kunna kommunicera med andra intagna eller rentav ingå i ett 
fångsamhälle än att vara totalt isolerad. För den som genom simulation 
eller självskadehandlingar fått sällskap i cellen var detta en stor 
förändring. En fönstercell innebar utsikt och betydligt mer ljus, för 
gemensamfången som slapp ifrån ett närmast outhärdligt arbete var nu 
straffet något helt annat och, för den som genom smuggling hade 
regelbunden tillgång till tobak och kunde byta till sig mer mat och andra 
tjänster såg tillvaron annorlunda ut. Det här är exempel på inslag i 
fängelselivet vars stora betydelse för fångarna svårligen kan överskattas. 

Ett sätt att förhålla sig till de resultat som kommit fram i avhandlingen 
är att närma sig dem utifrån de tre nivåer som togs upp i inlednings-
kapitlet. På den första och mest lokala nivån handlar resultaten om olika 
sätt som fångar vid Centralfängelset på Långholmen kunde påverka sin 
tid där och upplevelser kring detta. Här har vi sett att de kunde göra 
åtskilligt varav det mest omvälvande och långtgående är att de faktiskt 
kunde skapa ett fångsamhälle i detta fängelse som var byggt utifrån 
ensamhetssystemet målsättningar. 

Även om huvuddelen av all empiri är hämtad från det nämnda 
fängelsets arkiv används som nämnts även en hel del skildringar från 
andra fängelser varav den överväldigande majoriteten är från svenska 
fängelser. Svenska fängelser under den period som undersökts var 
homogent konstruerade även om de kunde variera i storlek. Den största 
skillnaden är att det vid de allra största fängelserna, varav 
Centralfängelset på Långholmen var det största, fanns gemensamfångar. 
En annan skillnad som är viktig att lyfta fram är att situationen för 
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kvinnor kunde se annorlunda ut.791 Trots dessa invändningar är det 
tydligt att de handlingar och upplevelser som vi hittar vid 
Centralfängelset på Långholmen verkar vara allt annat än begränsade till 
denna plats. Samma saker dyker upp vid andra fängelser. Fångar skadar 
sig och simulerar för att förbättra sin situation, ensamfångar använder 
knackspråk och förmedlar meddelanden, det smugglas och tillverkas 
saker illegalt. 

Det finns ingen anledning att sluta vid den nationella nivån som ofta 
får utgöra en sorts oreflekterad automatisk gräns. När det handlar om det 
som studerats här är det istället viktigt att höja blicken ytterligare. Inom 
det danska och norska forskningsläget är de kommunikativa 
handlingarna ganska väl belagda, särskilt inom det danska. Att det fanns 
fångsamhällen bland ensamfångarna i Vridsløselille eller Botsfengslet i 
Oslo framstår som högst sannolikt även om det hela är i behov av mer 
forskning. De kommunikativa handlingarna har även uppmärksammats 
utanför den nordiska kontexten, ett särskilt stort antal exempel på sådana 
hittar vi inom det engelska och amerikanska forskningsläget. Om vi tar 
ett steg tillbaka och tänker efter, är det inte märkligt att vi hittar dessa 
inslag vid andra fängelser som är byggda efter samma principer utan det 
skulle tvärtom vara konstigt om vi inte gjorde det. Det vill säga att 
resultaten skulle peka mot att personer som satt isolerade vid andra 
fängelser som var konstruerade efter ensamhetssystemets principer inte 
försökte ta kontakt med varandra. De har så klart haft liknande behov av 
förbindelser med andra människor och allt vad det innebär av tröst, 
vänskap, stimulering, humor, nyheter, identitetsskapande, tillhörighet 
med mera. 

