
Den läsande fången

Fängelsebiblioteket och fångars läsning under cellfängelseepo-
ken.

Kristoffer Antonsson

Institutionen för ABM
Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267
Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2014, nr 642



Författare/Author
Kristoffer Antonsson.

Svensk titel
Den läsande fången –  fängelsebiblioteket och fångars läsning under cellfängelseepoken.

English Title
The reading prisoner – the prison library and prisoners reading during the cell prison era.

Handledare/Supervisor
Anne-Christine Norlén

Abstract
This two year master thesis examines the Swedish prison library's history during cell prison era.
The investigation extends from the mid-1800s well into the 1900s. The purpose is to investigate the
prison library by using a power concepts influenced by Michel Foucault. The questions revolve
around the ideas that formed the basis for the prison library and how the prison library  was organi-
zed in practice. Three types of sources are used to answer the essay questions and illustrate its pro -
blems. Firstly, annual reports concerning the swedish prison system. Second, a set of regulations
and requirements regarding prison administration. Thirdly, a so-called ”cell-book”. These sources
are analyzed both as relics of the historic prison library and as sources able to say something about
the historical practice.

The thesis main findings is that the prison library can be regarded as a program that aimed to
make the prisoners into readers. The results show that the prisoners' reading filled the various func-
tions in the prison.  A thematic analysis identify three themes: "reading as skill", "reading as activi-
ty" and "reading of a particular content". Thesis results thus complements an earlier image of the
historic prison library which in large degree focused on the library's holdings religious character.

In the thesis concluding parts a more detailed discussion of how the concept of power can be
understood in relation to the prison library. The discussion focus on the prison library as a progam,
also the prisoners' reading discusses through the concept of "self-technology". This is a two years
master’s thesis in Archive, Library and Museum studies.

Ämnesord
Fängelsebibliotek, Bibliotekshistoria, Läsning, Makt, Foucault.

Key words
Prison libraries, Historical libraries, Reading, Power, Foucault. 

2



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning...........................................................................3

Inledning..............................................................................................5

Syfte och frågeställningar...................................................................7

Tidigare forskning...............................................................................8
Fängelset...............................................................................................................8
Fängelsebiblioteket.............................................................................................11
Historiskt inriktad biblioteks- och informationsvetenskap................................14

Teoretiska utgångspunkter: Begreppet makt.................................18
Foucaults maktbegrepp.......................................................................................19
Program och programmatisk makt.....................................................................21
Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter...................................................24

Metod, källmaterial och avgränsning.............................................25
Källkritik som metod..........................................................................................26
Källmaterial och avgränsningar..........................................................................28

Den läsande fången...........................................................................30
Årsberättelserna..................................................................................................30
Författningar och föreskrifter.............................................................................34
I ensamma stunder..............................................................................................36
Sammanfattning av källmaterialet......................................................................37

Tematisk analys av källmaterialet...................................................38
Läskunnighet......................................................................................................39

Läskunnigheten examinerad.....................................................................................39
Läskunnighet som mått på förbättring......................................................................40

Läsning som aktivitet.........................................................................................42
Fylla fängelset med innehåll....................................................................................42
En ordningsskapande aktivitet.................................................................................44

Läsning av ett bestämt innehåll..........................................................................46
Det kristna innehållet...............................................................................................46
Beståndet vidgas......................................................................................................48
I ensamma stunder...................................................................................................51
Nykterhetsskrift – lösning på ett problem................................................................53
Det oönskade innehållet...........................................................................................55

Fängelsebibliotekets program .........................................................58
Frambringa bibliotekarier...................................................................................58
Frambringa läsande fångar.................................................................................60

3



Fängelsebibliotek – namnet på ett program .......................................................63

Avslutande diskussion.......................................................................66

Sammanfattning................................................................................72

Käll- och litteraturförteckning........................................................73

4



Inledning

Kring 1800-talets  mitt  växte det svenska cellfängelset fram. Detta fängelse var
inte  enbart  avsett  att  straffa brottslingar utan hade även till  syfte att  reformera
fångarna.1 Ett av dessa reformerande medel var fångarnas läsning.2 Det är också
under denna period som biblioteksverksamhet på landets fängelser byggdes upp.
Det är också dessa faktum som gör att uppsatsens ämne – fängelsebiblioteket och
fångars läsning under cellfängelseepoken – äger relevans för biblioteks- och infor-
mationsvetenskapen. Jag tror dock att det inledningsvis kan vara förtjänstfullt att
börja med två bilder från vår samtid, dels för att åskådliggöra att uppsatsens pro-
blemställning ännu är aktuell, dels för att de två bilderna visar på två motstridiga
och sammanhängande tendenser vad gäller kopplingen mellan fängelset och läs-
ning.

I dokumentet ”Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelset”
från 10 januari 2011 (KVFS 2011:1)  anger 4 § i kapitel 4, rörande ”fritid”, att
”[e]n intagen ska ges möjlighet att ta del av ett varierat utbud av litteratur och
samhällsinformation.”3 I samma dokument regleras dock vilken litteratur som an-
ses olämplig och därmed förbjuden att mottaga och inneha för de intagna. Detta
regleras i dokumentets femte kapitel rörande ”personliga tillhörigheter”, i paragra-
ferna 1-4. Första paragrafen gäller alla intagna och slår fast att intagen inte får in-
neha litteratur som uppmanar till brott,  som beskriver vapen,  som beskriver hur
man  tillverkar droger eller föremål ämnade för brottslig verksamhet.4 Paragraf 2
till 4 berör förbud att inneha litteratur som kan sägas motverka den behandling
som den intagne är underställd. Det rör sig om pornografi till sexualbrottsdömda,
litteratur som förhärligar bruk  av substanser som den intagne missbrukar, samt
våldsförhärligande  skildringar  till  intagna  som undergår  behandling  för  vålds-
brott.5

I uppsatsen  Boken som bot och bildning  undersöker Helena Pennlöv Smed-
berg läsprojekt ”Godnattsagor inifrån”. Projektet riktar sig till fängslade fäder och
har som mål att stärka deltagarna i deras fadersroll. Genom att låta fångarna läsa
godnattsagor  för sina barn  ämnar projektet stärka relationen mellan  fäderna och

1 Nilsson, R. (2003), Kontroll, makt och omsorg, s. 155.
2 Nilsson, R. (1999), En välbyggd maskin, en mardröm för själen, s. 330. 
3 KVFS 2011:1, kap. 4, 4 §, s. 16.
4 KVFS 2011:1, kap. 5, 1 §, s. 17.
5 KVFS 2011:1, kap. 5 2-4 §, s. 17.

5



deras barn. Pennlöv Smedberg kopplar projektet  till  den bildningstradition som
har varit närvarande genom det svenska fängelsets historia. Hon menar att det läs-
projektet hon studerat är ett exempel på hur litteratur och läsning kan tjäna en stör-
re roll än enbart tidsfördriv för de intagna.6 Läsprojektet blir ett sätt att rehabilitera
den intagne.7 

Det  motstridiga i ovanstående bilder är å ena sidan litteraturens positiva och
uppbyggliga kraft. I den första bilden benämns denna sida i termer av att de intag-
na ska ges möjlighet att ta del av ett varierat utbud av litteratur och samhällsinfor-
mation. I Pennlöv Smedbergs uppsats kopplas litteraturen till en bildnings- och re-
habiliteringstanke. Å andra sidan är tillgången till litteratur inte ovillkorad. I den
första bilden framkommer exempel på litteratur som anses olämplig då den på oli-
ka sätt antas motverka den behandling som de intagna är underställda. För att pa-
rafrasera ovan nämnda uppsats titel; boken som skada och nytta. Innehållet i bil-
derna är dock inte bara motstående. Tankegångarna kopplas samman av en tanke-
figur som ges lite olika namn. I de båda bilderna framkommer idén att fängelset
inte bara är att förstå som ett straff. Till straffet kopplas även en tanke om behand-
ling eller rehabilitering. Det är i relation till denna idé som litteraturen både kan
vara skadlig och nyttig.

Med ovanstående samtidsbilder som fond är det så dags att färdas bakåt i ti-
den. Med inspiration från Michel Foucault är tanken att undersöka hur dessa frå-
gor och problemformuleringar, litteraturen och läsningen som skada och nytta i re-
lation till fängelset, har behandlats under en tidigare epok.  Att röra sig bakåt i ti-
den  är  tänkt  att  ha  perspektivgivande  verkan.  Tanken  är  även  att  använda
Foucaults tankar och diskussioner kring begreppet makt och försöka förstå mitt
undersökningsområde utifrån ett maktteoretiskt perspektiv.

6 Pennlöv Smedberg, H. (2010), Boken som bot och bildning, s. 67f.
7 Pennlöv Smedberg, H. (2010), Boken som bot och bildning, s. 11.
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Syfte och frågeställningar

Den här uppsatsen syftar till att undersöka framväxten och bruket av fängelsebibli-
otek under cellfängelseepoken (ca 1841-1946/47) i Sverige. Jag har valt att under-
söka perioden i dess helhet.  Syftet är dels att analysera ett fenomen som inte är
särdeles undersökt, dels att diskutera fängelsebiblioteket i relation till begreppet
makt. Syftet är att frilägga tankeströmningar, idéer och argumentationslinjer kring
fängelsebiblioteket,  samt  att  undersöka  hur  dessa  påverkade  fängelsebiblioteks
praktik. Syftet är dock inte att redovisa cellfängelsets exakta kronologi och beröra
allt som sades och gjordes. Istället menar jag att den empiriska undersökningen
främsta syfte är att åskådliggöra problemställningarna.

Då uppsatsens undersökningsobjekt är historiskt återstår enbart skriftliga käl-
lor. För att uppfylla syftet har jag använt mig av olika materialtyper som fängelse-
biblioteket och därtill närliggande verksamheter efterlämnat som empiriskt materi-
al. Materialet utgörs av fångvårdsstyrelsen årsberättelser, författningar och före-
skrifter rörande fångvården, samt  en så kallad cellbok.  Det empiriska materialet
utgörs således av texter, om än av olika typ.

Ovanstående syfte konkretiseras i följande frågeställningar: 

Hur organiserades, utvärderades, reglerades och kontrollerades fängelsebiblio-
tekets verksamhet?

Hur argumenterade man för fängelsebibliotekets roll i reformeringen av fång-
arna? Vilka idéer, förhoppningar och farhågor knöts till verksamheten?

Hur kan man förstå verksamheten utifrån ett maktperspektiv? Vad för typ av
makt är det frågan om, hur utövades den, med hjälp av vilka argument och tekni-
ker?

7



Tidigare forskning

I huvudsak har två typer av tidigare forskning använts. Först finns texter som uti-
från  olika akademiska discipliner  närmat  sig fängelset som historiskt  fenomen.
Detta för att ge en tydligare historisk kontext till min problemställning och för att
det i dessa arbeten finns förklaringsmodeller för hur fängelset fungerade, hur dis-
kussionen om fängelset såg ut, vilken typ av källmaterial som fängelset lämnat ef-
ter sig  och så vidare. Dessutom berör  denna forskning i någon mån frågan om
fängelsebiblioteket. Sedan följer texter hämtade från biblioteks- och informations-
vetenskapen och bibliotekspraktiken, dels texter som på något sätt berör fängelset,
fängelsebibliotek eller läsning i fängelset, dels mer teoretiskt inriktade biblioteks-
och informationsvetenskapliga texter som närmar sig frågan om hur och varför
historiskt inriktad forskning kan och bör bedrivas.

Jag har valt att börja med ett avsnitt som behandlar fängelsets tillblivelse och
den historiska epok detta skedde under. Därefter följer ett stycke som mer speci-
fikt berör vad som finns skrivet om fängelsebiblioteket och därtill hörande verk-
samhet. Slutligen följer en redogörelse om historiskt inriktad biblioteks- och infor-
mationsvetenskap mer generellt.

Fängelset

Man skulle kunna tänka sig att fängelset som fenomen och begrepp rör sig på en
självförklarande nivå och att det därför inte närmare behöver definieras och utre-
das. Givetvis relaterar själva ordet fängelse, åtminstone i vår vardagsförståelse av
detsamma,  till  straff  och  inspärrning.  Vardagsförståelsen  överensstämmer  med
den lexikala definition som Nationalencyklopedin ger: ”straff i form av frihetsbe-
rövande”.8 Jag vill dock mena att det finns ett antal skäl till att närmare uppehålla
sig vid vad som egentligen avses med fängelset och hur jag kommer att använda
begreppet i den här uppsatsen. För det första visar en närmare läsning av forskning
kring fängelset att det inte alls är så enkelt att precisera vad som avses med be-
greppet. För det andra är fängelset en historiskt kontingent företeelse. För det tred-
je har fängelset förändrats till form och innehåll över tid.

8 Fängelse. http://www.ne.se/lang/fängelse, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-03-27.
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På ett mer övergripande plan bör fängelset placeras in i en historisk utveckling
som går från kroppsstraff till frihetsstraff. Roddy Nilsson påpekar att en liberalt
sinnad opinion för en humanare strafflag spelade en stor roll.9 Kopplat till denna
humanisering och de liberala strömningarna fanns även ett arv från upplysningsti-
den som betonade människans formbarhet. Dessa strömningar påverkade inte bara
fängelset utan korrelerar till andra mer eller mindre samtida företeelser. Lars Pet-
terson undersöker till exempel den svenska folkundervisningen utifrån en liknande
förståelsehorisont.10 Frans Lundgren undersöker i sin avhandling cellfängelset, den
uppsökande fattigvården och bildningscirkeln. Lundgren menar att dessa tre skilda
företeelser förenades i det att de var ”... re-formerande inrättningar riktade mot de
så kallade lägre klasserna.”11 

Fängelset sågs  alltså inte bara som ett humanare sätt att straffa brottslingar
utan man fyllde även straffet med en reformerande praktik. Fångarnas moraliska
förbättring var ett centralt inslag i fängelsets idé och praktik.  Nilsson definierar
fängelset som något mer än  enbart inspärrningen. Han betonar att brottslingens
förändring är en central utgångspunkt. Denna förändring skulle uppnås ”... genom
speciellt avsedda metoder”.12 Vidare menar han att den fysiska och psykiska isole-
ringen är av avgörande betydelse.13 

I  Övervakning och straff  beskriver Michel Foucault skillnaden mellan å ena
sidan inspärrning och å andra sidan fängelse på följande vis: ”Den marginal med
vilken fängelset överskrider inspärrningen är i själva verket uppfylld av tekniska
åtgärder av disciplinär typ. Och det är detta tillskott av disciplin utöver det juridis-
ka som när allt kommer omkring kallas 'fängelse'.”14 Karaktäriserande för fängelset
blir i Foucaults tolkning en uppsättning disciplinära tekniker. I texten ”Questions
of method” beskriver Foucault den övergripande frågan i  Övervakning och straff
som ”how does one punish?”15 Undersökningen är alltså inriktad på de olika meto-
der som fängelset använde sig av för att förändra fångarna. Denna distinktion bör
förstås mot vad undersökningen inte i första hand syftar till, det vill säga frågor av
typen varför  fängelset, vad  straffades  eller vem straffades? Att närma sig frågan
om hur fängelsestraffet utformades innebär för Foucault att förstå fängelset som
”... a 'regime of practices'”.16 Med detta avser han att ta fasta på både vad som sas
och vad som gjordes. Om man vill förenkla det något skulle man kunna säga att
det handlar om att ta fasta på både talet om fängelset och de faktiska praktikerna
som utarbetades. Jag kommer att återkomma till de teoretiska och metodologiska
implikationerna i detta förhållningssätt längre fram i uppsatsen.
9 Nilsson, R. (2003), Kontroll, makt och omsorg, s. 155.
1 0 Petterson, L. (1992), Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham. Se särskilt s. 95ff för fängelset och folksko-
lans gemensamma idémässiga utgångspunkter.
1 1 Lundgren, F. (2003), Den isolerade medborgaren, s. 11.
1 2 Nilsson, R. (1999), En välbyggd maskin, en mardröm för själen, s. 27.
1 3 Nilsson, R. (1999), En välbyggd maskin, en mardröm för själen, s. 27.
1 4 Foucault, M. (2003), Övervakning och straff, s. 250.
1 5 Foucault, M. (1991), ”Questions of Method”, s. 74.
1 6 Foucault, M. (1991), ”Questions of Method”, s. 75.
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Ovanstående bör betraktas som en skissering av den kontext fängelset växer
fram i. Nilsson påtalar att det är under dessa omständigheter som fängelset kom att
etableras och bli den dominerande strafformen i Västeuropa och Nordamerika un-
der 1800-talets första hälft.17 

Ordet cellfängelse har redan nämnts men bör  beskrivas utförligare.  Förledet
cell- betecknar ett specifikt historiskt fenomen och är inte bara en beskrivning av
fängelse-med-celler-i. Cellfängelseepoken brukar för svensk del periodiseras som
varande mellan 1840/41 och 1946.18 Periodiseringen måste dock preciseras genom
att påtala att inledningsvis kännetecknas den av en relativt lång uppbyggnadsfas,
medan slutdatumet föregås av en uppluckring av regler och rutiner. Tanken var att
fången  inte bara skulle isoleras från det omgivande samhället,  dessutom  skulle
fången sitta isolerad från sina medfångar. Före cellfängelsets införande hade fång-
arna inte isolerats från varandra. Detta kom att betraktas som ett problem, vilket
formulerades i termer av dåligt inflytande, bristande ordning och disciplin, samt
en föreställning om omoraliska smittor.19 Lundgren menar att cellfängelseidén kan
konkretiseras till tre olika former av isolering, vilka utgörs av klassifikation, tyst-
nad och fysisk avskiljning.20 I och med cellfängelsets etablering byggdes nya fäng-
elser som var avsedda att uppfylla kraven på isolering.21 

Parallellt med denna utveckling organiserades styret över fängelserna. Redan
1825 hade Styrelsen över Rikets fängelser och arbetsinrättningar bildats. 1859 om-
bildades styrelsen till Kungliga Fångvårdsstyrelsen.22 Denna organisering av fäng-
elseväsendet och den mängd dokument som dessa institutioner lämnat efter sig
ligger till  grund för att föreliggande uppsats överhuvudtaget  har  varit möjlig att
skriva.  Kännetecknande för de reformerande institutionerna är den mängd doku-
ment och vetande som alstrades. Dessa dokument utgörs av vetande om fångarna
men även föreskrifter och regleringar av själva verksamheten.23 Jag återkommer
till en närmare beskrivning av vilka typer av dokument cellfängelset har lämnat ef-
ter sig och hur dessa ska användas i uppsatsen.