Baserat på vad som kommit fram hittills är min övertygelse att 
fortsatta undersökningar av de två fängelsesystem som studerats i denna 
avhandling kommer ge liknande upptäckter som för Centralfängelset på 
Långholmen. I viss uträckning har det bekräftats genom de jämförelser 
som gjorts i avhandlingen. Ett fortsatt grävande i fängelsearkiven 
kommer med alla sannolikhet innebära att vi hittar sådant som 
simulation och självskadehandlingar, stimuleringsstrategier, smuggling 
och illegal tillverkning, mutor och stölder, knackspråk och meddelanden 
och, alla dessa fångsamhällen som inte skulle finnas. 
 

                                                                 
791 Det går dock inte säga så mycket här eftersom forskningen är så pass eftersatt 

inom detta område. Skillnader mellan kvinnor och mäns situation i fängelser har jag varit 
inne på i följande artikel: Englund 2018 (b).
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Summary 

The purpose of writing this thesis has been to portray the history of the 
prison in a way that differs from previous research and thus give us 
knowledge about other aspects of this institution. To achieve this, the 
choice of perspective has been absolutely crucial. In earlier research we 
can, to some extent, observe a hidden world behind the prison walls 
where it is obvious that things differed significantly from how they were 
supposed to work. In order to reach this story, a prisoner-centered 
perspective has been used, which in this book means a systematic focus 
on the prisoners' actions and experiences. The result of this approach 
can be summed up with what I call the prison community that should 
not exist. To a large extent, it is this community that we see when we 
study the prisoners' actions based on source material as interrogation, 
protocols, and prisoners’ biographies. Some of the empirical data that 
has been investigated, such as smuggled messages and tap code 
instructions, constitute remnants of this community. 

The dissertation examines the prisoners’ ability to influence their life 
in two different prison systems and what it meant for how the systems 
worked in practice. The systems in question are the Philadelphia system 
(the separation system) and the Auburn system (the congregate system). 
To a large extent, these are studied from the example of the central 
prison at Långholmen, which used both systems. Sources that explore 
other prisons and the Swedish prison system in a more general way are 
also used; the latter are for example laws and annual reports. With a few 
exceptions, the sources are almost entirely about Swedish prisons. The 
research period in the dissertation is 1890–1920. These years have been 
chosen on the basis that it was at this time when the separation system 
had its peak in Sweden with the longest isolation penalties. 

The dissertation’s most important result is that it shows that there was 
a prison community even among isolated prisoners. This is important 
because the separate system was built upon the idea of isolation, it was 
the very foundation of the model, and it was a system widely spread 
internationally. The prisoners' forbidden acts produced a community that 
was not meant to exist. 
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Among congregate prisoners, there were completely different 
opportunities to shape the contents of the prison community, but most 
of the prisoners were separate prisoners. The foundation of the Swedish 
prison system during the years studied in the thesis, 1890–1920, was 
based on the separate system. From 1893 it was only after three years of 
imprisonment that a prisoner would come out in the so-called 
“commonality” with other prisoners. A lot of prisoners were moved 
over before these three years passed. However, the majority that had 
relatively short sentences never became congregate prisoners. For the 
congregate system, it is not that there existed a prison community that is 
the result. Rather it is that the practice came to be different from what 
was intended and the impact it had on the prisoners. 

Although the dissertation's findings and content largely relate to what 
can be summed up with the concept prison community, the book is also 
a story about how to survive mentally and physically in a system that 
constituted a destructive living environment. Or with other words what 
it meant to be a human being in such a context and try to remain so. 

My research departs from a theoretical understanding of the prison 
punishment as primarily a long list of deprivations. These deprivations 
have a productive effect, they generate actions to alleviate or overcome 
what has been taken away. The deprivations form experiences, 
adaptations, and actions. This is clearly evident in the separate system as 
the monumental monotony of isolation and sensory deprivation could 
threaten the health of the prisoner. In this book it has become apparent 
that the prisoner was not left to accept such a punishment, far from it. 
There was much that they could do to affect their situation. 