Det är med utgångspunkt i ovanstående, det vill säga etableringen av cellfäng-
elset och dess reformerande syftemål som fängelsebiblioteket ska undersökas i fö-
religgande uppsats. Jag ämnar betrakta fängelsebiblioteket som en del av den re-
formerande praktik som har beskrivits ovan. Med fängelsebibliotek avser jag alltså
inte främst ett fysiskt rum. Det är inte frågan om ett rum i fängelset som tjänst-
gjorde som bibliotek. När källorna talar om fängelsebiblioteket avses en vidare
praktik. I den mån fängelsebiblioteket är relaterat till en rumslighet är det främst
1 7 Nilsson, R. (1999), En välbyggd maskin, en mardröm för själen, s. 27.
1 8 Rudstedt, S. (1994), I fängelset, s. 19; Nilsson, R. (2003), Kontroll, makt och omsorg, s. 262.
1 9 Rudstedt, S. (1994), I fängelset, s. 18; Lundgren, F. (2003), Den isolerade medborgaren.
2 0 Lundgren, F. (2003), Den isolerade medborgaren, s. 54f.
2 1 Nilsson, R. (2003), Kontroll, makt och omsorg, s. 155; Rudstedt, S. (1994), I fängelset, s. 18ff; Lundgren,
F. (2003), Den isolerade medborgaren, s. 10.
2 2 Rudstedt, S. (1994), I fängelset, s. 13f.
2 3 Se t.ex. Foucault, M. (2003), Övervakning och straff, s. 195; Nilsson, R. (1999), En välbyggd maskin, en
mardröm för själen, s. 432; Svensson, B. (1999), ”Fången i arkiven”, s. 94f.
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cellen.  Det är  givetvis  uppsatsens syfte att beskriva denna praktik, men tentativt
kan praktiken redan nu sägas inbegripa fångars läsning i vid mening, regleringen
av och talet om densamma. Fängelsebiblioteket ses således som en av de speciellt
avsedda metoder som Nilsson lade i själva definitionen av fängelset. I ovan anför-
da verk nämns fängelsebiblioteket om än perifert.  Nilsson påtalar att  fångarnas
läsning sågs som en central del i förbättringstanken.  Han betonar även fängelse-
prästernas centrala roll i denna verksamhet. Vidare identifierar han en utveckling
från religiöst dominerat bokbestånd till ett mer breddat bestånd vid slutet av sin
undersökningsperiod, det vill säga sekelskiftet 1900.24 Även Lundgren placerar in
läsandet av religiösa skrifter i fängelsets reformerande program.25 Även andra som
skrivit om det svenska fängelsets historia har beskrivit läsningen och bibliotekets
betydelse.26 Fängelsebiblioteket intar dock inte någon central roll i dessa beskriv-
ningar.

Fängelsebiblioteket

Den historiska forskningen om fängelset är utförlig. Dessa verk berör visserligen
fängelsebiblioteket, men oftast bara i förbigående. Inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskapen finns det ett antal artiklar, böcker och uppsatser skrivna. Syftet
med dessa är, med något undantag, dock inte att undersöka fängelsebiblioteket un-
der cellfängelseepoken. Gunilla Franzén påpekar att det inte finns mycket skrivet
om fängelsebibliotekens historia,  hennes karaktärisering av forskningsläget tycks
främst gälla svenska förhållanden.27 De texter som jag ämnar ta upp i nedanstående
tecknar dock alla en historisk bakgrund till fängelsebiblioteket.

I Books behind bars – The Role of Books, Reading, and Libraries in British
Prison Reform 1701–1911  (1992) undersöker Janet Fyfe den roll som tillmättes
bibliotek och läsning i  fängelset.  Fyfe framhåller  dubbeltydigheten i  ordet ”re-
form”, det vill säga hur det både åsyftade omdaningen av fängelsesystemet och re-
habiliteringen av fångarna.28 Det är i relation till begreppet reform som fängelse-
biblioteket ska förstås.  Hon framhåller även fängelsebibliotekets tvetydiga roll, å
ena sidan en metod att reformera fångarna och å andra sidan något som går emot
fängelsets själva idé genom att erbjuda frihet inom ofriheten.29 Genom boken be-
skriver Fyfe de aktörer och institutioner som påverkade och påverkades av fängel-
sebibliotekets framväxt. Hon lyfter bland annat fram fängelseprästernas betydande
2 4 Nilsson, R. (1999), En välbyggd maskin, en mardröm för själen, s. 330f.
2 5 Lundgren, F. (2003), Den isolerade medborgaren, s. 73. Han placerar läsningen tillsammans med ordning,
lydnad, arbete, renlighet, schemalagd tillvaro, strikta rutiner, och så vidare.
2 6 Taussi Sjöberg, M. (1986), Dufvans fångar, ss. 117, 132, 135f; Rudberg, Y. (1933), Innanför murarna, ss.
66–75; Wieselgren,  S. (1895),  Sveriges fängelser och fångvård från äldre tider till  våra dagar,  s.  442ff;
Eriksson, T. (1995), Kriminalvård, s. 246.
2 7 Franzén, G. (1996), Det svenska fängelsebiblioteket, s. 6.
2 8 Fyfe, J. (1992), Books behind bars, s. ix.
2 9 Fyfe, J. (1992), Books behind bars, s. xi.
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roll.30 I sin avslutande diskussion framhåller Fyfe, bland annat, den roll som till-
mättes fångarnas läsning. Hon menar läsningen syftade till att reformera fångarna
och att böcker var ett instrument för att uppnå detta.31

I artikeln ”The Long Development of Prison Libraries in France” spårar Odile
Cramard det franska fängelsebibliotekets  rötter  till  1800-talets  början. Cramard
menar att fängelseadministrationen kontrollerade och organiserade fängelsebiblio-
teken. Vidare framhåller Cramard att böckerna i det tidiga franska fängelsebiblio-
teket syftade till att utöva en uppbygglig påverkan på fångarna.32

I inledningen av denna uppsats nämndes Helena Pennlöv Smedbergs master-
uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Hennes huvudsakliga syfte är att
undersöka ett nutida läsprojekt i fängelsekontext. Pennlöv Smedberg har dock en
relativt utförlig redogörelse för fängelsebibliotekets historia. Med utgångspunkt i
Foucaults maktbegrepp och i relation till begreppet bildning redogör hon för fäng-
elsets rehabiliterande ansatser. Pennlöv Smedberg framhåller att ”[d]et har funnits
föresatser att genom religiös bildning skapa en bättre människa efter straffets av-
tjänande,  medan  1900-talets  bildningsansatser  präglats  av  sekulariserade
metoder.”33

Anna Brännström och Cecilia Sandströms kandidatuppsats från 2008 avhand-
lar fängelsebiblioteket. Deras fokus ligger på vår samtid och hur lagar, förordning-
ar och riktlinjer för fängelsebibliotek ser ut. De intresserar sig även för professio-
nen fängelsebibliotekarie. Fängelsebibliotekens historia berörs kort i inledningen.
Brännström och Sandström lyfter fram läsandet i fängelset i relation till folkbild-
ning och fostran. Den historiska utveckling som beskrivs karaktäriseras av ett inle-
dande fokus på religiösa texter och censur, för att sedan, under årens gång, mild-
ras.34

Ytterligare en skrift  som behandlar fängelsebiblioteket  är  Göran Källqvists
Fängelsebibliotek i  Norden.  Källqvists  syfte är att  beskriva fängelsebibliotekets
framväxt och den situation det befann sig vid kring 1970. Det uttalade syftet är att
bidra till  en förbättring av verksamheten.35 I denna redogörelse ger Källqvist en
kort historik över fängelsebiblioteket. Källqvist historieskrivning kan sammanfat-
tas som följer.  Före cellfängelset kunde fångarna utöva dåligt inflytande på var-
andra. Införandet av cellfängelset rådde bot på detta. Cellfängelsets isolering av
fången medförde negativa konsekvenser. För att motverka dessa byggdes en bibli-
oteksverksamhet upp. Dessutom kopplades en förhoppning om att denna biblio-
teksverksamhet skulle medverka till fångarnas bildning och moraliska förbättring.

3 0 Fyfe, J. (1992), Books behind bars, s. 45ff.
3 1 Fyfe, J. (1992), Books behind bars, s. 213.
3 2 Cramard, O. (2011), ”The Long Development of Prison Libraries in France”, s. 544f.
3 3 Pennlöv Smedberg, H. (2010), Boken som bot och bildning, s. 31.
3 4 Brännström, A. & Sandström, C. (2008), ”Biblioteksservice till interner – En fallstudie av hur nationella
och internationella riktlinjer relaterar till biblioteksservicen till intagna på kriminalvårdsanstalten i Haparan-
da”., s. 3. 
3 5 Källqvist, G. (1970), Fängelsebibliotek i Norden., s. 9.
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Vidare påpekar Källqvist att biblioteksverksamheten var starkt reglerad i bland an-
nat det att ”[s]tränga regler förbjöd fångarna från att läsa vad som helst.”36 Utöver
denna karaktärisering av cellfängelsets biblioteksverksamhet nämner Källqvist ett
antal viktiga årtal i fängelsebiblioteks historia.  Han menar att cellfängelsets av-
skaffande 1946 var betydelsefullt då många av de restriktioner som omgärdat bib-
lioteksverksamheten lättades.37

Även i  häftet  Det svenska fängelsebiblioteket rannsakat, författat av Gunilla
Franzén,  ges  en  kort  historik  över  det  svenska  fängelsebiblioteket.  Historiken
sträcker sig från 1840-talet fram till 1993 och begränsar sig till ett antal viktiga år-
tal.  Redogörelsen bygger i stort på Källqvists beskrivning. Franzén karaktäriserar
det tidiga fängelsebiblioteket med följande ord: ”Fången skulle i sin ensamhet be-
grunda sin situation, ångra sina synder och bli en bättre människa med hjälp av
uppbyggelselitteratur.”38 Noterbart  är  att  Franzén möjligen är den som tydligast
åskådliggör  bilden av  den historiska utvecklingen och progressionen. Källqvists
syfte var att förbättra en försummad verksamhet.39 Franzéns syfte tycks närmast
vara att försvara en hotad verksamhet. Det är i detta försvar som historieskrivning-
en används. Följande retoriska fråga är signifikant för detta historiebruk: ”Är vi på
väg tillbaka till enbart biblar, psalmböcker och trasiga kioskdeckare som enda lek-
tyr, när biblioteket inte får kosta något?”40 Franzén använder det historiska fängel-
sebiblioteket som något att positionera ett modernt dito gentemot.

I artikeln ”Böckernas värld och fångarnas” av Gunnar Lundberg och Ingemar
Lundkvist skrivs i stort sett samma historia. Fängelsebibliotekets tillblivelse kopp-
las till införandet av cellfängelset. Den inledande religiösa dominansen betonas,
både vad gäller fängelseprästen som bibliotekarie och innehållet i böckerna.41 För-
fattarna påpekar att det uppstod problem med censur, urval och avgränsningar när
beståndet skulle breddas.42 Dessutom företar författarna något av en användarun-
dersökning. Denna består av att de redogör för vad fångar som skildrat sin tid i
fängelset skrivit om cellboken I ensamma stunder.43 Lundberg och Lundkvist visar
att boken knappast togs emot som den var avsedd. Författarna påpekar det snäva
urvalet av användare, men valet av källmaterial måste ändå sägas vara intressant,
särskilt som den historiska inriktningen begränsar antalet möjliga källor.44 För fö-
religgande uppsats är undersökningen av särskilt intresse då jag kommer att an-
vända mig av nämnda bok som källmaterial, om än på ett annat sätt. 

Ytterligare en skrift som är av intresse, men kanske främst då som biblioteks-
världens syn på fängelsebiblioteket, är  Riktlinjer för biblioteksservice till fångar.
3 6 Källqvist, G. (1970), Fängelsebibliotek i Norden., s. 10.
3 7 Källqvist, G. (1970), Fängelsebibliotek i Norden., s. 13.
3 8 Franzén, G. (1996), Det svenska fängelsebiblioteket, s. 5.
3 9 Källqvist, G. (1970), Fängelsebibliotek i Norden., s. 9.
4 0 Franzén, G. (1996), Det svenska fängelsebiblioteket, s. 5.
4 1 Lundberg, G. & Lundkvist, I., ”Böckernas värld och fångarnas”, s. 333.
4 2 Lundberg, G. & Lundkvist, I., ”Böckernas värld och fångarnas”, s. 335.
4 3 Salvén, A. (1916), I ensamma stunder.
4 4 Lundberg, G. & Lundkvist, I., ”Böckernas värld och fångarnas”, s. 333f.
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Skriften är ursprungligen från 1992 och syftar till att vara programskrift för fäng-
elsebiblioteksutveckling, men även som ett principiellt stöd för fångars rätt till läs-
ning, utbildning och information.45 Av intresse för föreliggande uppsats är följande
citat:

När moderna samhällen gradvis antar en mer human och upplyst syn på straff och frihetsberö-
vande i överensstämmelse med FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter ändras fo-
kus från bestraffning till utbildning, rehabilitering och en konstruktiv användning av tiden på
fängelset. Fängelsebiblioteket blir då en viktig del av den totala fängelsemiljön med sitt stöd
för  programverksamhet  inom utbildning,  rehabilitering  och  rekreation.  Fängelsebiblioteket
blir ett exempel på ”normalitet” i en strikt regelstyrd verksamhet och en plats där individer
kan göra egna val och engagera sig i självvalda sysselsättningar. Biblioteket representerar ett
fönster mot världen utanför och kan förse den som förbereder sig för frigivning med mycket
värdefull information.46

Historieskrivningen är vagt hållen, men man kan tydligt se hur fängelsebiblioteket
kopplas till en historisk process som präglas av humanitet och upplysning. I denna
utveckling blir fängelsebiblioteket ett stöd för fängelsets reformerande program. Å
andra sidan upprättas en distinktion där fängelsebiblioteket kopplas till normalitet
och autonomi, och som ställs mot fängelsets i övrigt strikt regelstyrda verksamhet.

Historiskt inriktad biblioteks- och informationsvetenskap

Som jag har försökt visa i de två föregående avsnitten finns mycket forskning om
fängelset som historiskt fenomen och en hel del skrivet inom biblioteks- och in-
formationsvetenskapen som intresserat sig för fängelsebiblioteket.  Internationellt
sätt finns det biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning som intresserar
sig för det historiska fängelsebiblioteket. Fram träder dock en lucka vad gäller det
historiska fängelsebibliotekets framväxt i Sverige. Ett syfte med denna uppsats är
att försöka fylla denna lucka. För att göra det menar jag att det är nödvändigt att
närma sig den historiskt inriktade biblioteks- och informationsvetenskapen,  inte
minst för att söka inspiration till hur frågorna bör ställas och vilka teorier och me-
toder som kan användas.

I antologin  Introduktion till  informationsvetenskapen återfinns kapitlet ”Det
gick att leva förr också: informationshistoria” författat av Ilkka Mäkinen.47 Mäki-
nen stödjer sig på Michael Buckland som menar att informationsvetenskapen är
”... ökänd för sin ohistoriskhet”.48 Vidare framhåller Mäkinen att informationshis-
toria ger ”... perspektiv på vår egen tids fenomen och förståelse för deras historisk-
het.”49 Ett syfte med informationshistoria är alltså inte bara att lära känna förfluten

4 5 Lehmann, V. & Locke, L. (2005), ”Riktlinjer för biblioteksservice till fångar”, s. 6.
4 6 Lehmann, V. & Locke, L. (2005), ”Riktlinjer för biblioteksservice till fångar”, s. 7.
4 7 Mäkinen, I. (2003), ”Det gick att leva förr också: informationshistoria”.
4 8 Mäkinen, I. (2003), ”Det gick att leva förr också: informationshistoria”, s. 31.
4 9 Mäkinen, I. (2003), ”Det gick att leva förr också: informationshistoria”, s. 32.
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tid, utan även att det historiska perspektivet belyser fenomen i vår samtid som his-
toriskt kontingenta. I texten redogör Mäkinen för den inriktning som han kallar för
bibliotekshistoria. Mäkinen menar att ”[b]ibliotekshistorien har i värsta fall varit
antikvarisk,  krönikeartad  och detaljrik,  synnerligen  fjärran  från  egentlig  veten-
skaplig historieforskning”.50 Mot  den,  i  hans  mening dåliga bibliotekshistorien,
ställer han upp det goda idealet med följande: ”Som bäst är bibliotekshistorien när
den belyser den idéhistoriska bakgrund inom vilken ett bibliotek uppstått samt det
samhälle som skapat det.”51 Det dåliga skulle kunna beskrivas som ett allt för de-
skriptivt förhållningssätt,  med  bristande  teoretiska  och  metodologiska  insikter;
medan idealet som Mäkinen uppställer är noga med att kontextualisera bibliote-
kens framväxt och söker besvara frågor av typen ”varför”.

Niels D. Lund menar att tidigare bibliotekshistoria präglats av ett intresse för
enskilda institutioners grundande, samlingarnas tillväxt och betydande händelser.
Inte sällan var dessa historier skrivna med anledning av jubileer och av människor
verksamma inom institutionen,  som hade ett  legitimerande och solidariskt  per-
spektiv.52 Utan att vara alltför kritisk menar jag att denna karaktärisering är giltig
för den bild av fängelsebibliotekets historia som beskrivits i föregående kapitel.
Inte så till vida att man inte framfört kritik, men den mer generella sanningen om
fängelsebibliotekets  potentiella  nytta  och  denna  institutions  utveckling  och ut-
vecklingspotential,  tas för given.  Lund påpekar dock att en utveckling har skett
både vad gäller teoretiska infallsvinklar som betonat till exempel klass, makt och
välfärd, samt att biblioteksinstitutionerna satts i relation till bland annat idéhistoria
och läsningens historia.53

Mäkinens  och Lunds  texter  är  förvisso allmänt hållna och kan närmast ses
som en plädering för historiska perspektiv och undersökningar inom biblioteks-
och informationsvetenskap. Av stor betydelse för föreliggande uppsats, både vad
gäller sätt att ställa frågor, perspektiv och inspiration till  att använda Foucaults
maktbegrepp, har Laura Skouvigs text  ”Michel Foucault. Viden, magt og biblio-
tek”  varit.  Skouvig text  syftar till  att,  med hjälp av Foucault,  ställa nya frågor
inom bibliotekshistorien. Hon menar att man traditionellt har ställt frågor av typen
vad och varför.54 Frågor av typen vad söker efter essens eller åtminstone  en de-
skription av historiska kännetecken. Frågor av typen varför söker förklaringar ut-
anför själva fenomenet (”modernitet”, ”civilisation”, ”kapitalism”, ”upplysning”,
”demokrati”,  och så vidare). Skouvig avfärdar inte  dessa frågor,  men försöker,
som sagt, ställa nya. Dessa nya frågor är av typen hur. För att kunna göra detta bör
vi tömma begreppet bibliotek på innehåll, det vill säga försöka bortse från vår för-
förståelse av fenomenet.55 Hon menar att vi med hjälp av Foucaults maktbegrepp
5 0 Mäkinen, I. (2003), ”Det gick att leva förr också: informationshistoria”, s. 37.
5 1 Mäkinen, I. (2003), ”Det gick att leva förr också: informationshistoria”, s. 33.
5 2 Lund, N. D. (2008), ”Bibliotek og historie. Mellem hostoriekultur og institutionshistorie”, s. 254.
5 3 Lund, N. D. (2008), ”Bibliotek og historie. Mellem hostoriekultur og institutionshistorie”, s. 254.
5 4 Skouvig, L. (2008), ”Michel Foucault. Viden, magt og biblioteket”, s. 225.
5 5 Skouvig, L. (2008), ”Michel Foucault. Viden, magt og biblioteket”, s. 225.
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bör intressera oss för två typer av sammanhängande, men, åtminstone analytiskt
åtskilda, hur. För det första intresserar sig Skouvig för hur talet om biblioteket for-
mat detsamma – idéer, förhoppningar, vad som överhuvudtaget gick att säga, utsa-
gor, argumentationslinjer, vilka sanningar som etablerades, och så vidare. För det
andra menar hon att vi bör intressera oss för och inte glömma ”... små, dagligdags
og umiddelbart ubetydelige rutiner og teknikker.”56 Detta förhållningssätt överens-
stämmer med Foucaults  begrepp ”regimes of practices” som nämndes tidigare.
Dessa två ovanstående  hur hänger givetvis samman.  Som jag ser det finns det
dock en poäng med att lyfta fram dem som i någon mån åtskilda, om inte annat för
att det senare – rutiner och tekniker – annars riskerar att skymmas för de mer ab-
strakta idéernas innehåll.57

Skouvig berör även frågan om det överhuvud taget är rimligt att betrakta bib-
lioteket ur ett maktperspektiv, och skriver att 

[m]an kan stille sig selv det sporgsmål, om det overhovedet er muligt at foretage en genealo-
gisk analyse af folkebiblioteket, for den vil i givet fald fokusere på magt og magstrategier. Og
hvordan haenger det sammen med et af de kendetegn, som vi ofte tillaegger biblioteket; nem-
lig at biblioteket er udtryk for den habermasianske vision om den borgerlige offentlighed og
den herredømmefri diskussion? Biblioteket ser vi som sådan som et magtfrit rum, og magta-
speket er således ikke i vores tale forbundet med biblioteket.58

Argumentet är alltså att vi traditionellt sett  inte kopplar samman biblioteket med
ett maktbegrepp. Skouvig skriver att vi  ofta ser biblioteket som ett rum fritt från
makt. Denna förståelse hänger samman med att biblioteket ses som en arena för
”herredømmefri  diskussion”. Skouvig menar  dock  att  det kan vara fruktbart att
analysera folkbiblioteket utifrån ett maktperspektiv. Jag vill mena att detta är sant
även för fängelsebiblioteket, och kanske i än högre grad. Å ena sidan skulle man
kunna hävda att det intuitivt är enklare att koppla samman fängelsebiblioteket med
ett maktperspektiv, då kopplingen mellan fängelset och makt förefaller rimlig att
göra. Å andra sidan skulle man kunna tänka sig en tankefigur som påminner om
den som Skouvig tecknar av biblioteket i relation till samhället, det vill säga att
fängelsebiblioteket är det rum i fängelset som är befriat från makt. Fängelset ses
då som ett samhälle i miniatyr där fängelsebiblioteket och därtill hörande verk-
samhet är ett rum som sammankopplas med kunskap och således utesluter makt.
Denna förståelse påminner om formuleringen från ”Riktlinjer för biblioteksservice
till fångar” som ovan citerades.

Skouvig kommer även in på hur makt bör förstås och hur det inte bör förstås.
Skouvig slår fast att det är viktigt att förstå makt som ett produktivt fenomen. Det
som makt producerar är nya relationer till boken samt identiteter för bibliotekarier
och låntagare. Den produktiva makten producerar även kunskap i och om bibliote-
ket som organisation. Denna produktiva förståelse av makt kontrasteras mot en
5 6 Skouvig, L. (2008), ”Michel Foucault. Viden, magt og biblioteket”, s. 226.
5 7 Jmf. m. Foucault, M. (1991), ”Questions of Method”, s. 79.
5 8 Skouvig, L. (2008), ”Michel Foucault. Viden, magt og biblioteket”, s. 226.
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mer repressiv förståelse som, i Skouvigs exempel, snarare skulle intressera sig för
hur biblioteket  och bibliotekarier  på olika  sätt  undertryckt  arbetarklassen.59 Di-
stinktionen mellan repressiv och produktiv makt ämnar jag återkomma till under
rubriken teoretiska utgångspunkter.

Som vi har sett finns det alltså en medvetenhet om behovet av historisk forsk-
ning inom biblioteks- och informationsvetenskapen, inte minst för att den historis-
ka forskningen har förmåga att ge perspektiv och i någon mån relativisera vår egen
samtid. Samtliga ovan anförda texter pläderar för behovet av en ökad metodolo-
gisk och teoretisk medvetenhet.  Vad denna historiska forskning ska syssla med
och vilken typ av frågor, teoretiska perspektiv och metoder den ska anlägga är
dock inte givet. Jag har valt att låta mig influeras av Skouvigs text. 

5 9 Skouvig, L. (2008), ”Michel Foucault. Viden, magt og biblioteket”, s. 226.
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Teoretiska utgångspunkter: Begreppet makt

I nedanstående är syftet att koppla fängelsebiblioteket till Foucaults maktbegrepp.
Foucaults maktbegrepp är svårfångat och som Nilsson påpekar finns det flera sätt
att närma sig Foucaults texter och använda sig av hans tankar.60 I det här kapitlet
ämnar jag skriva fram ett maktbegrepp som är användbart i analysen av fängelse-
biblioteket. 

Låt oss börja i ordboken. En lexikal definition av makt lyfter fram två huvud-
betydelser av ordet: 

(1) position och resurser att styra personer, händelser etc.  [...] BET.NYANSER: a) om be-
härskning av den egna kroppen och dess funktioner: ha ordet i sin ~. [---]

(2) organisation som utövar kontroll och styrning om stat el. Statsorgan: krigsmakt; ordnings-
makt; stormakt; de krigförande ~erna; den lagstiftande och den verkställande ~en.61

Den lexikala betydelsen av ordet ger ledtrådar till hur makt på ett mer begreppsligt
plan kan förstås. Ordets omfattning och relativa vaghet skulle möjligen kunna tas
som indikation på att man inte bör använda det som analytiskt redskap; att det på
grund av sin mångtydighet riskerar att fördunkla mer än klargöra. Magnus Hörn-
qvist skriver  dock  att  ”[m]aktbegreppet är centralt för att förstå samhället. Utan
det går det knappast att förstå något som sker eller varför.”62 Syftet med den här
uppsatsen är att koppla fängelsebiblioteket och fångarnas läsning till en diskussion
om makt. Därför följer här en relativt utförlig redogörelse för hur begreppet makt
kan förstås. För även om den lexikala redogörelsen ger ledtrådar till hur makt kan
förstås – position, styrning, personer, kontroll, behärskning, organisationer, etc. –
måste ordet lyftas till en begreppslig nivå. Tanken är att visa att makt som analy-
tiskt  begrepp har något att  tillföra förståelsen av  fängelsebiblioteket. Dessutom
menar jag att maktbegreppet i sig behöver preciseras för att inte bli allt för diffust
och allomfattande. Makt är lika mycket det som ska förklaras som det som ska an-
vändas för att förklara. Utöver texter av Foucault själv har jag använt mig Magnus
Hörnqvists En annan Foucault (2012), redan nämnda text av Skouvig, samt Frans
Lundgrens starkt Foucault-influerade avhandling Den isolerade medborgaren. 

6 0 Nilsson, R., ”Foucault für alle?”, s. 22.
6 1 Makt. http://www.ne.se/sve/makt, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-04-09.
6 2 Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s. 10.
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Foucaults maktbegrepp

Hörnqvist påpekar att det hos Foucault finns en dubbelhet i maktbegreppet. Makt
ses dels som ojämlika och rörliga relationer dels som en aktivitet. 63 Hörnqvist cite-
rar här följande passage hos Foucault: ”makt utövas från oräkneliga håll och i ett
växelspel av ojämlika och rörliga relationer.”64 För att exemplifiera med hjälp av
Skouvig: makt som relation är den mellan bibliotekarie och låntagare; makt som
aktivitet tar i stället fasta på etablerandet av sanningar och utövandet av tekniker.
Hörnqvist menar att Foucault tenderar att reducera makt till konkreta fall av makt-
utövning.65 Därigenom bortser han från den relationella aspekten  av makt. Hörn-
qvist betonar dock att ”makt som aktivitet förutsätter begreppsligt makt som rela-
tion” annars återstår bara praktiker och tekniker vilket blir meningslöst att begripa
utifrån ett maktperspektiv.66 Det är meningslöst så tillvida att utan den relationella
aspekten, ojämlikt och rörligt, blir det omöjligt att särskilja makt från de mer brett
syftande ”handling” eller ”görande”. Makt är alltså både relation och aktivitet. De
båda karaktäriseringarna hänger samman och skulle kanske kunna förstås i termer
av ett görande snarare än att makten är något som innehas eller ägs.67

Återstår att visa vad som utmärker sig med Foucaults förståelse av makt som
fenomen och begrepp. En ingång till Foucaults maktbegrepp skulle kunna vara att
ta fasta på att Skouvig karaktäriserar makt som ett produktivt fenomen. 68 Skouvig
ansluter sig till en tradition som utifrån Foucaults förståelse av makt betonar mak-
tens  produktivitet  på  bekostnad  av  en  repressiv  förståelse  av  maktbegreppet.
Skouvig betonar makten som produktiv i så mån att den frambringar identiteter,
skapar subjekt och alstrar kunskap. Denna förståelse av makten som produktiv
härrör från Foucault och har fått en lång rad efterföljare och applicerats på olika
typer av empiriskt material.69 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips skri-
ver, angående Foucaults förståelse av makt, att ”[d]en ska inte förstås uteslutande
som förtryckande utan som  produktiv:  makten konstituerar diskurser,  kunskap,
kropp och  subjektiviteten.70 I relation till  hur Skouvig beskrev makten som pro-
duktiv och inte undertryckande kan en betydelseglidning noteras i ovanstående ci-
tat.  Winther Jørgensen & Phillips framhåller snarare att makten inte  uteslutande
ska förstås som förtryckande. I Övervakning och straff  berör Foucault hur mak-
tens verkningar ska beskrivas. 

6 3 Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s. 12.
6 4 Foucault, M. (2002), Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta, s. 104.
6 5 Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s. 15.
6 6 Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s. 18.
6 7 Se även Foucault, M. (2003), Övervakning och straff, s. 32.
6 8 Skouvig, L. (2008), ”Michel Foucault. Viden, magt og biblioteket”, s. 226.
6 9 Av de arbeten jag använt mig av i denna uppsats ansluter sig många explicit till en Foucault-inspirerad för-
ståelse av makt som produktiv , förutom Skouvig (2008) se t.ex. Lundgren (2003) och Pennlöv Smedberg
(2010).
7 0 Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S.-E. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 20.
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Man måste sluta att alltid beskriva maktens verkningar med negativa termer, att säga att den
'utesluter',  'utövar  repression',  'hämmar',  'censurerar',  'abstraherar',  'maskerar'  och  'döljer'.  I
verkligheten är makten produktiv: den producerar en verklighet, den producerar ämnesområ-
den och sanningsritualer. Individen och den kännedom man kan förvärva om honom tillhör
denna produktion.71

Maktens produktivitet uttrycks på ett antal olika sätt. Det intressanta här är hur
tankegångarna positionerar sig mot en negativ förståelse av makt, där makt kopp-
las samman med förtryck, censur, och så vidare. Frågan är dock om den logiska
konsekvensen av ovanstående resonemang är att vi aldrig bör beskriva makt i ne-
gativa termer? 

Hörnqvist poängterar att ”Foucaults enskilt största bidrag var begreppsliggö-
randet av produktiv makt.”72 Samtidigt menar han att detta bidrag fört med sig en
oförmåga att begripa makt i sin helhet, som både repressiv och produktiv.  Hörn-
qvist menar att det finns en tendens hos Foucault, men kanske främst i Foucault-
receptionen, att förstå maktens karaktär som produktiv i termer av epoker. Tanke-
gången skulle då vara att en repressiv förståelse av makt har varit adekvat, men att
makten, historiskt sett, blivit allt mer produktiv.73 Hörnqvist menar dock att denna
tidsmässiga förståelse av maktens karaktär leder fel. Istället påpekar han att reso-
nemangen kring maktens karaktär bör förstås som en begreppslig distinktion där
man skiljer på repressiv och produktiv, och inte utifrån vad som kännetecknar en
viss historisk epok eller institution.74 Hörnqvist menar att betonandet av makten
som produktiv är förståelig, men att överbetonandet och epok-tänkandet leder fel.
Istället efterlyser han ”... detaljerade utforskningar av såväl repressiv som produk-
tiv makt”.75 I relation till fängelsebiblioteket implicerar uppmaningen att det inte
går att bortse från den  repressiva sidan av fängelset.  Den produktiva makt som
fängelset fylldes med – tillskott av disciplinära tekniker och särskilda medel av-
sedda för fångarnas reformering – var beroende av den repression som frihetsstraf-
fen de facto innebar. 

Att  godta att  makt  både kan vara ett  repressivt  och  ett  produktivt  begrepp
medför att frågan slutligen måste undersökas empiriskt.76 På ett teoretiskt plan bör
dock erkännas att de inte nödvändigtvis utesluter varandra. I relation till fängelse-
biblioteket är detta inte minst av vikt då man annars riskerar att bortse från det
övergripande repressiva sammanhang som fängelset utgör. Dessutom, menar jag,
finns det en risk att fängelsebiblioteket enbart förstås i produktiva ordalag och där-
med döljer de mer repressiva inslag som relaterar till fängelsebiblioteket.

I texten ”Självteknologier” berör Foucault fyra former av teknologier: produk-
tionsteknologier, teckensystemens teknologier, maktteknologier och självteknolo-

7 1 Foucault, M. (2003), Övervakning och straff, s. 195.
7 2 Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s. 59.
7 3 Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s. 32.
7 4 Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s. 32.
7 5 Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s. 58.
7 6 Jmf. m. Nilsson, R., ”Foucault für alle?”, s. 27.
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gier.  Passagen är intressant  ur flera aspekter.  För det  första  är  definitionen av
maktteknologier,  ”som reglerar enskilda människors uppträdanden och tar dem i
anspråk för särskilda ändamål eller undertrycker dem – en objektifiering av sub-
jektet”,77 intressant då den inte uteslutande kan tolkas utifrån en förståelse av makt
som produktiv. För det andra kommer Foucault in på begreppet ”självteknologier”
och definierar det enligt följande: 

som gör det möjligt för enskilda människor att av egen kraft eller med andras hjälp genomföra
ett visst antal ingrepp på sina egna kroppar och själar och tankar, sitt eget uppträdande och
sätt att vara – och på så sätt omvandla sig själva i syfte att uppnå ett visst tillstånd av lycka,
renhet, vishet, fulländning eller odödlighet.78 

Definitionen är relaterad till den lexikala betydelsenyansen av makt som självbe-
härskning. I relation till  fängelsebiblioteket är det rimligt att betrakta fångarnas
läsning som en sådan självteknologi. Sett utifrån en sådan synvinkel blir det, för
det tredje, nödvändigt att ta fasta på vad Foucault skriver direkt efter definitionen
av självteknologier: 

Dessa fyra slag av teknologier fungerar nästan aldrig åtskilda, även om var och en av dem är
förenad med en viss typ av maktutövning. De inbegriper alla vissa metoder för att fostra och
förändra individer, uppenbarligen för att förmå dem att skaffa sig vissa färdigheter men också
för att få dem att tillägna sig vissa attityder.79

Min poäng är följande: Om fångars läsning enbart förstås som en självteknologi,
varför är det då relevant att tala om makt, om nu makt ska förstås som både ett ut -
övande och som en relation? Visserligen skulle man kunna tala om en relation till
sig själv, där själva läsandet är aktiviteten. Men om den andra kvalifikationen, att
relationen måste vara ojämlik, ska uppfyllas måste denna självteknologi förstås i
sitt sammanhang.  Jag menar att genom att ta fasta på att dessa olika teknologier
nästan aldrig fungerar åtskilda blir det rimligt att  hålla fast vid maktbegreppet.
Fångarnas läsning, som självteknologi, äger rum inom fängelset, vilket i sin tur är
fyllt med maktteknologier,  även sådana som reglerar fängelsebiblioteket. För att
bringa någon slags ordning i alla ovanstående menar jag att det är rimligt att när-
ma sig begreppen reformerande program och programmatisk makt. 

Program och programmatisk makt

Ordboken anger ytterligare en betydelse av makt i ”organisation som utövar kon-
troll och styrning”. Även om denna definition är en substantivform kan den utgöra

7 7 Foucault, M., ”Självteknologier”, s. 263.
7 8 Foucault, M., ”Självteknologier”, s. 263.
7 9 Foucault, M., ”Självteknologier”, s. 263.
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en ingång till en begreppslig diskussion om program och programmatisk makt.  I
följande passage berör Foucault frågan när han skriver att:

To analyze 'regimes of practices' means to analyze programmes of conduct which have both
prescriptive effects regarding what is to be done (effects of 'jurisdiction'), and codifying ef-
fects regarding what is to be known (effects of 'veridiction').80

Att undersöka praktiker är alltså att analysera dem som ett program som föreskri-
ver vad som bör göras och som samtidigt föreskriver vad som är relevant kunskap
inom det givna programmet. Man skulle kunna omformulera det till att angrepps-
sättet intresserar sig för problemformuleringar och lösningsförslag. Vad som är ett
giltigt problem och vad som är en adekvat lösning på detta problem hänger sam-
man. För att relatera till fängelsebiblioteket kan man säga att det är uppsatsens syf-
te att undersöka hur problemformuleringen ser ut som leder till lösningen fängel-
sebiblioteket. Detta bör dock inte förstås utifrån någon linjär utveckling – problem
leder till lösning – istället sker här hela tiden en växelverkan. Föreslagna lösningar
leder till nya problem och så vidare.  Foucault är noga med att påpeka att dessa
problemformuleringar och lösningsförslag fick reella konsekvenser för fängelsets
praktik. Det handlar alltså inte om fritt svävande idéer i huvudet på folk. Proble-
men och lösningarna har en materialitet – äger rum – och detta på två sätt. För det
första  är  diskussionerna  om  fängelset  beroende  av  ”teckensystemens
teknologier”,81 det vill säga olika medieformer (årsberättelsen, statistiken, boken,
tidningen, och så vidare). För det andra är dessa diskussioner och idéer alltid rela-
terade till en praktik som är större än själva talet om densamma. Foucault skriver
att:

these programmes induced a whole series of effects in the real (which isn't of course the same
as saying that they take the place of the real): they crystallize into institutions, they inform in-
dividual behaviour, they act as grids for the perception and evaluation of things.82 

Ovanstående relaterar till klyftan mellan idéerna-språket och ”verkligheten”. Som
jag förstår Foucault försöker han komma runt denna klyfta genom att förneka dess
existens. Foucaults betraktelsesätt implicerar en materialistisk och immanent för-
ståelse av språket snarare än bibehållen tudelning mellan  språk och verklighet.
Längre ner i samma text menar Foucault att han med detta förhållningssätt inte in-
tresserade sig för fängelset som institution utan snarare undersökt de mångfaldiga
praktikernas härkomst som samlades i fängelsets praktik.83 Ett dylikt förhållnings-
sätt blir orimligt för föreliggande uppsats. Jag menar givetvis inte att insikten bör
avvisas. Snarare då att institutionen fängelset utgör en rimlig avgränsning.

8 0 Foucault, M. (1991), ”Questions of Method”, s. 75.
8 1 Foucault, M., ”Självteknologier”, s. 263.
8 2 Foucault, M. (1991), ”Questions of Method”, s. 81.
8 3 Foucault, M. (1991), ”Questions of Method”, s. 75.

22



Hörnqvist  menar att  den programmatiska makten har två utmärkande drag.
För det första uppvisar den någon form av rationalitet. Rationalitet ska här förstås
som att den har ett syfte eller en målsättning, och att den dessutom uppvisar någon
form av reflektion över målsättningen och uppfyllandet av detsamma. För det and-
ra menar Hörnqvist att programmatisk makt är organiserad.  Det organisatoriska
draget bör förstås i vid mening,  det kan handla om allt från familjer till statliga
myndigheter.84 

En förutsättning för det första karaktärsdraget är att det inom programmet pro-
duceras ett vetande.85 Som vi såg under tidigare forskning är det många som beto-
nat fängelsets kunskapsproduktion. Vetandet om fången är ett karaktäristiskt drag
för fängelsets som institution. I Övervakning och straff  introducerar Foucault be-
greppet examen. Examen som maktkonfiguration kännetecknas av att det är den
underordnade som blir sedd, en dokumentarisk inställning till detta seende, samt
att den enskilde individen blir ett ”fall”.86 Detta examinerande förhållande stärker
maktutövningen och är behjälpligt för att den programmatiska makten ska uppnå
sina mål. Hörnqvist menar dock att makt och kunskap inte bör betraktas som sy-
nonymer. För det första torde det vara möjligt att tala om maktutövning som inte
alstrar kunskap.87 För det andra är orden inte synonyma på så sätt att det är själva
kunskapen som utövar  makten.  Maktutövning är ett  mellanmänskligt  fenomen.
Kunskap och vetande stärker och effektiviserar förvisso maktutövning, men det är
inte primärt kunskapen som språkliga utsagor som utövar makt.88 Jag menar att
denna åtskillnad mellan makt och kunskap är av vikt. 