If we would look into a cell of an isolation prisoner, it would be easy 
to think that there was little or no room for unwanted actions. That the 
subject would have become a passive object and only the recipient of 
control and influence. However, this was not the case. Even under the 
most total of institutional structures, the subject still found their 
opportunities for agency. In fact, prisoners managed to break the 
isolation time and time again and create variations in everyday life that 
seemed otherwise impossible. Thus, they became co-creators of the 
prison practice – a practice that became other than the one intended – a 
practice with a prison community in the separate system. 

If the prison community that should not exist is the most central and 
important result there are a large number of other results within this 
community. In order to make it easier for the reader to keep up with the 
upcoming discussion, the main question of the thesis is presented here: 
in what ways did prisoners try to manage and influence their life in 
prison, how did those actions affect their everyday situation in prison, 
and how does the importance of those effects appear for the prisoner? 
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The Prisoners Own Health as an Arena For 
Agency 
In the dissertation it has become clear that the prisoners could make 
significant changes in how the punishment took form through acts that 
had to do with their own health. For the most part these actions were 
destructive, painful and troublesome acts. Their own bodies could be 
damaged in a variety of ways and the simulations of mental or physical 
illness could be quite demanding as they had to appear credible. The 
purposes of the acts were on several occasions to mitigate or be released 
from isolation. The isolation environment caused mental health 
problems. This created strong incentives for the prisoner to act. Among 
the congregate prisoners, there was talk of a phenomenon called “the cell 
fly”, which referred to the harmful effects of years in insolation. In order 
to avoid these effects, the prisoners could go very far in carrying out 
simulations and self-harm actions. By means of simulations, the prisoner 
was able to improve their situation. For example a separation prisoner 
could get company or even be free from the isolation. They could be 
moved to a window cell that provided more light and a view; the 
monotonous food could be improved. For congregate prisoners an 
important goal could be to try to avoid physically burdensome work. 
Yet, whether it was the mental anguish of isolation or the physical toll of 
labor, it was mainly the prison doctor who had to be convinced. The 
doctor had great authority to shape the lives of the inmates through the 
reliefs and benefits that he could decide upon. 

In general, the simulations were not welcomed by prisoners because 
there were serious consequences. When prison doctor’s job became to 
determine who was a simulant and who was not, genuinely ill prisoners 
were forced to convince the doctor that they were actually ill. According 
to testimonials, the simulants caused the queues to the doctor to swell 
and the resources to be wasted. The consequences could be destructive 
when a sick prisoner did not receive the help they needed and lead to 
neglect those who actually needed treatment. For this reason, simulators 
were generally disliked by the broader population in a given prison. 

Some prisoners also tried to change their situation through self-harm 
actions, which could lead to similar results as simulations. The reason 
why I call it self-harm actions is to differentiate it from self-harming 
behaviors. In comparison to what can be called a behavior self-harm 
actions are characterized by being isolated actions that aim to change 
something in the prisoner's living environment. 

To understand the self-harm actions we need to have knowledge of 
the contexts in which these were implemented and what their purpose 
was. The term institutional self-harm action is used to emphasize this 
point. Context is important to understand why prisoners performed such 
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acts and the lengths they took to avoid the deprivations that came with 
life in prison. 

Congregate prisoners sometimes injured themselves to avoid work 
tasks. For congregate prisoners the difference between the worst jobs and 
the easiest and most stimulating ones appears to have been what affected 
their everyday life in prison most. As such, it is not surprising then that 
prisoners could go to extreme lengths to avoid certain work tasks. 

While simulations and self-harm offered opportunities for the 
prisoner to change their situation, such actions were usually quite 
destructive. These acts required a great deal of physical suffering and 
determination. For simulations to be convincing, especially when it came 
to mental illness, it could be necessary with intricate acts of faking. The 
staff had to be convinced that it was genuine in order for the simulation 
to succeed. 