Den andra aspekten, att programmatisk makt förutsätter organisering, behöver
preciseras. Hörnqvist menar att programmatisk makt utövas av och inom organisa-
tioner. Av på så sätt att organisationen har en målgrupp som man önskar påverka. I
föreliggande uppsats är denna målgrupp fångarna. Inom så till vida att organisatio-
nen och dess tjänstemän behöver regleras för att kunna påverka målgruppen i åsyf-
tad riktning.89 I föreliggande uppsats är det framför allt fängelsepredikanternas ar-
bete, och regleringen av detsamma, som är av intresse då det var dessa som var
satta att administrera fängelsebiblioteket.

Även Lundgren använder i sin avhandling begreppet program. Av inte minst
metodmässiga skäl är det relevant hur han preciserar sin användning av begreppet.
Han menar att ”[n]ågra utförliga programförklaringar förekom sällan i anslutning
till dem, men verksamheterna ska här analyseras som reformerande program. För
att klargöra denna karaktär kommer undersökningen att fokusera på verksamheter-
nas utgångspunkter, bärande principer och målsättningar.”90 För föreliggande upp-

8 4 Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s. 97.
8 5 Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s. 99ff.
8 6 Foucault, M. (2003), Övervakning och straff, ss. 185–193.
8 7 Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s. 106.
8 8 Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s. 107f.
8 9 Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, ss. 114–123.
9 0 Lundgren, F. (2003), Den isolerade medborgaren, s. 9.
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sats återstår alltså att  visa vilken metod som bör användas för att  rekonstruera
fängelsebiblioteket.  Innan metod,  källmaterial  och  avgränsningar  ska  redovisas
tänker  jag dock sammanfatta  uppsatsens teoretiska  utgångspunkter  och försöka
säga något om hur dessa ska användas. 

Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter

I ovanstående har jag försökt begreppsliggöra ordet makt.  Med utgångspunkt i
Skouvigs användande av ett Foucault-influerat maktbegrepp och genom att ta fas-
ta på att det är möjligt och fruktbart att anlägga ett sådant på en biblioteksverk-
samhet, har jag försökt närma mig begreppet makt. Olika former av betydelser har
lyfts fram. Makt som både produktiv och repressiv; begreppet självteknologi och
dess relation till makt; betydelsen av begreppet programmatisk makt. Centralt för
samtliga dessa begreppsliga nyanser är en förskjutning från makt till  maktutöv-
ning. Substantivet blir till verb. Tanken har varit att med ovanstående perspektiv
och de distinktioner som gjorts – framför allt med hjälp av Hörnqvist läsning av
Foucault – utarbeta ett brett och tydligt maktperspektiv. Brett för att kunna täcka
in en lång rad olika fenomen som annars riskerat att lämnats obeaktade i min un-
dersökning.  Tydligt för att makt inte ska bli ett allomfattande begrepp med ringa
förklaringspotential. Begreppen repressiv makt, produktiv makt, självteknik, pro-
grammatisk makt ska  användas i min undersökning och analys.  För att använda
begreppet krävs metod, källor och avgränsningar.
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Metod, källmaterial och avgränsning

Vilka metoder kan och bör användas för att komma åt den problemställning som
skrivits fram i uppsatsen så här långt? Och vidare, vilket källmaterial finns att be-
svara uppsatsens frågeställningar med?  För att uttrycka det som en mer övergri-
pande fråga: Hur bör problemställningen operationaliseras? 

Foucaults maktbegrepp  innebär  att fokus flyttas från individer och organisa-
tioner, istället hamnar själva aktivitet makt i centrum. Detta förhållningssätt for-
muleras i termer av teknologi eller praktik, det vill säga hur utövas makt. Det be-
tyder inte att den relationella aspekten är oväsentlig.91 Som jag har försökt visa un-
der föregående avsnitt måste makten äga rum, vilket bör förstås som att de ojämli-
ka och rörliga relationerna materialiseras i en situation,  genom olika former av
tekniker och praktiker. Johannes Fredriksson menar att Foucaults flyttade fokus,
”från makt till maktutövning”, möjliggör ”att upprätta ett rikt kartotek över makt-
utövningens olika former.”92 Frågan är nu vad detta fokus får för konsekvenser vad
gäller metod? 

Nilsson diskuterar Foucaults förhållande till empirin och menar att Foucaults
perspektiv inte främst är avsett att klarlägga vad som ”vad som verkligen hänt”,
snarare används empirin illustrativt.93 Tanken med min empiriska undersökning är
att  illustrera  uppsatsens  problemställning  samt  att  åskådliggöra  det  historiska
fängelsebiblioteket i relation till maktbegreppet. Det betyder inte ett omfamnande
av en total antirealism eller att man för den skull enbart intresserar sig för idéernas
innehåll.94 Perspektivet  implicerar  att  det  som ska  undersökas  –  i  vid  mening
språkliga utsagor rörande fängelsebiblioteket – fick effekter i den faktiska prakti-
ken.95 En modest realism förefaller vara en rimlig hållning. Angående denna rea-
lism menar Foucault att ”[t]ittar man nämligen på dokumenten, blir man överras-
kad över att se med vilken cynism 1800-talets bourgeoisie mycket ingående sade
vad den gjorde, vad den ville och varför den ville det.”96 Hörnqvist menar vidare

9 1 Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s. 18; Foucault, M. (2002), Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan
att veta, s. 104.
9 2 Fredriksson, J., ”Maktbegreppets bruk”, s. 58.
9 3 Nilsson, R., ”Foucault für alle?”, s. 27.
9 4 Foucault, M. (1991), ”Questions of Method”, s. 79.
9 5 Jmf. m. Foucault, M. (1991), ”Questions of Method”, s. 81.
9 6 Foucault, M. (1976), Mikrophysik der macht, s. 52. Citerad i Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s.
54.
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att denna hållning närmast ska ses som en uppmaning till att välja en viss typ av
dokument, och skriver att 

I interna planeringsdokument och produktivitetsanalyser har det inte funnits anledning att svä-
va på målet – följaktligen behöver vi inte läsa mellan raderna. Det handlar alltså egentligen
inte om strategin för texttolkning. Det avgörande är istället valet av texter; hur en text ska tol-
kas beror på vad det är för slags text.97

Citatet belyser två viktiga aspekter. För det första är valet av källmaterial en avgö-
rande fråga. Jag återkommer till den. För det andra föreslås en tolkningsstrategi
som inte försöker läsa mellan raderna. Att inte läsa mellan raderna är dock inte
detsamma som att rakt av acceptera det som står som vore det så det verkligen var.
Det är inte frågan om någon ohemul positivism. Annorlunda formulerat: om man
nu inte ska läsa mellan raderna, hur ska man då läsa när man läser på raderna? Här
finns olika vägar att  följa. Jag har valt  att  inte ta den lingvistiska  vändningen.
Istället  menar  jag att  historievetenskaplig  källkritik  så  som den presenteras  av
Knut Kjeldstadli är fullt tillräcklig. Källkritik betonar dessutom att det är centralt
att inte enbart läsa på raderna (innehåll), utan även att förstå dokumentet/källan i
sin helhet (form) och sitt sammanhang (kontext). 

Källkritik som metod

Kjeldstadli menar att källkritik är ett antal hantverksmässiga regler med syfte att
inte förvränga ett historiskt material. I mycket är dessa regler ”systematiserat sunt
förnuft.”98 Att enbart åberopa det sunda förnuftet, hur systematiserat det än är, du-
ger naturligtvis inte. Därför följer här en redogörelse för hur Kjeldstadli menar att
källkritik bör bedrivas. Det första steget är att undersöka vilka källor som finns för
att belysa ett fenomen. Nästa steg är att välja vilka av dessa källor som ska använ-
das och därefter ”bestämma deras upphovssituation och syfte”. Därnäst gäller det
att läsa källorna och på så vis närma sig deras innehåll. Slutligen gäller det att be-
döma källornas relevans i relation till problemställningen.99

Vidare menar Kjeldstadli att källor kan användas som kvarlevor och/eller be-
rättande källor. Begreppet kvarleva tar fasta på att historien efterlämnat sig en ota-
lig mängd rester. När dessa rester används som kvarleva görs det för att säga något
om upphovspersonen eller upphovssituationen.100 Kjeldstadli  strukturerar kvarle-
vorna enligt följande: Naturspår och människoskapade spår; Människospåren de-
las i icke-meddelande och meddelande; de meddelande källorna i sin tur sönder-
faller i antingen normativa eller beskrivande.101 Vad gäller de meddelande kvarle-
9 7 Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s. 55.
9 8 Kjeldstadli, K. (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 163.
9 9 Kjeldstadli, K. (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 163f.
1 0 0 Kjeldstadli, K. (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 164.
1 0 1 Kjeldstadli, K. (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 165.
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vorna menar Kjeldstadli att samma källa kan innehålla både beskrivande och nor-
mativa inslag. Vidare menar han att det i dessa meddelande utsagor är viktigt att
skilja på det framåtsyftande och det återberättande.102

Kjeldstadli menar vidare att det är möjligt att använda källor som berättande,
det vill säga låta dem referera till något utanför dem själva.103 För att detta ska vara
möjligt måste ett antal minimikrav uppfyllas. Källan ska i princip vara människo-
skapad, meddelande, beskrivande och inriktad på förfluten tid.104 Kjeldstadli pro-
blematiserar dock detta genom att påtala att även normativa källor understundom
kan användas som berättande. Han exemplifierar med 

[e]n lag kan därför inte utan vidare användas som en berättande källa till hur något faktiskt
var. Å andra sidan: när en lag refererar till frigivna trälar finns det ju anledning att tro att såda-
na förekom. Med andra ord kan det i en normativ text finnas beskrivande inslag som hänvisar
till det sammanhang som texten härrörde ifrån.105 

Vidare menar Kjeldstadli  att  det  är väsentligt  att  datera källan,  bestämma upp-
hovsperson och upphovsmiljö, värdera äkthet, bestämma funktion och genre, reso-
nera kring tilltänkt mottagare, redogöra för om källan är formell eller informell,
om den innehåller fasta formler.106 Dessutom menar Kjeldstadli att om källan ska
användas  som berättande  är  det  nödvändigt  att  undersöka och försöka värdera
upphovspersonens möjligt och förmåga att säga sanningen, samt att resonera kring
om upphovsperson kan antas vara tendentiös.107 Möjlighet och förmåga avser upp-
hovspersonens tillförlitlighet samt närhet i tid och rum, medan frågan om tendens
tar sikte på om det kan finnas motiv att förhålla sig mer fritt till sanningen. 

För föreliggande uppsats är detta viktigt. Jag är ute efter att beskriva och ana-
lysera ett fenomen – fängelsebiblioteket som programmatisk maktutövning – och
inte enbart säga något om de källor som finns kvar i sig. Med hjälp av de källkri-
tiska reglerna som ovan har presenterats menar jag att det är möjligt att inta en
modest realistisk hållning, det vill säga att faktiskt låta källorna berätta något om
fängelsebiblioteket som praktik. På så vis kan undersökningen tillåtas säga något
mer än om bara föreställningar om fängelsebiblioteket. 

Föreställningarna är givetvis viktiga om man med det avser hur problem och
lösningar formuleras.  Men den föreslagna metoden möjliggör  även  att  källorna
kan berätta något om fängelsebibliotekets vidare praktik. Det är inte föreställning-
arna i sig som utövar makt utan hur de materialiseras i en konkret praktik. Före-
ställningar måste äga rum – på pappret, i cellen – för att utöva makt. Om man vill
uttrycka det annorlunda: det är inte idéerna i sig som utövar makt. Ej heller är det
språket som metafysisk storhet som utövar makt. Däremot är idéerna, språket, ord-

1 0 2 Kjeldstadli, K. (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 166.
1 0 3 Kjeldstadli, K. (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 166f.
1 0 4 Kjeldstadli, K. (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 167.
1 0 5 Kjeldstadli, K. (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 168.
1 0 6 Kjeldstadli, K. (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 169f.
1 0 7 Kjeldstadli, K. (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 173f.
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valen, dokumenten, boken som fysiskt föremål, cellväggens murbruk och gallrets
stål,  fängelsepredikanternas uppsyn  och  anteckningar,  listorna  på  icke-tillåtna
böcker, den läsande fången, årsberättelserna, böckernas innehåll och uppmaningar,
och så vidare alla en del av samma verklighet. Vår tillgång till den historiska verk-
ligheten går allt som oftast genom språket, men det betyder inte att vi behöver sät-
ta verkligheten inom parentes. 

Källmaterial och avgränsningar

En central utgångspunkt för uppsatsen är att betrakta cellfängelset som en organi-
sation avsedd för programmatisk maktutövning. Inskrivet i själva definitionen av
denna form av maktutövning är det faktum att dessa typer av organisationer  har
genererat en stor mängd kunskap. Vidare måste detta vetande finnas bevarat. Och
för att kunna undersöka mitt specifika ämnesområde, det vill säga fängelsebiblio-
teket, måste befintliga källor beröra dessa frågor. Jag har  valt tre olika typer av
källor för att besvara mina frågeställningar. Dessa källor ska användas både som
kvarlevor och som berättande källor. För det första avhandlas frågor rörande fäng-
elsebiblioteket  i  Fångvårdsstyrelsens  årsberättelser.108 I  dessa  berörs  frågan  om
fängelsebibliotek, fångars läsning och så vidare. För det andra har jag använt mig
av författningar och föreskrifter som rör fångvården. Dessa finns samlade i en bok
från år 1892.109 Detta medför givetvis att författningar och föreskrifter från tiden
efter inte har analyserats. För det tredje har jag valt att analysera en så kallad cell-
bok, det vill säga en bok som tillhörde standardutrustningen i varje fånges cell.  I
varje cell fanns nya testamentet,  psalmbok och en cellbok. Dessa cellböcker var
litteratur särskilt avsedd för fångar och hade ett uppbyggligt innehåll och syfte. Jag
har valt att analysera cellboken I ensamma stunder från 1916 och som författades
av kyrkoherden Arvid Salvén.110 Jag ämnar längre fram närma mig på vilket sätt
dessa källor är relevanta, vilka frågor de kan besvara, tillkomstbetingelser, vilka
luckor som finns, vad källorna inte kan svara på, och så vidare.

Att den mer utförliga källkritiken är placerad i undersökningen är ett disposi-
tionsmässigt val jag har gjort. För det första menar jag att klarläggandet av källor-
nas funktion, tillkomstbetingelser, och så vidare är av intresse för att belysa mitt
undersökningsobjekt. Det vill säga att deskriptionen av källorna som kvarlevor be-
rättar mycket om den upphovssituation de härrör från. Att studera källorna som
kvarlevor är ett sätt att närma sig fenomenet fängelsebiblioteket. Detta inte minst

1 0 8 Mer precist, Styrelsen öfver fängelserne och arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgivna berättelse, an-
gående fångwården i Riket för åren 1838/39 och 1847-1858, Bidrag till Sveriges officiela statistik. G) Fång-
vården. Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för åren 1859-1910 och Fångvården för åren 1911 och
framåt. För enkelhetens skull kommer jag i löpande text benämna dessa som årsberättelserna eller årsberättel-
sen för [år].
1 0 9  (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården.
1 1 0 Salvén, A. (1916), I ensamma stunder.
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då källorna på olika sätt var en del av själva fängelsebiblioteket, dess reglering, ut-
värdering, problemformulering, innehåll och så vidare. Att närma sig källorna som
kvarlevor från det reellt existerande fängelsebiblioteket är ett sätt att rekonstruera
fenomenet. Detta är också ett sätt att närma sig fängelsebiblioteket som maktutöv-
ning. Särskild då den det föreslagna begreppet programmatisk makt förutsätter en
kunskapsansamling. 

Genom att nogsamt  försöka besvara frågorna om källornas funktion och till-
komstbetingelser möjliggör vidare att frågan om hur dessa kan användas som be-
rättande källor undersöks. Jag vill visa att samtliga källor jag valt, på olika sätt, är
förmögna att tjäna som berättande källor. 

Metoden att undersöka olika källtyper äger viss affinitet med tanken om trian-
gulering. Triangulering avser oftast ett förhållningssätt som använder sig av olika
metoder,  till exempel kombinationer av kvantitativa och kvalitativa metoder,  för
att ringa in ett undersökningsobjekt. Jag menar dock att det inte är orimligt att an-
vända sig av ”källtriangulering”. Peter Öberg menar att det finns en risk med trian-
gulering då den utgår från att det finns en sanning att ringa in.111 Öbergs text be-
handlar triangulering i relation till ”livshistorieintervjuer” och påpekar att förhåll-
ningssättet lämpar sig bäst för ”objektiva verifierbara fakta” (i motsats till emotio-
ner, tankar, etc.).112 Kjeldstadli är inne på liknande tankegångar när han menar att
den historiska verkligheten inte är ett genomsnitt av motstridiga källor.113 Han me-
nar dock att källor med olika funktion är ett bra sätt att stärka ett argument och be-
lägga en företeelse.114

Kort bör nämnas att det finns andra tänkbara källor som skulle kunna ha an-
vänts för att besvara uppsatsens frågeställningar. Till exempel finns det ett rikt ar-
kivmaterial som Fångvårdsstyrelsen lämnat efter sig. Man skulle också kunna tän-
ka sig en studie där ett enskilt fängelse fokuserats, då även dessa lämnat efter sig
ett arkivmaterial. Man skulle också kunnat göra något av en historisk användarstu-
die, om det något anakronistiska uttrycket tillåts, genom att analysera vad fångar
som nedtecknat sina fängelseminnen skrivit i frågan.115 Vidare skulle man kunnat
ha undersökt vad människor engagerade i ”fängelsefrågan” skrivit i ämnet.116 Nå-
gonstans måste man dock dra gränsen, inte minst av arbetsekonomiska skäl. Dess-
utom handlar, som Kjeldstadli påpekar, historia som vetenskap inte om att stapla
alla enskilda, och potentiellt oändliga till antalet, historiska fakta, utan om att stäl-
la fakta i relation till en problemställning117

1 1 1 Öberg, P. (2011), ”Livshistorieintervjuer”, s. 60.
1 1 2 Öberg, P. (2011), ”Livshistorieintervjuer”, s. 60.
1 1 3 Kjeldstadli, K. (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 174.
1 1 4 Kjeldstadli, K. (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 172.
1 1 5 Jmf. m. Lindberg, G. & Lundkvist, I. ”Böckernas värld och fångarnas”, i Biblioteksbladet 1969:4
1 1 6 Jag tänker här t.ex. på Rudberg, Y. (1933), Innanför murarna, se särskilt s. 66-75.; Eriksson, T. & Sverige
(1995),  Kriminalvård, se särskilt inledande delen; Wieselgren, S. (1895),  Sveriges fängelser och fångvård
från äldre tider till våra dagar, se särskilt s. 442ff.
1 1 7 Kjeldstadli, K. (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 135.
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Den läsande fången

Undersökningen disponeras enligt följande. Först följer en relativt utförlig presen-
tation och kritik av de olika källtyperna. Detta är betingat av vikten som mina me-
todologiska antaganden fäster vid källkritik,  inte minst för att klargöra hur dessa
källor kan användas.  Detta klargörande syftar till att visa på vilka sätt de under-
sökta källmaterialet kan besvara frågorna jag ställt och hur de kan belysa den te-
matik som presenterats under teoretiska utgångspunkter. Annorlunda uttryckt kan
man säga att källkritiken tjänar till att visa hur källorna kan redogöra för fängelse-
biblioteket som program. Av intresse är att visa hur källorna dels kan användas för
att beskriva praktiker, tekniker och rutiner, dels vilken typ av sanningar som har
producerats i materialet. Därefter följer en redogörelse för de olika teman som kan
identifieras i materialet.  Av vikt här är både praktiker, tekniker och rutiner, och
sanningar. Avslutningsvis följer en syntes av tematiken där dessa ska relateras till
uppsatsens teoretiska utgångspunkter.

Årsberättelserna

I avhandlingen Svenska siffror visar Henrik Höjer ett antal övergripande tendenser
vad gäller statistik.  Höjer lyfter fram begreppet moralisk statistik och identifierar
en historisk rörelse från ett intresse för hur stor befolkningen var till hur ”bra” den
var.118 Vidare menar han att förstatligandet av statistikproduktionen medförde ett
ideal av kvantifiering av sociala fenomen. Detta ideal bör förstås som en strävan
mot neutralitet och bort från en de tidigare tolkande och kvalitativ statistikproduk-
tion.119 I praktiken kom dock den statistiska framställningen att även fortsättnings-
vis innehålla stora mängder löpande text med kommentarer, tolkningar och be-
skrivningar.120 Det är mot bakgrund av ovanstående som årsberättelserna rörande
den svenska fångvården bör förstås.  Man kan givetvis ifrågasätta det rimliga att
undersöka ett så pass omfattande material under en så pass lång tidsperiod och
dessutom göra det utan att egentligen intressera sig för tidsmässig utveckling. Va-
let har gjorts utifrån följande antaganden.

1 1 8 Höjer, H. (2001), Svenska siffror, s. 176.
1 1 9 Höjer, H. (2001), Svenska siffror, s. 157.
1 2 0 Höjer, H. (2001), Svenska siffror, s. 157.
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För det första är det rimligt att behandla cellfängelset som en epok. Denna
epok avgränsas till  1841 och upphör 1946. Under tidigare forskning har jag lyft
fram de dominerande och särskiljande inslagen i denna epok.  Ett grundläggande
antagande är att denna epoks syn på fängelset som reformerande program bör ha
påverkat synen på fängelsebiblioteket. En ytterligare anledning till att jag valt att
behandla perioden som en helhet är det faktum att utsagorna om fängelsebibliote-
ket understundom är relativt knapphändiga.

Årsberättelserna innehåller en mängd information som för min undersökning
kan karaktäriseras som brus.  Detta bör förstås som en analytisk avgränsning och
inte som ett ovilja att greppa fängelset i dess helhet. En kort beskrivning av årsbe-
rättelsernas struktur är dock på sin plats. För att exemplifiera: år 1870 är innehållet
strukturerat i följande avdelningar:

1. Fångantalet

2. Ordningen och disciplinen samt fångpersonalens sysselsättning

3. Religionsvården

4. Helsovården

5. Fångvårdens inkomster och utgifter

6. Tabellbilagor121

Frågor om fängelsebiblioteket behandlas nästintill uteslutande i delen om ”Religi-
onsvården”, det vill säga avdelning tre.122 Detta är givetvis intressant i sig. Utifrån
vår förståelsehorisont skulle frågorna lika gärna behandlats under ”Ordningen och
disciplinen samt fångpersonalens [fångarnas] sysselsättning eller för den delen un-
der ”Helsovården” om förståelsens betoning legat på biblioterapeutiska aspekter.
Placeringen är givetvis mer förståelig när ordet undervisning fogas till avdelning-
en. Noterbart är dock att det då inte görs någon skarp åtskillnad mellan religion
och undervisning. I mycket  är  detta  en följd av att  fängelsepredikanterna även
hade en mer övergripande undervisande roll.

Nåväl. Vad består avdelningen ”Religionsvården” av? Här återfinns kvantita-
tiva och kvalitativa data rörande den religionsvård och undervisning som bedrevs i
fängelset. Underlaget är hämtat från de religionsberättelser som fängelseprästerna
var ålagda att skicka in till styrelsen. I  Samling af författningar och föreskrifter
rörande svenska fångvården preciserades vad dessa berättelser skulle innehålla.

a) fångarnes moraliska tillstånd i allmänhet, b) deras kunskap eller undervisning att läsa in-
nantill, c) förhör med dem och förklaringar öfver katekesen, d) fångarnas nattvardsgång och

1 2 1 Denna grundläggande struktur återfinns i hela materialet. Variation rör i huvudsak avdelningarnas rubri-
ker.
1 2 2 År 1871 heter avdelningen ”Undervisning och religionsvården” och från året därefter, d.v.s. 1872, ”Reli -
gions- och skolundervisningen”. Frågan om fängelsebiblioteket berörs i ett fåtal fall i andra avdelningar. När
så är fallet kommer detta givetvis att påpekas. Om inget annat nämns är utsagorna hämtade från avdelning tre.
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beredelse därtill, e) deras bevistande af allmänna gudstjänsten, f) det som för öfrigt kan vara
att i hänseende till deras moraliska förbättring andraga.123

Frågan om läsning berörs explicit,  men då främst som en färdighet som skulle
kontrolleras. De biblioteksrelaterade frågorna tycks närmast ha föranletts av öv-
rigt-kategorin ”f)”. Som synes innehåller inte avdelningen om religionsvården en-
bart frågor om fängelsebiblioteken. Spörsmål om fångarnas moraliska tillstånd i
allmänhet kunde avhandla ämnen som nykterhet, det olämpliga i att fångar kunde
kommunicera med varandra, bristande religiositet, och så vidare.  Som Lundgren
visar i sin avhandling syftade begreppet moral betydligt vidare än vad som är fallet
idag. Dessutom påpekar han att ”[...] det moraliska området hade regelbundenhe-
ter och samband, på vilka politiker, reformatorer och administratörer både  hade
möjlighet, och borde, göra ingrepp.”124 

Det  omgivande  sammanhang  som  omger  årsberättelsernas  redogörelse  för
fängelsebiblioteket är frågan om moral. Fängelsebiblioteket uppkommer som en
lösning av problem som formuleras i  termer av moral.  I en typisk formulering
skriver predikanten vid länsfängelset i Karlstad i 1849 års årsberättelse att 

I afseende på fångarnes moraliska förbättring företer sig såsom ett godt tecken den fortfarande
begärlighet efter Guds ord och andra religiösa böcker hos fångarna, hvarigenom de både vin-
na färdighet uti innanläsning, och uti deras hjertan uppvakna många ädla tankar, fromma före-
satser, och heliga beslut.125

Det centrala här är att läsningen kopplas till moralisk förbättring. I citatet fram-
kommer flera aspekter av läsningens roll.  Jag menar att dessa aspekter kan delas
in i ”läsning som färdighet”, ”läsning som sysselsättning” samt ”läsning av ett be-
stämt innehåll”. Noterbart är även att detta inte i ovan anförda citat direkt relateras
till ordet bibliotek. 

Ovan påtalades att avdelningen är en blandning av kvantitativa och kvalitativa
data. De kvalitativa utsagorna är ibland utformade som korta berättelser över präs-
ternas möten med enskilda fångar, men här förekommer också mer allmänt hållna
resonemang från fängelsepredikanternas sida. Förslag på förbättringar, funderingar
om det moraliska tillståndet i landet i allmänhet och hos fångarna i synnerhet, ut-
sagor om fängelsets positiva verkan, och så vidare. 

Detta förhållande att avdelningen om religionsvården utgörs av en samman-
ställning av andra utsagor medför givetvis att årsberättelserna som källa betraktat
försvagas i tillförlitlighet, dels utifrån viskleksprincipen (dokument som bygger på
dokument  som bygger  på...),  dels  utifrån  årsberättelsegenrens  syfte.  Både från
fängelsepredikanternas och från styrelsens horisont får man anta att det fanns tyd-
liga incitament  att  betona  det arbete som bedrevs var framgångsrikt. Det finns

1 2 3  (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården, s. 209.
1 2 4 Lundgren, F. (2003), Den isolerade medborgaren., s. 21.
1 2 5  (1850),  Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården
för år 1849, s. 53.
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även en tydlig tendens, särskilt inledningsvis, att ställa cellfängelset mot gemen-
samhetsfängelset. På en rad olika sätt framhålls cellfängelset som vida överlägset
den tidigare fängelseformen.126 Cellfängelset framhävs som ett framsteg och som
en förtjänstfull innovation.127 

Underkänner ovanstående resonemang årsberättelserna helt som källmaterial?
Jag hävdar att så inte är fallet. Tendens är inte det samma som osanning. För att
exemplifiera: Det är givetvis problematiskt att sluta sig till att fången X på grund
av läsandet av uppbyggliga skrifter kommit till insikt om sitt fördärvliga liv och
därmed lovat bot och bättring, och att han dessutom på grund av ovanstående pri-
sar cellfängelsets böcker. Den typen av försanthållande bör tas med en stor nypa
salt. Jag menar dock, likt Kjeldstadli, att en dylik utsaga kan antas berätta en hel
del om de faktiska förhållandena. Utsagan bör betraktas förmögen att säga oss vis-
sa saker. Cellfängelset var utrustat med böcker och man hyste en tilltro till att läs-
ningen av dessa skulle kunna verka uppbyggligt på fångarna. Det är det ena och på
ett mer abstrakt plan kan vi kalla detta för källornas förmåga att säga något om
cellfängelsets praktik. Det andra tar fasta på utsagans tendens och gör den till in-
tressant i sig. Det vill säga att bilden av den positiva effekten av läsning etableras
är ett intressant faktum. Dessa två aspekter relaterar till Foucaults begreppspar ”ef-
fects of jurisdiction” och ”effects of veridiction”.128 

Då även fängelsepredikanternas berättelser finns bevarade kan man tycka att
det hade varit naturligt att istället undersöka dessa. Att detta förfarande valts bort
har två anledningar. Den första anledningen är arbetsekonomisk. Den andra är att
jag funnit årsberättelserna fullt tillräckliga som källmaterial för att beskriva prakti-
ken kring fängelsebiblioteket. Dessutom är det intressant att se hur bilden av fäng-
elsebiblioteket tecknas i ett mer offentligt dokument. Genom att ta fasta på årsbe-
rättelsernas kvalitet som offentligt dokument, åskådliggörs den offentliga bild man
ville ge av biblioteksrelaterade frågor. 

Vad kan då dessa källor inte besvara? Frågor som berör faktiska händelser och
effekter,  fångarnas  faktiska uppfattningar,  i hur hög grad fångarna faktiskt läste
böckerna, och så vidare, bör betraktas som svårbesvarade utifrån materialet. Dess-
utom finns det luckor i materialet som inte nödvändigtvis är betingande av faktis-
ka luckor i  verksamheten.  Nilsson påpekar  till  exempel att  religionsvården tog
mindre plats i årsberättelserna mellan 1870–1887.129 De kvalitativa utsagorna som
rör religionsvården och fängelsebiblioteket avtar en bit in på 1900-talet. 1919 åter-
finns följande formulering i årsberättelsen:

1 2 6 Se t.ex. (1860), Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fång-
vården för år 1858, s. 66.
1 2 7 Jmf. m. Lundgren, F. (2003), Den isolerade medborgaren, s. 13.
1 2 8 Foucault, M. (1991), ”Questions of Method”, s. 75; jmf. även med Skouvig, L. (2008), ”Michel Foucault.
Viden, magt og biblioteket”, s. 226.
1 2 9 Nilsson, R. (1999), En välbyggd maskin, en mardröm för själen, s. 333f.
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Om religionsvården och skolundervisning hava pastorer och predikanter vid fångvårdsanstal-
terna jämväl för det gångna året lämnat meddelanden av stort värde såväl i kulturhistoriskt av-
seende som för bedömandet av brottsligheten, dess orsaker och medlen för deras bekämpande.
De avgivna berättelserna, som av utrymmesskäl ej kunna närmare refereras, utgör på samma
gång kraftiga vittnesbörd om det nit och intresse, varmed ej blott det själavårdande arbetet
inom fängelserna utan och strävandena för de dömdas upprättelse efter frigivningen omfattas
och främjas.130

Det relevanta här är att fängelsepredikanternas utsagor inte längre ges utrymme i
årsberättelserna. För analysens skull  medför det att  jag inte kan uttala mig om
fängelsebiblioteket efter 1919. Vad som mer exakt ligger bakom det utrymmesskäl
som anförs är inte klarlagt. Ovanstående illustrerar hur förekomsten av biblioteks-
relaterade  frågor  i  årsberättelserna  varierar.  Ibland  diskuteras  frågan  intensivt,
ibland är det helt tyst.  Dessa fluktuationer är givetvis intressanta i sig, men jag
menar att för att besvara uppsatsens frågeställningar bör intresset riktas mot de
faktiska utsagorna. 

Författningar och föreskrifter

Då det icke kunnat undgå Kungl. Fångvårdsstyrelsens uppmärksamhet att den under dess inse-
ende och ledning ställda förvaltning numera nått den utveckling, att allt  större svårigheter
måste möta i all synnerhet den nyanställda förvaltningspersonalen att inhämta och sedermera i
minnet behålla den mångfald af bestämmelser, som under årens lopp meddelats till iakttagan-
de och tillämpning, helst blott ett fåtal däraf vore i Svensk Författningssamling intaget, fann
sig styrelsen, med afseende å det gagn, som för förvaltningen i dess helhet af  en sådan åtgärd
skulle vara att förvänta, i underdånig skrifvelse den 6 maj 1887 böra hemställa om bemyndi-
gande för sig att låta sammanföra och utgifva så väl de i sagda författningssamling införda
som ock samtliga öfriga, fångvårdsförvaltningen i allmänhet gällande instruktioner, reglemen-
ten och föreskrifter.131

Så inleds publikationen Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska
fångvården från 1892. Syftet var att samla alla författningar och föreskrifter, sär-
skilt då dess massa börjat svälla och oöverskådligheten hotade. Boken omfattar
438 sidor och dess innehåll  är strukturerat ämnesvis.  Ämnena spänner över en
lång rad områden, från hur Fångvårdsstyrelsens arbete strukturerades till fångarnas
tobaksbruk och tillsynes allt däremellan.132 Ett annat sätt att karaktärisera innehål-
let är att dels regleras hela fångvårdens organisation och dess personal, dels regle-
ras vad fångarna fick och inte fick göra. Det övergripande intrycket är att fängelset
var en genomreglerad verksamhet. Inom varje ämne återfinns en blandning av oli-
ka dokument. Det kan röra sig om författningar, kungliga brev, fångvårdsstyrel-
sens skrivelser, protokoll, resolutioner, och så vidare. Dessa olika dokument är da-
terade. Dateringarna sträcker sig från 1800-talets början fram till 1892. Den tids-
mässiga aspekten gör givetvis att samlingen inte säger något om tiden efter 1892.
1 3 0  (1921), Fångvården. år 1919., s. 45.
1 3 1  (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården, s. [III].
1 3 2 För en överblick av vilka ämnen som avhandlas se innehållsförteckningen s. V–VIII . 
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Däremot  hänvisar  årsberättelserna även längre fram tillbaka  till  skrivelser  som
återfinns i samlingen. För föreliggande uppsats är främst de avsnitt som avhandlar
eller indirekt berör fängelsebiblioteket och fångarnas läsning av intresse. Dessa
ämnen avhandlas under ett antal olika rubriker.  Under rubrikerna ”Fångvårdssty-
relsens instruktion för tjänstemännen vid läns- och kronocellfängelserna”, ”Predi-
kant” och ”Religionsvård” återfinns instruktioner för fängelsepredikanternas arbe-
te.133 Här berörs  frågan  om  biblioteket  och  fångarnas  läsning.  Under  rubriken
”Ordning inom fängelse”  berörs frågan om vad som var tillåtet eller ej för fångar-
na.134 Här återfinns några skrivelser som är relevanta för föreliggande uppsats.

Hur kan då denna källa användas i föreliggande uppsats? Med Kjeldstadlis
terminologi är författningarna och föreskrifterna till  största del att betrakta som
normativa källor. Här meddelas vad som skulle göras, vem som skulle göra det,
vad fångarna fick och inte fick göra. Detta medför att man måste vara försiktig
med att dra slutsatser om hur det verkligen var, vad som verkligen gjordes, och så
vidare. När ordningsreglerna slår fast att fången skulle iaktta påbjuden tystnad be-
tyder det givetvis inte att fångarna faktiskt var tysta.135 Kjeldstadli påpekar snarare
att förbud i vissa fall är ett tecken på förekomst.136 Däremot säger föreskriften om
tystnaden något om fängelses realitet så till vida att det var något som eftersträva-
des, betraktades som viktigt och reglerades. Vidare kan innehållet inte enbart ka-
raktäriseras som normativt. Understundom innehåller de olika typerna av doku-
ment redogörelser för en viss omständighet eller ett uppkommet problem. Det kan
röra sig om något som uppmärksammats vid inspektioner eller något som anmälts
till Fångvårdsstyrelsen.137 I linje med Kjeldstadli menar jag att dessa mer deskripti-
va inslag i samlingens utsagor berättar något om fängelsets praktik och realitet.

På ett mer övergripande plan åskådliggör  Samling af författningar och före-
skrifter rörande svenska fångvården som kvarleva ett par saker om fängelsebiblio-
teket. För det första är det noterbart att frågan om fångarnas läsning, biblioteks-
verksamheten och fängelsepredikanternas arbete med dessa frågor över huvud ta-
get återfinns i samlingen.  Man skulle mycket väl kunna tänka sig ett förfarande
där dessa frågor lämnades oreglerade och där fängelsebiblioteket präglades av fri-
villighet och valfrihet. Vad denna vilja till reglering och kontroll härrör från är gi-
vetvis en komplex fråga, men tentativt och i linje med den analys som följer läng-
re fram i uppsatsen menar jag att en stor del av förklaringen återfinns i den poten-
tiella, både ”positiva” och ”negativa”, kraft som tillskrevs läsning och litteratur.
För det andra stödjer samlingen den syn på programmatisk makt som presentera-
des tidigare i uppsatsen. Det är i samlingen som kunskapsproduktionen och reflek-
tionen över den egna verksamheten föreskrivs. Vidare ger samlingen uttryck för

1 3 3  (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården, ss. 34ff, 209–218.
1 3 4  (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården, s. 274ff.
1 3 5  (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården, s. 274.
1 3 6 Kjeldstadli, K. (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 168.
1 3 7 Se t.ex. (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården, s. 213.
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den programmatiska maktens organisatoriska sida. Här regleras fängelsepredikan-
ternas arbete med fängelsebiblioteket, det vill säga inom-organisatorisk reglering.
Här regleras vad fångarna fick och inte fick göra, deras rättigheter och skyldighe-
ter, det vill säga organisationens eller programmets målgrupp.

I ensamma stunder

Det tredje källtypen jag begagnat mig av för att närma mig fängelsebiblioteket är
den redan nämnda cellboken  I ensamma stunder. Bokens innehållsliga aspekter
kommer att beröras under den tematiska analysen av fängelsebiblioteket. Härunder
följer en redogörelse för bok som kvarleva, dess tillkomstbetingelser och motta-
gande, samt vad detta kan säga om fängelsebiblioteket.

I  ensamma stunder  författas  av  Arvid  Salvén  (1855–1935)  och  utkommer
1916. Det är en så kallad cellbok, det vill säga en bok som återfanns i varje cell på
landets fängelser. Boken är inte den första i sin genre. Redan 1849 utkommer Pe-
ter Fjellstedts Andaktsbok för fångar.138 I årsberättelsen för 1916 meddelas att 

Då den äldre 'Andaktsbok för fångar', som i nya och översedda upplagor varit i bruk allt sedan
mitten av förra århundradet, utlagd i fångarnas bostadsceller jämte exemplar av nya testamen-
ten och svenska psalmboken, visat sig i vissa avseenden föråldrad och ej längre avpassad för
nutidens religiösa krav, har styrelsen efter den sista upplagans förbrukande låtit till fångvårds-
anstalterna utdela en av kyrkoherden Arvid Salvén för ändamålet författad andaktsbok med ti-
tel 'I ensamma stunder'.139

Någon komparativ studie mellan de två böckerna har inte gjorts då det ligger utan-
för uppsatsens syfte. I citatet framkommer hur boken var författad just i syfte att
läsas av landets fångar. Bokens upphovsman var förutom kyrkoherde och författa-
re även redaktör och ansvarig utgivare för veckotidningen Solglimt som riktade sig
till landets fångar.140

I årsberättelsen för 1916 återfinns även ett antal kortare citat om hur boken
mottogs. 