Not all actions taken by the prisoners to preserve their health were 
destructive. Stimulation strategies helped keeping the brain active and 
counteracting the harmful consequences of sensory deprivation. When 
performing cognitive exercises prisoner was normally dependent on 
access to books. It could be books about mathematics and language. 
Simpler exercises were also used as for example counting and name 
recitation. Stimulation strategies were a way for the prisoner to stay 
healthy and reduce the ill-effects of long durations in isolation. 

The Prison Community Among the Solitary 
Prisoners 
The fact that solitary prisoners succeeded in creating a prison community 
within a system that were designed to prevent contacts between them is 
the dissertation's single most important result. Why it is so important has 
to do with how essential the isolation was in the separate system and that 
these types of prisons were used in many places around the world. When 
we describe the system, it can no longer be described as total isolation. 
Instead we should in general see this system as an impossible ideal as 
prisoners always found ways to communicate. Several examples in the 
previous research about prisons show communication between prisoners 
in these types of prisons that used the separate system model. This raises 
the likelihood that there were prison communities, at least to some 
extent, within these prisons in general. Admittedly, more detailed 
investigations of communication at other prisons around the world are 
needed. However prisoner biographies and source material from other 
prisons than the central prison at Långholmen in combination with 
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examples in previous research show that the mentioned prison cannot be 
an exception. 

Previous research on the separation system has been somewhat 
problematic. To start with there is a lack of research into how it actually 
worked and, thus, creates a poor starting point for understanding the 
system in a comprehensive way. In extension, this has meant a lack of 
problematizing. The thoughts and aspirations behind the system have 
dominated within the previous research. Michel Foucault, the most 
influential theorist in prison history, attaches great importance to 
isolation in his classic book Discipline and Punish, where he writes about 
“absolute isolation - as at Philadelphia”. He argues that the isolation 
could significantly strengthen the exercise of power. The reader of 
Foucault's book gets a distorted picture of how the system worked, since 
the total isolation is taken for granted. Given Foucault’s influence, it 
becomes even more important to be aware of the difference between the 
idea of the separate system and what the system was in practice. 

In this thesis I show that there were many different ways for the 
prisoners to establish contact with each other. One of the more 
advanced ways was with the so-called tap code. In its most basic form it 
was simple. One tap meant the letter A and two taps meant the letter B 
and so on. However, this system it had been refined and developed so 
that it became considerably faster and easier to use. Prisoners could 
become talented in its use and testimonies have shown that they 
compared their skills to telegraphing. The tap code is mentioned in 
several places in previous history writing. While it is mostly treated as 
something of a curiosity, it still shows that the use of the method could 
be extensive at several prisons. Similar findings have been uncovered in 
the research for this dissertation. The tap code seems to be something 
widespread and commonplace. The numerous recurring allegations and 
warnings in relation to the tap code also demonstrate that these 
violations were often not taken that seriously. They usually only become 
visible in the hearing protocols when the prisoners had already been 
given a number of warnings. Knowledge of how the tap code worked 
was passed on between prisoners. Written instructions have survived and 
show that the codes were varied and advanced. Several techniques and 
shortcuts were developed. This made the code simpler and faster to use. 
The communicative knowledge that the prisoners spread to each other 
was a form of empowerment in the fight against the barriers that the 
system used to try to isolate them from each other. 

A lot of written messages were smuggled between prisoners and there 
were a variety of ways this was done. One method that appeared to be 
particularly risky was to use the yards where the solitary prisoners were 
separated from each other by means of planks or walls between each 
yard. The prisoners either placed the message in the yard or threw it 
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across the partition to another yard. Since the prisoners were strictly 
monitored during the walk, this entailed big risks. A far more secure way 
of sending messages was with a congregate prisoner. The methods of 
conveying messages could also be quite inventive. For example, they 
could be sewn into clothes that passed the hands of several different 
prisoners as they performed various work tasks. This meant then that 
staff became couriers for the prisoners. 

When it comes to oral communication, it appears that the institution 
was relatively successful in preventing it. This is demonstrated by the 
presence of complicated ways of communicating which would otherwise 
have been superfluous. We know that conversations were possible and 
occurred. It could for example happen between the cell windows. Of 
course, the risk of being caught and punished was always present and 
made oral communication difficult. 

One way of communicating with other prisoners that differs a lot 
from the others methods mentioned here is carving and scribbling. The 
biggest difference with the other methods is the temporal aspect. In 
general, it would take a long time before any other prisoner would read 
the messages that were left in the cell. No prisoner could expect an 
answer, so the social dimension of it was minimal. If messages were 
carved into a place that was visited by other inmates, for example the 
yards, an exchange could take place. However, this was a fairly 
cumbersome form of communication. That said, carving and scribbling 
should not be considered unimportant. The psychological significance of 
leaving a mark and making an imprint on one's own cell could be great. 
The same could also be said of finding and reading these messages as it 
could diminish the experience of loneliness. 

The communicative actions were what created the prison community. 
Yet, it must be asked: what exactly is a prison community? The dissertation 
uses a definition inspired by Gresham M. Sykes’ notion of how total 
isolation would eliminate such a society. The opposite effect is then that 
communication and connections have community generating effects among 
the separate prisoners as a collective was created through the contacts. For 
the purposes of this dissertation, a prison community within the separation 
system is defined as a network of communication characterized by 
continuity over time. As shown by the variety of communicative actions, the 
results in this dissertation attest to a system of numerous shortcomings 
when it came to keeping the prisoners isolated from one another. Many 
prisoners succeeded in exploiting these shortcomings by repeatedly 
managing to maintain contacts with other prisoners. 

In relation to one interrogation protocol a couple of particularly 
useful smuggled messages have survived in the archive. Even if those 
particular messages were written by the same person there were so many 
other prisoners mentioned in them that the author knew details about. 
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There were also several references to communication with others. The 
content of these messages proves that a prison community existed 
among the solitary prisoners. The messages allow us to explore and get 
some understanding of this community. They show examples of 
communication that were largely collective in character. This means that 
it was for more people than just the sender and the recipient. 
Instructions about passing on information and requests about hearing 
what other prisoners had to say were included. Other inmates were 
mentioned in a way that makes it clear that those involved knew who 
these people were. What happened to other prisoners became a 
collective knowledge. For example, someone had been put in the “iron 
cage”, while another had returned from a stay at the dormitory, a third 
had become a congregate prisoner. The tone of the messages was casual 
with jokes and personal thoughts, as if they had been written to a friend. 

It is clear that the preserved messages are only a fragment of 
something considerably larger. They refer to earlier communication and, 
based on how the messages are written, it is clear that authors of these 
messages knew each other. They had probably been in contact for a long 
time. The prisoner who wrote them mentioned that he was worried 
about not having enough to write with when it came to farewell letters to 
all “old acquaintances”. This is something very different from how the 
prison model was supposed to work. For the individual prisoner, the 
community could mean friendship, comfort, humor and news. Perhaps 
the most important aspect, however, was not being alone and feeling 
totally isolated, but the feeling of being part of a collective. 

The results presented here should affect how we understand the 
separation system on a more general level. The existence of prison 
communities within this system means that the isolation between the 
prisoners cannot be taken for granted and the importance of 
communicative actions cannot be denied. 

The Forbidden Ways of  Affecting the Material 
Existence 
Prisoners were subjected to a very high degree of material deprivation. 
Due to this, smuggling became important as a means to obtain material 
that was forbidden. Except on their arrival, prisoners could not smuggle 
in things from the outside without the help of others. The others who 
helped in this regard can be divided into four different groups: released 
prisoners, staff, relatives and friend, and civil workers. Released prisoners 
and staff are the groups that appear to be the most important, while the 
other two only show up rarely in the examined hearing protocols. As for 
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the released prisoners, it is interesting that they, after serving their 
sentence, continued to interact with and influence prisoners’ lives. Using 
released prisoner to this end was usually an advantage as they were 
familiar with the routines of prison life. Smuggling could also be planned 
in advance before their sentence was served. Prior to the release, 
prisoners were sometimes pressured to help with smuggling. The 
possibility to help also provided opportunities since they could for 
example get paid in advance with products. 