Åtskilliga predikanter hava uttalat sin tillfredsställelse med denna publikation såsom 'ett vär-
defullt tillskott' till fångarnas cellböcker och  'en god hjälp i det själavårdande arbetet'. 'Med
glädje och tacksamhet', skriver predikanten vid centralfängelset i Växjö, 'hälsas tillkomsten av
den nya andaktsboken. Förvisso skall läsningen lämna djupa och varaktiga intryck, förhjälpa
till klarare insikt samt väcka och underhålla tron på möjligheten av upprättelse och ett nytt
liv.' 'Flera hava', tillägger predikanten vid straffängelset i Linköping, 'anhållit att få köpa ett
exemplar att taga med sig ut, och ett bättre minne från de ensamma stunderna i cellen med de-
ras hälsosamma självrannsakan kan ej bjudas.'141

1 3 8 Fjellstedt, P. (1849), Andaktsbok för fångar.
1 3 9  (1918), Fångvården. år 1916, s. 45.
1 4 0  (1918), Fångvården. år 1916, s. 45.
1 4 1  (1918), Fångvården. år 1916, s. 45.
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Att de positiva omdömen dominerar bör ej förvåna. Det intressanta är att omdö-
mena avslöjar något om bokens syfte och tilltänkta användningsområde. Boken
betraktades som ett redskap i religionsarbetet. Dessutom fanns en tilltro till att läs-
ning av boken på olika skulle sätt bidra till förbättring. Vidare är det noterbart att
”flera [fångar]” ville köpa med sig boken ut i frihet. 

Ovanstående är att betrakta som yttre omständigheter för tillkomsten av I en-
samma stunder.  Dessa omständigheter säger i sig något om fängelsebibliotekets
praktik,  det vill säga just det att fängelset begagnade sig av uppbyggliga böcker
med fångar som uttalad målgrupp. Som källskrift för att åskådliggöra livet i fäng-
elset eller hur fångarna läste, tolkade och tillämpade boken är den givetvis odug-
lig. Däremot menar jag att bokens innehåll på många sätt väl illustrerar hur fängel-
set  i  allmänhet  och  Salvén i  synnerhet  betraktade  den uppbyggliga  läsningens
funktion.  Det  vill  säga  boken  som sanktionerad  av  fängelset  och  författad  av
Salvén har potential att berätta något om den form av makt som tillskrevs läsning
och litteratur. Det är också främst dessa sidor av bokens innehåll som kommer att
behandlas längre fram i uppsatsen.  

Sammanfattning av källmaterialet

Inledningsvis påpekades att jag ämnat undersöka fängelsebiblioteket under cell-
fängelseepoken som en helhet. De tidsmässiga aspekterna av källmaterialet med-
för  att  en  viss  försiktighet  vad  gäller  kronologiska  förhållanden  och  utveck-
lingstendenser måste göras.  Som framkommit är samtliga av ovanstående källor
från cellfängelseepoken, men materialet täcker inte hela perioden. Årsberättelserna
har undersökts från 1847–1939, däremot kommer inte samtliga årgångar använ-
das. Från och med år 1919 återfinns inga kvalitativa utsagor rörande uppsatsens
ämnesområde. Samlingen av författningar och föreskrifter är från 1892, men inne-
håller dokument från första halvan av 1800-talet fram till 1892. Det betyder givet-
vis att det kan förekomma förändringar efter 1892. Cellboken är från 1916  bör
närmast ses som ett exempel från denna genre. Just eftersom mitt syfte inte är att
undersöka allt eller spåra kronologiska aspekter av fängelsebiblioteket menar jag
fortfarande att det är rimligt att betrakta de källor jag använt och analyserat som
förmögna att säga något om fängelsebiblioteket som en helhet. Jag menar att de
praktiker och idéer som jag härnäst ska beskriva i den tematiska undersökningen
av ovanstående källor inte i främsta hand är avhängigt en tidsaspekt. 
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Tematisk analys av källmaterialet

I ovan genomgångna dokument har jag valt att söka efter det historiska fängelse-
biblioteket. Nedan följer en analys utifrån olika aspekter av fängelsebiblioteket.
Som påpekats tidigare avser jag med fängelsebiblioteket inte primärt en lokal. Ej
heller är det främst en organisatorisk underavdelning av fängelset som institution
jag avser. 

Istället har jag försökt undersöka och analysera den praktik eller snarare de
praktiker som på ett eller annat sätt kan sägas utgöra fängelsebibliotekets verk-
samhet. Jag har valt att strukturera analysen utifrån ett antal olika mer eller mindre
sammanhängande aspekter. De identifierade aspekterna relaterar alla på ett eller
annat sätt till fängelsebiblioteket. 

Det finns flera anledningar till att jag valt att strukturera analysen på detta sätt.
För det första menar jag att om jag istället utgått från begreppet bibliotek och letat
efter alla ställen det omnämns i källmaterialet hade jag gått miste om en rad rele-
vanta aspekter. Själva begreppet bibliotek används relativt knapphändigt i källma-
terialet. För det andra är inte biblioteket som organisatorisk enhet en bra utgångs-
punkt. Under undersökningsperioden ligger ansvaret för biblioteksverksamheten
på fängelsepredikanterna vilka även hade andra ansvarsområden. För det tredje
menar jag att valda struktur ligger i linje med det som Skouvig föreslår; begreppet
bibliotek töms på innehåll och istället undersöks vad som faktiskt gjordes och hur
man faktiskt resonerade.142 Sedan kan delarna fogas samman till  en helhetsbild.
Poängen är att vår förförståelse av biblioteket inte bör stå i vägen för en analys av
ett historiskt material. För det fjärde menar jag att det är i de faktiska praktikerna
som maktaspekterna av mitt undersökningsområde tydligast framkommer. 

De tre aspekter jag har identifierat är ”läskunnighet”, ”läsning som aktivitet”
och ”läsning  av ett bestämt innehåll”. Under varje aspekt har jag försökt belysa
inte bara de idémässiga sidorna utan även de faktiska praktikerna. Detta bör inte
förstås som någon absolut  åtskillnad mellan idé och praktik. Understundom illu-
streras en idé av en praktik, ibland hänvisar en idé till en praktik. 

1 4 2 Skouvig, L. (2008), ”Michel Foucault. Viden, magt og biblioteket”, s. 225.
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Läskunnighet

I årsberättelsen  för  1864 återfinns en längre redogörelse rörande fånge N:o 142,
Erik Eriksson. Stycket är författat av fängelsepredikanten vid straff- och arbets-
fängelset i Malmö som avslutar berättelsen med följande ord:

Enär oftanämnde Eriksson röjer ett böjligt och fogsamt sinne, tillgifvenhet för dem, som visa
honom välvilja, samt håg och lätthet att lära, så synes anledning vara till det hoppet, att de åt-
gärder, som sålunda blifvit vidtagna eller påtänkta till hans bästa, icke skola vara fruktlösa,
utan att han fast mer, med Guds hjelp, skall en gång kunna återgifvas åt samhället såsom en
förbättrad och duglig menniska, för hvilken således sjelfva fängelset varit en välgerning.143

Citatstycket är intressant av flera skäl. Dels illustrerar det hur det enskilda exemp-
let ofta utgör den grund som fängelsepredikanterna bygger sina redogörelser om
fängelset på, dels uttrycks här hur fängelset syftade till att förbättra fångarna. Men
stycket är även intressant ur en mer specifik aspekt. För en av de förbättringar som
fängelsepredikanten lyfter fram är hur Eriksson tillägnat sig förmågan att läsa. In-
nan ovan citerade stycke heter det i texten att ”[...] redan i Halmstads cellfängelse,
der han tillbragte omkring åtta månader under ransakning, lärt läsa redigt i bok
samt utantill Luthers lilla Kateches.”144

Ovanstående är att betrakta som ett illustrativt exempel på hur läskunnigheten
hos fångarna var en viktig aspekt av fängelsets förbättrande ansatser. Men utsagor-
na som kretsar kring och berör fångarnas läskunnighet inskränks inte till enskilda
exempel på hur individer lärt sig läsa i fängelset. I källmaterialet framkommer en
upptagenhet vid fångarnas förmåga att läsa. Det är ett ämne som regleras och dis-
kuteras. Vidare framhålls ofta den tilltagande läskunnigheten hos fångarna som ett
tydligt tecken på att fängelset – som förbättrande verksamhet – fungerar. Frågan
relaterar även till fängelsebiblioteket genom det att fängelsets boksamlingar fram-
hålls  som en bidragande orsak till  fångarnas tilltagande läskunnighet.  Dessutom
bör läskunnigheten betraktas som en central del i fängelsebibliotekets program så-
tillvida att det är ett nödvändigt första steg för att fångarna ska kunna sysselsätta
sig med läsning och tillägna sig ett innehåll.

Läskunnigheten examinerad
Under uppsatsens teoretiska utgångspunkter diskuterades Foucaults begrepp exa-
men.  Jag menar  att  upptagenheten vid fångarnas läskunnighet  kan förstås  med
hjälp av detta begrepp. Fångarnas förmåga att läsa kontrollerades, dokumenterades
och åtgärdades. I Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fång-
vården  återfinns en skrivelse från den 30 december 1835. Vad gäller frågan om
fångarnas läskunnighet finns det ett antal passager i brevet som är relevanta. För
det första fastslås här att det åligger fängelsepredikanten att till Fångvårdsstyrelsen

1 4 3  (1866), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1864, s. 28.
1 4 4  (1866), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1864, s. 28.
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årligen inkomma med en redogörelse för föregående års verksamhet. Dessa årsbe-
rättelser ska innehålla ett antal punkter. Andra punkten berör läskunnighet; ”deras
[fångarnas] kunskap eller undervisning att läsa innantill”.145 För det andra medde-
las att det åligger fängelsepredikanten att meddela den lokala myndighet som styr
över givna fängelse ”[d]å någon fånge ej kan läsa innantill, eller befinnes vara el-
jest vanvårdad i religionsundervisning.”146 Nämnda myndighet ska vidarebefordra
uppgifterna till Fångvårdsstyrelsen. Fångvårdsstyrelsen ska i sin tur meddela upp-
gifterna till det stift där undervisningen borde ha skett. I det fall en fånge befanns
okunnig i  innanläsning igångsattes alltså en kedja av rapporteringar.  Fångarnas
förmåga att läsa var, som ovanstående visar, alltså ett område som fängelset in-
tresserade sig för. Läskunnigheten skulle utvärderas och, om den befanns otill-
fredsställande, åtgärdas. Dessutom skulle resultaten av undersökningarna och åt-
gärderna rapporteras uppåt i hierarkin. 

En förutsättning för att detta skulle kunna göras på ett tillfredsställande vis var
att fängelsepredikanterna nogsamt dokumenterade fångarnas läskunnighet. I skri-
velsen ”Instruktioner för fångpredikanterna” från 1846 anger § 11 att fängelsepre-
dikanten skall föra en så kallad kyrkobok över varje enskild fånge. Kyrkoboken
ska innehålla en mängd fakta rörande fången, däribland ”hans kunskap i kristen-
dom, läsning, skrifning”.147 Vidare ska fängelsepredikanten anteckna hans framsteg
i fängelset bland annat vad gäller läsning. Ovanstående visar hur fångarnas läskun-
nighet var en fråga som fängelset i allmänhet och fängelsepredikanten i synnerhet
var ålagd att intressera sig för. 

Läskunnighet som mått på förbättring
Upptagenheten vid fångarnas förmåga att läsa kom även att  fylla ytterligare en
funktion. I årsberättelserna framkommer på en rad olika sätt redovisningar av hur
fångarna lärt sig läsa i fängelset. Ibland som i ovan nämnda fall med fången Erik
Eriksson, det vill säga i redogörelse för en enskild individ. I dessa fallbeskrivning-
ar framhålls att fången lärt sig läsa i fängelset som en av alla positiva effekter som
cellfängelset hade på den intagne. I årsberättelserna återfinns även kvantitativa re-
dogörelser för hur många fångar som lärt  sig läsa i fängelset under ett givet år.
Ibland är dessa utsagor gjorda i löpande text och ibland i tabellform.

1 4 5  (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården, s. 209.
1 4 6  (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården, s. 209.
1 4 7  (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården, s. 41.
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Detalj ur tabell. Hämtad från årsberättelsen för 1847.148 

Tabellen, vilken är betydligt mer omfattande än vad som här, av utrymmesskäl,
återges, kommenteras sedan i löpande text med orden:

[...]de okunnige, så vidt ske kunnat, inom fångvårds-anstalten erhållit nödig undervisning, och
hafva sålunda enligt hvad ofvanstående tabeller utvisa, under loppet af år 1847 icke mindre än
245 personer inom fängelserne och Krono-Arbets-Corpsen lärt läsa, [...]149

Ovanstående bild och citat visar hur frågan om fångarnas läskunnighet redovisa-
des. Detta illustrerar att fängelset fäste uppmärksamhet och vikt vid fångarnas läs-
kunnighet. Jag menar dessutom att ovanstående visar hur läskunnigheten blir till
ett tydligt och mätbart område som begagnades för att visa att fängelset de facto
förbättrade fångarna. Genom att nogsamt redovisa hur många som lärt sig läsa un-
der sin tid i fängelset fick man här  ett konkret exempel på att fängelset i någon
mån fungerade i sina förbättrande ansatser.

I årsberättelserna återfinns även mer generellt hållna utsagor från fängelsepre-
dikanterna där fångarnas tilltagande förmåga att  läsa framhålls  som ett  positivt
tecken. I årsberättelsen för 1857 påpekar predikanten vid Länsfängelset i Karlstad
att:

I afseende på fångarnes moraliska förbättring utgör deras varma åstundan så väl efter Guds
ord, som ock andra religiösa böcker, ett godt tecken. Derjemte medförer begäret efter läsning
den fördel, att många, hvilka vid ankomsten till Länsfängelset hade svårt att läsa i bok, så upp-
öfvat sig under vistandet här, att de vid afgången härifrån läst obehindradt.150

1 4 8  (1849),  Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården
för år 1847, s. 48.
1 4 9  (1849),  Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården
för år 1847, s. 56.
1 5 0  (1859),  Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården
för år 1857, s. 56.
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I citatet framhålls tilltagande läsförmåga som en positiv effekt av att  fångarna i
fängelset  ges  tillgång till  böcker.  Möjligen  är  det  här  som kopplingen  biblio-
tek-läskunnighet blir tydligast. Fångarnas läskunnighet är inte bara  relaterad till
följande aspekter av fängelsebiblioteket i det att det är en nödvändig förutsättning
för att fångarna ska kunna sysselsätta sig med aktiviteten läsning och tillägna sig
ett budskap via läsning. Dessutom bör man, menar jag, notera en koppling i mot-
satt riktning; aktiviteten och budskapet stärker läskunnigheten hos fångarna ge-
nom att fångarna erbjuds möjlighet att öva. En nödvändig förutsättning för ovan-
stående är givetvis att fångarna erbjuds böcker att läsa. På så vis fyllde  fängelsets
boksamlingar en funktion för fångarnas läskunnighet.

Möjligen skulle man kunna, lite beroende på hur vid definition fängelsebiblio-
teket ges, säga att fångarnas läskunnighet är den aspekt som minst tydligt relaterar
till  fängelsebiblioteket.  Eller,  annorlunda uttryckt,  fångarnas läskunnighet är ett
område  som relaterar  till  fler  funktioner  och aspekter  av cellfängelset  än  bara
fängelsebiblioteket. Jag menar dock att det finns en koppling och att man bör kän-
na till upptagenheten vid fångarnas läskunnighet för att bättre förstå de aspekter
som följer. Vidare är det noterbart, om än inte förvånande, att det i källmaterialet
inte  framkommer  några tydliga utsagor  om varför  fångarnas  läskunnighet  sågs
som  central. Att läskunniga fångar var något önskvärt bär självklarhetens prägel.
En förklaring ligger i den bokliga religiositet som bedrevs och betraktades som
central i fängelset. Ytterligare en förklaring återfinns i hur bristande läskunnighet
länkades samman med rad oönskade karaktärsdrag och beteenden. 

Läsning som aktivitet

I föregående avsnitt har fångarnas läskunnighet beskrivits som en aspekt av fäng-
elsebiblioteket. Här nedan följer en aspekt av fängelsebiblioteket som jag har valt
att kalla ”läsning som aktivitet”. Med läsning som aktivitet avser jag att beskriva
de åtskilliga resonemang och praktiker som berör fångarnas sysselsättning med att
läsa. En   av anledningarna till att man såg det som positivt att fångarna sysselsatte
sig med att läsa har redan berörts i föregående: övning ger färdighet. Detta är dock
inte det enda skälet till att man såg det som positivt att fångarna ägnade sig åt att
läsa. I följande vill jag försöka teckna en bild av hur man resonerade kring förde-
larna med fångarnas läsning. Själva aktiviteten, om man så vill förstådd som det
som ligger mellan färdigheten och innehållet, sågs som något önskvärt i sig. 

Fylla fängelset med innehåll
En orsak till varför läsningen sågs som viktig i fängelset var att det var en möjlig
och lämplig aktivitet att sysselsätta fångarna med. Utöver att fångarna utvecklade
sin läsförmåga och samtidigt kunde tillägna sig ett uppbyggligt innehåll fyllde läs-
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ningen funktionen av sysselsättning.  I årsberättelsen för 1848 menar predikanten
vid länsfängelset i  Växjö att ”[i] början läste flera endast för att fördrifva en tid,
som de funno alltför lång och sorglig.”151 Predikanten menar att fångarnas läsning
som tidsfördriv är en positiv sysselsättning som sedermera ofta övergår till att mer
på djupet ta till sig innebörden av det som läses. Jag menar dock att det finns en
poäng i att uppehålla sig vid själva aktiviteten.  För att tydligare förstå vikten av
aktiviteten läsning är det av betydelse att förstå den som lösning på ett problem.
På flera håll påtalas ”sysslolösheten” som skadlig och som ett problem. Bristen på
sysselsättning förbinds med en rad icke önskvärda och skadliga beteenden. Detta
gäller i fängelset, men återkommer även när brottsligheten ska förklaras.152     

Fångvårdsstyrelsens cirkulär den 1 maj 1860 berör frågan om ordningsregler
på landets fängelser. I skrivelsen framhålls att varje fängelse ska ha tydliga regler
angående vad som var tillåtet och otillåtet. Bland de saker fångarna skulle uppma-
nas till återfinns ”nyttig läsning under fristunder”.153 Uppmaningens inledande ord
som fastslår att läsningen ska vara nyttig avser till viss del ett bestämt innehåll,
men jag menar att själva läsningen som aktivitet sågs som nyttig. Ett sätt att förstå
det är utifrån regleringen av tillåtna och otillåtna aktiviteter. Genom att fångarnas
beteende, aktiviteter och förhållningssätt delades upp i påbjudet och förbjudet ska-
pades en mall för hur den skötsamme fången skulle bete sig. Till listan på tillåtna
och positivt värderade aktiviteter räknas läsning. 

En ytterligare aspekt av detta framkommer när det för en gångs skull är en
fängelseläkare som yttrar sig i frågan om fångarnas läsning. I årsberättelsen för år
1849 pläderar denne oidentifierade läkare för ett utökat bestånd av böcker på lan-
dets fängelser. Det intressanta här är den argumentation han använde sig av. Pre-
missen är att fängelset redan  hade ett antal goda böcker, men  att  fångar som är
dömda till längre straff snart blev färdiga med dem. Då finns risken, menar läka-
ren, att: 

de såsom ovana att tänka på egen hand, heldre låta sinnet försjunka i en ofruktbar lojhet och
likgiltighet eller repetera ur minnet scener ur deras förutgående, ofta af brott och sedeslöshet
besudlade, lif. Om deremot hvarje Cellfängelse hade en liten samling bildande, nyttiga och
moraliska böcker, hvilka som uppmuntran kunde anförtros åt fångar, som dertill kände begär
och af fängelsets Prest funnos deraf förtjenta, tror jag, att något godt derigenom kunde vinnas
och åtminstone mycket ondt i tankar och något i gerningar undvikas. Fången i ett ensamhets-
fängelse är dömd till isolering från brottsliga kamrater, hvarföre icke också, om möjligt, från
den brottsliga delen af sina egna tankar, men ej från umgänget med dygdiga personer eller
upplyftande och förbättrande betraktelser, på hvad sätt sådana kunna honom bibringas.154

1 5 1  (1849),  Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården
för år 1848, s. 60.
1 5 2 Se t.ex. (1842), Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fång-
vården för åren 1838 och 1839, s. 82; (1859),  Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket un-
derdåniga berättelse om fångvården för år 1857, s. 52; (1904), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse
för år 1903, s. XXV.
1 5 3  (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården, s. 274.
1 5 4  (1850),  Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården
för år 1849, s. 44f.
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Utöver att  isoleras från sina medfångar skulle alltså fångarna isoleras från sina
egna brister i form av ”ofruktbar lojhet”, ”likgiltighet” och ”minnen”. Läsningen
framstår  i  ovanstående citat  som ett  möjligt  motmedel,  som ett  sätt  att  isolera
fången från sig själv. 

Läsningen betraktades alltså som en lämplig sysselsättning i fängelset, en akti-
vitet att fylla de fria stunderna med.  Läsningen var påbjuden i ordningsreglerna,
ett sätt att fördriva tid och som ett sätt att isolera fången från sig själv på. I fängel-
sets tid och rum, på samma gång avskalat och inrutat, kom läsningen att bli en fri-
tidssysselsättning som inte bara fyllde en instrumentell funktion i förhållande till
”läsning som färdighet” och ”tillägnande av ett bestämt innehåll”.  Läsningen var
också – i sig och som aktivitet betraktad – ett innehåll att fylla fängelset med. 

En ordningsskapande aktivitet
Det finns ytterligare en sida av läsning som aktivitet som är värd att lyfta fram.
Med läsning som ordningsskapande aktivitet  avser jag att  läsningen  var instru-
mentell för fängelset på ytterligare ett sätt. Här är det aktiviteten läsning som fyller
funktionen att avhålla fångarna från oönskade aktiviteter. Läsningen var en aktivi-
tet som förhindrade, omöjliggjorde eller åtminstone avledde fångarna från att bry-
ta mot ordningsreglerna.  

I årsberättelsen för 1899 menar predikanten vid tvångsarbetsanstalten i Norr-
köping att:

De många goda böcker, som genom Fångvårdsstyrelsens försorg blifvit hit öfversända, hafva,
utom den förädlande inverkan de i närmaste hand äro afsedda att utöfva, äfven och icke minst
varit en mycket god hjelp vid uppehållandet af stillhet och lugn bland fångarne. En intressant
bok nödgar mången orolig och trätlysten kvinnna att under rastetider iakttaga en tystnad, som
på annan väg måhända skulle vara rätt svårt få till stånd.155 

Predikanten framhåller den ordningsskapande effekt böckerna och läsningen har
som en positiv bieffekt till den primära förädlande verkan. Intresset för en utdelad
bok frammanar tystnad. I citatet ovan är det tydligt hur tystnad, stillhet och lugn
skapas genom att fångarna gavs tillgång till böcker. Fångarnas sysselsättning med
en god bok var ett produktivt sätt att uppnå en önskad ordning. Stillhet, lugn och
tystnad var förvisso även påbjudet och reglerat genom att motsatsen var förbjudet,
men predikanten tycks mena att ordningen uppnåddes mer effektivt genom läsning
än förbud.156 

I årsberättelsen för 1864 går predikanten vid länsfängelset i Malmö ett steg
längre i så mån att han vill nedtona läsningens betydelse för fångarnas moraliska
förbättring. Han skriver att:

1 5 5  (1900), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1899, s. XXI.
1 5 6 Jmf.  m. Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s. 86ff.
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Denna boksamling, som sedan flera år egt bestånd och under de sednare åren blifvit betydli-
gen -tillökt genom inköp utaf böcker af omvexlande innehåll, har efter hand framkallat en allt-
mer utspridd håg för läsning. Om än den moraliska vinsten icke bör uppskattas så synnerligen
högt, hvarken hvad verklig förbättring eller bildning angår, så har dock denna läslust, enligt
min öfvertygelse, åtminstone det goda med sig, hvilket i all synnerhet inom ett gemensamhets-
fängelse bör tilläggas en icke ringa vigt, att det innehåll, som läsningen gifver åt tanken, bidra-
ger att afleda denna från annan skadlig sysselsättning och såmedelst neutralisera den hos be-
folkningen i ett gemensamhetsfängelse otvifvelaktigt i högre grad än annorstädes befintliga
och verksamma benägenheten för oordning.157

Noterbart är att länsfängelset i Malmö här ännu  var ett så kallat gemensamhets-
fängelse. Det intressanta är dock hur predikanten argumenterar för att läsningens
främsta och kanske enda förtjänst är som ordningsskapande sysselsättning. Läs-
ningen  fungerade  som  avledning  och  neutraliserade fångarnas  benägenhet  till
oordning. Min poäng är inte att ovan citerade predikants synsätt är representativt i
sin krasshet. Utan snarare att läsningen som aktivitet fyllde fler funktioner än bara
som medel för moralisk förbättring.

Ytterligare ett exempel på läsningens ordningsskapande effekt framkommer i
årsberättelsen för 1865. Här citeras predikanten vid straffängelset i Landskrona
som framhåller att ”icke någon fånge, som flitigt sysselsatt sig med läsning, till-
hört de straffades antal.”158 Det straff som här åsyftas är den bestraffning som utde-
lades i fängelset åt fångar som bröt mot ordningsreglerna.159 Återigen finns möjlig-
heten att tolka yttrandet på olika vis. Å ena sidan finns möjligheten att läsningen
har en förbättrande verkan på fångarna i så mån att de tog till sig litteraturens fost-
rande uppmaningar. Å andra sidan  finns  möjligheten att  själva sysselsättningen
frånhöll dem från att begå förbrytelser mot ordningsreglerna. 

I årsberättelserna framhålls på olika sätt och med olika intensitet läsningens
ordningsskapande effekter. Ibland framstår denna kvalitet till  och med som läs-
ningens främsta. Med stöd i ovanstående menar jag att läsningen som ordnings-
skapande aktivitet inte bör betraktas som en viktig funktion av fångarnas läsning.
Centralt här är hur läsning som sysselsättning var ett positivt sätt att avhålla fång-
arna från oönskade beteenden och aktiviteter. Positivt skall här inte främst förstås
som ett värderande ord, utan i relation till det negativa och hämmande förbuden.
Genom att rikta fångarnas uppmärksamhet och begär mot bokens sidor kunde an-
nat avskärmas. Läsningen som en aktivitet skapade tystnad och ordning. 

”Läsning som aktivitet” kan alltså sägas ha två huvudsakliga – sammanhäng-
ande men i analysen åtskilda – syften. Båda dessa syften relaterar till sysslolöshe-
ten som sågs som skadlig både i och utanför fängelset.  För det första ville man
producera läsande individer, det vill säga inpränta en vana som fångarna kunde ta
med sig ut i friheten. Läsandet kopplades samman med en rad positivt värderade
karaktärsdrag.  Eller som fängelsepredikanten vid Länsfängelset i  Linköping ut-

1 5 7  (1866), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1864, s. 27f.
1 5 8  (1867), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1865, s. 25.
1 5 9 Se t.ex. (1869), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1868, s. 12.
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tryckte det: ”den hand, som tillförene varit lånad åt brottet, nu med begärlighet fat-
ta sin Bibel och sin Psalmbok”.160 För det andra fyllde aktiviteten läsning ett ord-
ningsskapande syfte  i  fängelset.  Istället  för att  sysselsätta  sig med en rad icke
önskvärda aktiviteter framhålls hur den erbjudna och påbjudna läsningen bokstav-
ligen riktade fångarnas blick mot boksidorna och därigenom bidrog till  den av-
skärmning som fängelset eftersträvade.  Handen som fattar boken istället  för att
stjäla. Uppmärksamheten skulle riktas mot boken istället för omgivningen.

Läsning av ett bestämt innehåll

Den tredje aspekten av fängelsebiblioteket och fångarnas läsning kallas i denna
uppsats för ”läsning av ett bestämt innehåll”. I uppsatsens inledande delar försökte
jag visa hur de innehållsliga dimensionerna av det historiska fängelsebibliotekets
bestånd ofta  lyfts  fram som dess främsta  kännetecken.  Vilken typ av litteratur
fångarna skulle läsa är givetvis av vikt. Det jag främst vill försöka visa i det som
följer är hur man från fängelsets sida resonerade kring vilken typ av innehåll som
kunde tjäna till uppbyggelse och hur man menade att detta skulle gå till. Dessutom
menar jag att frågan om innehållet  aktualiserar ett antal maktaspekter samman-
kopplade med fängelsebiblioteket. Dessa maktaspekter berör inte främst det ideo-
logiska innehållet, snarare då de regulativa spörsmål som fängelset ställdes inför
samt den typ av makt man menade att litteraturen hade potential att utöva. 

Det kristna innehållet
I uppsatsens  redovisning av tidigare forskning påpekades att fängelsebiblioteket
under uppsatsens undersökningsperiod till  stor del kännetecknas av litteraturens
religiösa prägel. Genom att bli en läsande individ skulle fången återinlemmas i en
kristen praktik.  Kunskapen att läsa och brukandet av denna färdighet  syftade till
att tillägna sig bibeln och annan kristen litteratur. Särskilt hos fängelsepredikanter-
na är det tydligt att det är kristen litteratur som ses som den uppbyggliga litteratu-
ren. I en bilaga till årsberättelsen 1847 heter det ”läsning och uppbyggelse af Bib-
len och andra lämpliga böcker och skrifter”.161 Bibeln står i centrum och den lämp-
lighet som omtalas handlar, åtminstone till en början, om en närhet till bibeln. 

I årsberättelsen för 1855 menar predikanten vid länsfängelset i Växjö att: 

Cellsystemets välgörande inflytande på fångarnes moraliska förbättring har äfven under detta
år blifvit ytterligare bekräftadt. Mången, som under sin förra syndiga lefnad knappt öppnat Bi-
beln, eller någon annan religiös bok, har under ensamheten i cellen med brinnande ifver ransa-

1 6 0  (1852),  Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården
för år 1851, s. 52.
1 6 1  (1849),  Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården
för år 1847, s. bil. 7, s. 16.
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kat skrifterna, under hvilkas läsande och betraktande många fromma föresatser blifvit fattade
och många heliga löften gifna, hvilket jag under samtal haft glädjen erfara.162

I citatet framkommer hur läsningen av ett religiöst innehåll kopplas till fångarnas
moraliska förbättring. Tillägnandet av det kristna  var en väg mot förbättring. De
faktiska effekterna formuleras av predikanten i termer av fromma föresatser och
heliga löften. Hur dessa föresatser och löften omsattes i praktiken är givetvis inte
möjligt att avgöra. Det centrala är dock inte de faktiska effekterna av den religiöst
färgade förbättrande läsningen,  utan  att  det  från fängelset  i  allmänhet  och  hos
fängelsepredikanterna i synnerhet fanns en föreställning om att förbättring genom
läsning av ett bestämt innehåll hade potential att reformera fångarna. 

Citatets sista bisats kan tjäna som övergång till ytterligare en poäng med den
kristna läsningen. Fängelsepredikanterna framhåller på flera ställen hur fångarnas
läsning var en bra ingång till samtal. Några år tidigare skriver samme predikant -
(eller åtminstone predikanten vid samma fängelse, det vill säga Växjö) att: 

Både för att blifva öfvertygad, det de verkligen sysselsätta sig med ordets betraktande, och för
att kunna upplysa och leda dem har jag bedt dem lägga något märke i bibeln, der de ej kunnat
fatta meningen, och med glädje har jag vid besöken funnit en mängd sådane och blifvit öfver-
hopad med frågor, hvarunder jag haft tillfälle upplysa det dunkla, och i sammanhang dermed
utså månget frö, som jag hoppas genom Guds nåd skall uppspira och bära goda frukter.163

I citatet framkommer hur predikanten använder sig av fångarnas bibelläsning som
ingång till religiösa samtal. Fångarnas läsning av bibeln ger en möjlighet till sam-
tal och upplysning. Dessutom är det noterbart hur predikanten menar att han även
använder denna praktik som kontrollmekanism. Man skulle möjligen i relation till
det kristna innehållet även kunna tala om en kristen praktik. Där fångarnas läsning
gav predikanterna möjlighet att samtal, upplysa och kontrollera. I denna praktik
spelade böckerna en viktig roll. Predikanten vid tvångsarbetsanstalten i Svartsjö
menar i årsberättelsen för 1905 att: 

Med rätta ha böckerna inom missionsarbetet kallats 'de stumma missionärerna' och de fylla sä-
kert en viktig mission vid arbetet för fångarnes upprättelse. 'Här ha fallit många tårar öfver
denna boken', yttrade en fånge, då han vid samtalet strax före frigifningen lämnade fram den
bok, han haft till låns. Och han är nog ej den ende, som just genom böckerna lärt känna och
kanske längta efter ett bättre, ett renare lif.164

Värt att ta fasta på i ovanstående är för det första hur predikanten liknar sitt arbete
vid missionärens. Fångarnas upprättelse handlar om att presentera dem för och få
dem att längta efter ett bättre liv. För det andra bör böckernas - ”de stumma mis-
sionärernas” - roll lyftas fram.

1 6 2  (1857),  Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården
för år 1855, s. 55.
1 6 3  (1849),  Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården
för år 1848, s. 60.
1 6 4  (1906), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1905, s. XXIV.
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Det kristna innehållet sågs alltså som idealet för den uppbyggliga läsning som
fångarna skulle sysselsätta sig med. Värt att notera är dock att det inte bara var in-
nehållet i sig som sågs som den verkande substansen utan att det kristna innehållet
tillhörde en vidare praktik där läsningen av innehållet utgjorde en viktig bestånds-
del.   

Beståndet vidgas
I föregående påvisades hur bibeln och annan religiöst färgad litteratur utgjorde det
innehållsliga centrumet för den läsning fångarna skulle sysselsätta sig med och
som sågs som  den uppbyggliga, förbättrande litteraturen. Beståndet hos landets
fängelsebibliotek kom dock att vidgas. Detta betyder dock inte att det kristna litte-
raturen försvann från landets fängelsebibliotek. De religiösa arbetena dominerade
fortfarande, åtminstone numerärt, boksamlingarna. 1878 börjar man redovisa bok-
samlingarnas bestånd utifrån följande uppställning

Detalj ur årsberättelsen 1878.165

Uppdelningen åskådliggör att man på fängelsebiblioteken även hade böcker som
inte klassificerades som ”religiösa arbeten”. Värt att notera är dock att de religiösa
arbetena utgör mer än två tredjedelar av beståndet. Först en bit in på 1900-talet un-
derstiger de religiösa arbetena hälften av det totala beståndet.166 Noterbart är även
den grovhuggna klassificering man använde sig av i årsberättelserna. 

Mer intressant än de kvantitativa aspekterna av beståndet är hur man resonera-
de kring ett utvidgat bestånd. Under avsnittet om läsning som sysselsättning cite-
rades en läkare som pläderade för en utökad boksamling. Han menade att bestån-
det borde vidgas och erbjuda större omväxling. Han poängterade dock att bestån-
den även fortsättningsvis skulle vara ”bildande, nyttiga och moraliska”. 

1 6 5  (1880), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1878, s. 27.
1 6 6  (1909), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1908, s. XVI.
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Apropå det vidgade beståndet och dess fördelar skriver fängelsepredikanten
vid straffängelset i Landskrona i årsberättelsen för 1862 att:

Då böckerna samtligen äro goda och lärorika, nog skall ock deras flitiga begagnande hafva ett
godt inflytande på fångpersonalen så väl i religiöst som moraliskt afseende. Att denna läslust
är i ständigt stigande, dertill bidrager i all synnerhet Kongl. Styrelsens frikostiga anslag, hvari-
genom äfven böcker af annat än rent religiöst innehåll kunnat till  Slottsbibliotheket under de
2:ne sednast förflutne åren inköpas. Att dessa, hufvudsakligen omfattande Historia, Naturkun-
nighet och Resebeskrifningar, i all synnerhet anlitas, måste visserligen medgifvas; men, om
man härutaf vill draga den slutsatsen att böcker af uppgifna innehåll ej äro för lifstidsfångar
fullt lämpliga, emedan de genom dessas läsande antingen uraktlåta att läsa eller åtminstone ej
nog flitigt begagna de rent religiösa böckerna, så må man besinna, att det är vida bättre att
fångarne läsa de icke rent religiösa böckerna än inga, i all synnerhet som deras innehåll är bi-
dragande till sinnets förädling. Dessutom bör anmärkas, att äfven den frivilliga efterfrågan af
rent religiösa böcker är i tilltagande; hvilket förhållande synes mig bland andra orsaker äfven
vara beroende derutaf, att just genom de Historiska böckerna, Resebeskrifningarne m. m. en
läslust uppstått, som, dessa böcker förutan, neppeligen blifvit så allmän, som den nu är.167

Predikanten kommer in på den potentiella konflikten mellan de religiösa böckerna
och böcker med ett annat innehåll. Han påpekar dock att läsning av mer profant
innehåll är bättre än ingen alls, samt att läsningen av icke-religiöst innehåll eggar
till religiös läsning. Det vidgade beståndet för det goda med sig att de väcker en
läslust hos fångarna. 

I årsberättelsen för 1867 kommenterades det vidgade beståndet med följande
ord:

Förutom de vid fångvårdsinrättningarne befintliga förråd af biblar, psalmböcker och kateke-
ser, hvilka anskaffas för särskilda till »religions- och läroböckers» uppköp i stat anvisade me-
del, hafva vid samtliga fängelserna för fångarnas räkning särskilda bibliotek blifvit inrättade
på besparingskassornas bekostnad. Dessa bibliotek, som årligen tillökas, bestå dels af religiö-
sa uppbyggelse- och undervisningsböcker samt arbeten af företrädesvis moralisk syftning, dels
af historiska och geografiska arbeten, dels af arbeten i naturvetenskaperna och dels af böcker
utaf blandadt innehåll, förnämligast sådana, som blifvit författade särskildt för den mindre bil-
dade klassen.168

Ovanstående karaktärisering av bibliotekens bestånd illustrerar hur man även efter
det snävt religiösa beståndet utökats ändå ville bibehålla en moralisk syftning och
uppbygglig karaktär på boksamlingarna.