The fact that guards smuggled things into the prison does not appear 
to be entirely unusual. For them, it was much easier to do this because 
they would not be subjected to any contraband checks. Yet, it was still a 
risk as they too could be caught and that normally meant losing their job. 
For this reason, it is no surprise that it could be expensive to have guards 
smuggle. Though prisoners could proposition a guard to smuggle, guards 
to could take initiative and offer their services. The guards’ wages were 
low and smuggling was a chance to earn some extra income. 

Along with guards and released prisoners, civilian workers and relatives 
and friends were also involved in smuggling. Smuggling civilian workers 
seem to have been a problem that was largely linked to special occasions 
when something was to be renovated or built. Contact with them also 
occurred when goods were either to be collected or unloaded. The 
surveillance during those activities seems to have been successful in stopping 
the illegal goods. Smuggling cases involving relatives and friends are very 
rare. Smuggling during visits seems to have been almost impossible. 

Then there is the issue of what was smuggled. If we compare the 
period I have studied the situation a couple of decades before it is clear 
from previous research that there had been significant changes. The 
results of this study show that alcohol was very uncommon. This is in 
line with what previous research has shown regarding smuggling in the 
late 1800s. The main item that dominated the smuggling during the years 
examined in this dissertation was tobacco. This was an important and 
formative element in prison life. No other goods were close to how 
common tobacco was in the source material. That said, the other goods 
should not be understood as unimportant. On the contrary, they reflect 
the needs and desires created by the living situation. Food was 
particularly important in this regard. In relation to the monotonous 
prison food, such things as bread, sweets and spices were very welcome. 
Other things that the prisoners needed were related to their appearance 
such as a mirror or a comb. To control ones appearance, even if it was to 
a small degree, could be of great importance to prisoners. 

All smuggling traffic did not just go from the outside and into the 
prison. There are also examples of smuggling in the opposite direction. 
Things were manufactured or stolen so that they could be brought out of 
prison. However, this feature of the smuggling seems to have decreased 
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significantly during the years examined in the dissertation compared to 
what it was before. The smuggling formed a special material culture that 
affected the interaction between the prisoners. Tobacco was the most 
important thing that was smuggled; it was likened to prison gold. Like 
this precious metal, it could be used as a means of payment for goods 
and services. Many prisoners expressed an almost desperate need for 
tobacco. Prisoners exchanged food and other goods for this commodity. 
Archaeologist Fredrik Fahlander has argued that the material 
environment can affect people in a near-deterministic way. Given the 
role of tobacco throughout history in prisons, there seems to be much to 
this near-deterministic effect when it comes to tobacco. The smuggling, 
craving, and the black market where it functions as currency are 
recurring elements that to a large extent seem to cross time and place. 

An interesting feature of the material culture was how things were 
inherited between prisoners. From preserved messages, we can see that 
inquiries about what was called ‘inheritance’ could come to prisoners who 
was about to be released. The contents of the ‘inheritance’ most likely 
consisted of prohibited items. For example according to a prison 
biography knives were passed on through these. The area of use for these 
knives seems to have been mainly shaving. A phenomenon that in some 
respects resembles the practice of inheritance was how the prisoners 
appear to have dealt with newspapers. Since these were banned and the 
prisoners were cut off from news, with the exception of the small prison 
newspaper Solglimt whose first issue came in late 1912, these were of great 
value. There seems to have been what can be described as a norm or 
convention where these were considered more as collective property. 

Another Kind of  Prison History 
As with everything else in history, the perspectives we take are largely 
important for what we will see. In this dissertation, the prison-centered 
perspective was chosen with a focus on these people’s experiences and 
actions. That such a prison history must be a part of the research seemed 
obvious to me, since how else can we get a more complete and deeper 
understanding of this institution if we refuse to take interest in those 
who experienced the punishment. 

What I have done in this dissertation is to read what prisoners had to 
say in combination with interpreting their actions. The result is a 
complicated and multifaceted picture of how two prison systems could 
work in practice. It is about what it could be like to live in them and how 
the prisoners could influence their situation. A living environment as 
thoroughly regulated and structured as within the separation system can 
easily give the impression of complete elimination of all opportunities 
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for unwanted actions. However, if that was the case then we would have 
a much less complex history that would simply mimic laws and 
regulations. Such an understanding is problematic as it leaves out the 
human element of prisons. Prisoners were co-creators of what the 
system became in practice. By making use of their own health, 
communicative actions and smuggling, their everyday life in prison 
became something different from what it was intended to be. Simply put, 
they could do a lot to change their situation. For solitary prisoners it was 
something completely different to be able to communicate with other 
prisoners, or even be part of a prison community, than to be totally 
isolated. For those who, through simulations or self-harm, got company 
in the cell this was an important change. Getting a window cell meant 
view and a lighter living environment. For the congregate prisoners who 
escaped from almost unbearable work tasks the punishment had changed 
dramatically. For those who through smuggling had regular access to 
tobacco this meant a lot of opportunities. 

One way to relate to the results obtained in the dissertation is to 
approach them based on the three levels mentioned in the introductory 
chapter. At the first and most local level, the results are about different 
ways prisoners at the central prison at Långholmen could influence their 
time there and what this meant for them. Here we have seen that they 
could do a lot, most important of which was building a prison community. 

Although the majority of all sources are taken from the archive of the 
central prison at Långholmen, several of the prisoner biographies 
describe the situation at other Swedish prisons. Though varied in size, 
Swedish prisons during the researched time period were homogeneously 
constructed. The biggest differences were that at the largest prisons, of 
which the central prison at Långholmen was the biggest, there were 
congregate prisoners. Since the prison I focus on in the dissertation did 
not have female prisoners another thing that needs to be mentioned is 
that the situation for women could look different. Despite this, the 
actions and experiences we find at the central prison at Långholmen 
seem to be anything but limited to this place. The same things show up 
at other prisons over and over again. Prisoners were hurting themselves 
and simulating to improve their situation, solitary prisoners used tap 
code, conveyed messages. Both congregate prisoners and solitary 
prisoners also smuggled, and created illegal things to better their lives. 

While my research is focused on Sweden, there is no reason to stop at 
the national level. Within Danish and Norwegian prison history, 
communicative actions have been to some extent also documented. 
Communication between separation prisoners at the Vridsløselille prison 
and at Botsfengslet in Oslo has been documented in previous research. 
Communicative actions have also attracted attention outside the Nordic 
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context, a particularly large number of examples of those actions are 
found in English and American research. 

If we take a step back and think about it, it is not strange that we find 
these elements at other prisons built according to the same principles. 
Prisoners obviously had a similar need for connection with other people 
and as well as comfort, friendship, stimulation, humor, news, identity 
creation, belonging, and more. Even though much is still hidden from us 
today when it comes to the topics studied in this dissertation, there are 
reasons to believe that the differences between prisons that were built on 
the same models and operated on the same principles were not that 
great. If we dig a little deeper into the prisons’ archives, we will probably 
find, just as has been done in this dissertation, hidden worlds. When it 
comes to the congregate system and separation system, we have every 
reason to expect more simulations and self-harm actions, stimulation 
strategies, smuggling and illegal production, bribes and thefts, tap code 
and messages, and finally all those prison communities that should not 
have been. 
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