I en lång utläggning om boksamlingarnas  innehållsliga dimensioner  menar
fängelsepredikanten vid länsfängelset i Uppsala att även om fången tagit till sig
det religiösa budskapet så är det: 

icke dermed gifvet,  att  fången på ett  riktigt  sätt  förmår uppfatta de jordiska förhållanden,
bland hvilka han snart skall utträda, eller förstår att på dem tillämpa sin nya sinnesriktning. De
böcker, som gifvas honom att läsa, böra härom upplysa honom. Fången behöfver derföre äf-
ven annan läsning än den rent religiösa.169

1 6 7  (1864), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1862, s. 26.
1 6 8  (1869), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1867, s. 18.
1 6 9  (1880), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1878, s. 29.
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Det fången behöver är inte bara en ovanjordisk frälsning utan och begrepp att för-
stå den jordiska tillvaro som väntar honom efter fängelsetiden. Exempel på sådan
läsning finner predikanten i Nykterhetssällskapets meddelanden och i ”Läsning för
folket,  i synnerhet den äldre serien, der det uppfostrande elementet starkare fram-
träder.”170 Vidare kommer predikanten in på frågan om det övriga beståndet i bibli-
otekets samlingar. I följande citat kommer predikanten in på hur historiska arbeten
kan verka:

På fängelsets bibliotek finnes emellertid ett icke ringa antal böcker,hvilka på ett rent objektivt
sätt, utan all tendens hvarken ond eller god, skildra förhållanden eller historiska tilldragelser.
Sådana böcker torde stundom vara af mera ovisst värde för uppnående af det mål, som genom
cellstraffet åsyftas.171

Predikanten exemplifierar med objektiva skildringar från ”hednatidens vikingalif”
och ”medeltidens otyglade sjelfsvåld”. Han menar att hos ”hvar och en” väcker så-
dana skildringar tacksamhet över att leva i ett ordnat och mer civiliserat samhälle,
men: 

hos en fången äfventyrare skall en sådan läsning ofta hafva en helt annan verkan; den skall
upptända hans lust efter nya äfventyr, den skall föra hans fantasi långt bort ifrån honom sjelf
och den strid han har att genomkämpa, den skall ytterligare utplåna hans redan förut svaga
rättsbegrepp.172

Predikanten menar dock att det här handlar om att känna sina låntagare, att anpas-
sa och avläsa deras uppsåt och sinnesstämning, ty hos vissa fångar kan dylika
skildringar fylla en funktion. Dels vad gäller att bryta ett självupptaget grubbleri,
dels för de sant kunskapssökande fångarna.173 Predikanten ger exempel på ett fler-
tal olika funktioner, möjligheter och risker som det vidgade beståndet medförde. 

Det  vidgade beståndet  medförde  att  Fångvårdsstyrelsen såg sig nödgad att
skärpa kontrollen över fängelsebibliotekets bestånd. I ett ”allmänt cirkulär” den 31
oktober 1864 meddelar Fångvårdsstyrelsen att fängelsepredikanten till sin årsbe-
rättelse skulle bifoga en förteckning över samtliga böcker som fanns på fängelsets
bibliotek. Det är dessa förteckningar som ligger till grund för de kvantitativa upp-
ställningarna  över  fängelsets  boksamlingar.  Vidare  skulle  fängelsepredikanten
även upprätta en skrivelse om vilka böcker han önskade få inköpta till biblioteket.
Dessutom inskärps: 

att, vidkommande frågan om de i fångvårdsinrättningarnas bibliotek redan befintliga böckers
utlämnande till läsning åt fångarne, uppdrager åt vederbörande predikanter att pröfva lämplig-
heten af dessa böckers tillhandahållande; i afseende hvarå styrelsen velat tillkännagifva, att
styrelsen vid val af böcker till läsning åt fångar utgått från den grundsats att, förutom arbeten
af uteslutande religiöst innehåll, hufvudsakligen endast sådana borde anskaffas, som antingen

1 7 0  (1880), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1878, s. 29.
1 7 1  (1880), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1878, s. 29.
1 7 2  (1880), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1878, s. 30.
1 7 3  (1880), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1878, s. 30.
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vore af företrädesvis moralisk syftning eller utgjordes af populära arbeten i historia och natur-
kunnighet, eller ock blifvit författade med särskilt afseende på den mindre bildade klassen.174

Ovanstående bör ses i relation till  det faktum att beståndet breddas. Tidigare, när
det enda som erbjöds fångarna var av religiös art, var måhända frågan inte i lika
starkt behov av reglering. När beståndet breddas uppkommer behovet av att tydli-
gare föreskriva hur beståndet skulle utformas. Denna uppstramade kontroll  inne-
fattar fängelsepredikanternas redovisningsskyldighet, betonandet av fångvårdssty-
relsen ekonomiska makt i frågan, samt ett försök att beskriva hur man ville att be-
ståndet skulle utformas rent innehållsmässigt. 

Så långt  de generella  tankegångarna kring vilken  typ av innehåll  fångarna
skulle läsa för att uppnå moralisk förbättring. Här nedan följer två exempel på hur
detta innehåll kunde ta sig uttryck. Först kommer cellboken I ensamma stunder att
analyseras, därefter följer en redogörelse för hur nykterhetsskrifter sågs som ett
sätt att motverka problemkomplexet kring alkohol och brottslighet.  

I ensamma stunder
Boken  I ensamma stunder har redan behandlats  vad gäller tillkomstbetingelser,
avsändare,  mottagare,  mottagande. Här nedan kommer bokens innehållsliga di-
mensioner och tendens att avhandlas. Det rör sig inte om någon fullständig ge-
nomlysning av verket. Syftet är att belysa innehållet som uppbyggelselitteratur och
därigenom åskådliggöra hur fången skulle bli bättre. 

Bokens inledande stycke är rubriksatt med ordet ”Hälsning”. Salvén ställer en
fråga å den tänkte läsarens vägnar: 

Du frågar måhända: 'huru skall jag då kunna bliva en god, en samhällsnyttig människa och en
gång åter få åtnjuta den aktning, som jag jag nu förlorat, men som är nödvändig för ett lyckligt
liv?'175

Salvén fortsätter omedelbart med: 

Svaret på denna fråga kan blott bliva ett enda:  genom att lära känna dig själv i grund och
botten. En djupt ingående ende självprövning är för dig alldeles nödvändig. Då du sålunda
granskar dig själv, ditt inre tankeliv och dina gärningar, så måste du finna huru orent, oärligt,
gudsförgätet och fåfängligt hela ditt yttre och inre liv varit, och huru många stygga och syndi-
ga ord och gärningar uttalats och förövats av dig. Huru många hemska minnen träda icke nu
fram, minnen av olydnad i hemmet och obeherrskade handlingar ända från barnaåren och allt
framgent intill denna stund?!176

Det är i relation till denna fråga och detta svar som bokens syfte beskrivs med or-
den:

1 7 4  (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården, s. 212f.
1 7 5 Salvén, A. (1916), I ensamma stunder, s. 4.
1 7 6 Salvén, A. (1916), I ensamma stunder, s. 4f.
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I denna lilla bok skola många frågor rörande det yttre och inre livet, inför vilka du står så und-
rande och tveksam besvaras och sålunda bliva dig till hjälp. Den vill vara en vägledning för
dig att återfinna dig själv och din Gud och sålunda bliva till glädje och välsignelse 'i ensamma
stunder'.177

Salvén karaktäriserar bokens användningsområde med orden ”hjälp” och ”vägled-
ning”. Genom att besvara frågor vill boken understödja ett återfinnande. Återfin-
nandet åsyftar både fången själv och Gud. Och Salvén håller sig verkligen till sitt
angivna syfte. Genom boken avhandlas omväxlande religiösa spörsmål och frågor
som mer har karaktären av ”känn-dig-själv”. 

Kapitelrubrikerna illustrerar väl bokens innehåll.  Bland de mer explicit reli-
giöst syftande kapitlen återfinns ”Finns en Gud?”, ”Gudsförnekelsen – dess orsa-
ker”, ”Vad är kristendom?”, ”Gudsförnekarens grymhet”, ”Vad Gud kan göra”,
”Läs din Bibel!”, ”Vittnesbörd om bibeln av berömda män”, ”Om bönen”, ”Till
dem, som ärligt kämpa emot tvivel”, ”Morgon- och aftonböner”, ”Psalmboken”. 

Bland kapitlen som mer drar åt det jordiska återfinns ”Vad är en människa?”,
”Varför kom du hit?”, ”En drinkares predikan”, ”När tanken blev till handling”,
”Var vaksam på dina svagheter!”, ”Vad är ändamålet med vår jordiska tillvaro?”,
”Karaktärslöshet”, ”Om fosterlandskärlek”, ”Något om ditt förhållande i fängel-
set”,  ”Var vid gott  mod!”,  ”Pröva dig själv!,  ”Giv mig goda tankar … !” och
”Hänvisningar”.178 

Det går inte att upprätthålla någon strikt distinktion mellan det religiösa och
det jordiska. De jordiska avsnitten är präglade av en kristen grundsyn och de reli-
giösa syftar till en bättre jordisk tillvaro. Min poäng är närmast att visa att boken
tydligt famnar efter både det himmelska och det jordiska. För att exemplifiera kan
vi titta närmare på avsnittet om bönen. Det är på intet sätt enbart en utläggning om
bönens överjordiska förtjänster. Gud hör förvisso bön, men budskapet i kapitlet är
också att bönen är en handling: 

[i]nser du icke, att ett rätt böneumgänge med Gud åstadkommer vår egen inre förbättring och
därmed en förbättring av våra yttre förhållanden, ty vårt yttre, jordiska liv kan av inte så för-
bättras, som av en sann omvändelse, som försiggått i vårt inre liv. Finnes det då något, som
har ett större praktiskt värde än bönen.179

Bedjande som handling och religiös praktik är en väg till  inre förbättring, i det
närmaste en syn där den knäböjande rörelsen är den verkande kuren. Bönen ex-
emplifierar hur det himmelska och det jordiska kopplas samman. I fråga om bönen
erbjuds  även  fången  färdigskrivna morgon-  och  kvällsböner.  Andra  halvan  av
måndagens morgonbön lyder:

Då jag idag börjar veckans arbete, så giv mig nåd att noggrant fullgöra mina åligganden, och
genom lydnad, flit och hörsamhet mot mina överordnade, ådagalägga, att jag av hjärtat bliva

1 7 7 Salvén, A. (1916), I ensamma stunder, s. 5f.
1 7 8 Salvén, A. (1916), I ensamma stunder, s. 191f, “INNEHÅLL”
1 7 9 Salvén, A. (1916), I ensamma stunder, s. 128f.
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en annan människa, än jag förut varit! Herre bevara mig från all falskhet, förställning och
skrymteri, så att jag måtte bekänna dig också med min vandel och icke blott med munnen! Jag
är så vanmäktig i mig själv och kommer så lätt på avvägar. Lösgör mig från allt, som vill sig
emellan mig och dig! Herre, gör med mig, som  du behagar, blott jag till sist får komma hem
till dig i himmelen! Amen.180

Den religiositet som beskrivs är något som fången genom olika handlingar uppma-
nas att omsätta i faktiska handlingar. Be! Läs din Bibel! Salvén lägger ut texten,
förklarar och vägleder,  men det finns också ett  starkt inslag av uppmaning till
tillämpning. Den förbättring som boken strävar efter handlar inte bara om att in-
pränta ett budskap. Budskapet måste omsättas i praktiken för att verka förbättran-
de, ”... också med min vandel och icke blott med munnen!”, som det formuleras i
bönen. Med dagens språkbruk skulle boken närmast klassas som självhjälpslittera-
tur. Förklaringarna, budskapet och de handfasta råden måste omsättas i praktiken,
tillämpas.  I ensamma stunder  är en   bok fylld av explicita och implicita utrops-
tecken. I kapitlet ”När tanken blev handling” berör Salvén frågan om idéernas re-
lation till handling. Avsnittet visar tydligt vilken betydelse som fästes vid litteratu-
ren. 

Vi äro alla föremål för inflytelser. Vi påverkas med eller mot vår vilja av vår omgivning, av
de böcker vi läsa, av det vi se och höra. [---]

Huru ofta visar det sig icke, att t. ex. läsningen av en förbrytarroman eller alltför noggrann
tidningsskildring av en förbrytelse blivit upphov till det eller det brottet. [---]

Den inverkan, som kommer från osedliga berättelser och bilder, förfelar sällan att göra en
fruktansvärd skada, Den skämmer våra ideal, grusar våra förhoppningar och bringar olycka
över särskilt de unga.181

Här ser vi tydligt hur Salvén menar att tankar kan påverkas av till exempel littera-
tur;  den skadliga litteraturen som direkt eller  bidragande orsak till  brottslighet.
Idéinnehåll  är något med potens nog att bringa olycka, fördärv och brottslighet.
Kapitlet avslutas dock med en spegelvänd bild av ovanstående. Ty om idéerna är
starka nog att bringa fördärv har det också kraft att ge räddning; ”Vet du det goda,
må du vilja det också! Och vill du det goda, så låt de goda, rättfärdiga tankarne
förverkligas i goda handlingar!”182 Det Salvén uttrycker i dessa två meningar är
inte bara ett argument för fortsatt läsning av I ensamma stunder, i någon mån sam-
manfattar han även fängelsebibliotekets essens. 

Nykterhetsskrift – lösning på ett problem
I årsberättelsen för 1888 tar man upp frågan om brottslighetens relation till alko-
hol. I tabellform redovisas hur många av landets fångar som ”begått sitt brott i ru-
sigt tillstånd” respektive ”varit före brottets begående begifna på dryckenskap”.183

1 8 0 Salvén, A. (1916), I ensamma stunder, s. 174.
1 8 1 Salvén, A. (1916), I ensamma stunder, s. 38ff.
1 8 2 Salvén, A. (1916), I ensamma stunder, s. 42.
1 8 3  (1889), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1888, s. XVIII.
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Här ska inte mycket ägnas åt de redovisade siffrorna. Klart är att alkoholen sågs
som ett problem som orsakade eller åtminstone  länkades  samman med brottslig-
het. Det intressanta här är hur man formulerar sig kring möjliga lösningar.  Man
skriver att: 

Under förhållanden sådana som dessa bör tydligen äfven inom fängelserna allt göras som för
rusdrycksbegärets tillbakaträngande kan göras. Styrelsen har ock till samtlige rikets straff- och
tvångsarbetsanstalter utdelat de 3,500 exemplar af de på statens bekostnad tryckta nykterhets-
skrifter, hvilka till Styrelsen öfverlemnats.184

Spridning av en nykterhetsskrift ses som en möjlig lösning på problemet med rus-
drycksbegäret. Det är givetvis svårt att spekulera i vilka effekter som spridningen
av nämnda skrifter fick. Det som kan konstateras är hur spridning av skrifter och
läsning av dessa sågs som ett möjligt sätt att lösa ett problem. Årsberättelsen er-
bjuder hur som helst en direkt utvärdering i ett citat från fängelsepredikanten vid
länsfängelset i Örebro, som menar att:

Dessa skrifter hafva mycket tilltalat äfven de djupast sjunkne drinkarne, af hvilka många öns-
kat att få köpa den. För några dagar sedan erhöll jag besök af en ibland desse olycklige män,
som på fängelset läst skriften och han bad på det bevekligaste att jag skulle söka skaffa honom
den.185

Ovanstående exempel illustrerar hur man från fängelsets håll identifierade ett pro-
blem, sökte möjliga lösningar och sedan försökte utvärdera lösningen. Exemplet
kan betraktas på två sätt. Dels belyser det den fokuseringen på problem, lösning
och utvärdering. Fängelset var en institution för problemlösning. Dels belyser det
hur det skrivna ordet och fångarnas läsning av detsamma sågs som en del av den-
na problemlösning. I ovanstående exempel är det dessutom intressant att notera
hur läsningen inte enbart sågs som en generellt uppbygglig aktivitet utan att det
fanns möjligheter att anpassa och inrikta läsningen mot ett specifikt problem. 

Frågan om dryckenskapens bekämpande medelst litteratur återkommer i års-
berättelsen för 1898. Här menar predikanten vid kronohäktet i Uddevalla att han 

af omständigheterna tvingats att, så vidt möjligt, på snart sagdt alla punkter, i predikningar,
samtal, litteraturval m. m., af verksamheten som fångpredikant särskildt accentuera vigten af
den omnämnda lastens allvarliga bekämpande, tydligtvis framför allt med andliga vapen och
på nyktert sätt.186

Predikanten beklagar rusdryckernas fördärvliga verkan. Ett av de medel som står
honom till buds i lastens bekämpande är att göra riktade litteraturval. 

1 8 4  (1889), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1888, s. XVIII.
1 8 5  (1889), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1888, s. XVIII.
1 8 6  (1899), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1898, s. XXII.
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Det oönskade innehållet
En innehållslig aspekt av fängelsebiblioteket är idén om det skadliga innehållet,
det vill säga den läsning som sågs som skadlig eller till och med som en orsak till
brottslighet. Denna aspekt av böckernas innehåll skulle kunna sägas vara en logisk
eller åtminstone rationell tankefigur. För om läsningen sågs som potentiellt nyttig
och uppbygglig torde motsatsen vara möjlig. Idén om den skadliga läsningen fyller
ett antal funktioner i talet om fångarnas läsning. För det första förekommer idén
som möjlig förklaringsmodell till vad som gjort fångarna till brottslingar. För det
andra tydliggör utsagorna om det oönskade innehållet vad som är att betrakta som
önskat innehåll. Det upprepade talet om bra och dåligt, nyttigt och skadligt, gott
och ont, upprättar den innehållsliga dimensionen som ett område att diskutera och
reglera. 

Exemplen på vad som kunde betraktas som ett skadligt innehåll varierar. Förs-
ta gången fenomenet påtalas är det predikanten vid länsfängelset i  Västerås som
menar att:

Den otros-litteratur, som öfverflödar i vårt land, synes nu ock hafva nedträngt till folket och
begynna bära sina bedröfliga frukter. En ung man af ett vildt och obändigt lynne blef under
sommaren intagen å fängelset. Vid med honom anstäldt enskildt christendomsförhör, förklara-
de han sig icke tro på Bibelns sanning. Han sade sig genom N. Liljas skrifter hafva kommit till
insigt om att Bibeln blott var en fabel.187

Idén om den skadliga läsningen fyller även en funktion i fängelset så till vida att
tankefiguren stärker behovet av att reglera vad fångarna fick läsa i fängelset. Idén
om den skadliga läsningen fyller även funktionen av att tydliggöra behovet av god
läsning. I många av predikanternas redogörelser framkommer en tankefigur där ett
tidigare skadligt läsandet sammankopplas med moraliskt fördärv och brottslighet.
I årsberättelsen för 1887 sammanfattar man vad predikanterna angivit för orsaker
till  brottslighet med följande  ord  ”lättja,  liderlighet,  dålig  läsning m.  m.,  men
främst i missbruket af rusdrycker.”188 Som vi såg i föregående avsnitt var just alko-
holen det som sågs som det främsta problemet. Det intressanta här är hur  även
”dålig läsning” sågs som en orsak till brottslighet. För att upphäva och bota det ti-
digare dåliga bör fängelset erbjuda ett positivt motmedel. På så vis kommer före-
ställningen om den skadliga läsningen att bli ytterligare ett argument för att fäng-
elset ska erbjuda fångarna uppbygglig läsning.

Listan på den skadliga läsningen kan göras lång. Här återfinns förutom ovan
nämnda  ”otros-litteratur”  genrebeteckningar  och  innehållsbeskrivningar  så  som
”usel och osedlig”;189 ”nihilism och socialism”;190 ”den sämre literaturen, den osed-

1 8 7  (1871), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1869, s. 17.
1 8 8  (1888), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1887, s. XVIII.
1 8 9  (1888), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1887, s. XVI.
1 9 0  (1888), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1887, s. XVI.
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liga och gudsförnekande”;191 ”dåliga tidningar med rått och hånande språk”;192 ”den
utilistiska propagandan”;193 ”usla böcker och tidningar”;194 ”dålig roman”;195 ”dåliga
böcker och brottmålsreferat”;196 ”Strindberg”;197 ”Nick Carterlitteraturen”;198  ”kol-
portageböcker, digra luntor, fyllda med bilder af äfventyr, öfverfall, mord och ob-
scena ting”;199 ”öfversättningar af utländska anarkistböcker”.200

Roddy Nilsson beskriver ovanstående i termer av moralpanik  och menar att
detta tog sig olika uttryck på en lång rad olika områden, och där den skadliga litte-
raturen bara var ett i  raden.201 Jag menar att oavsett hur man väljer att betrakta
fängelseprästernas syn på vad som var ”dålig läsning” bör man erkänna tankefigu-
rens produktiva kraft. Dessutom bör man förstå det som en rationell konsekvens
av den föregående synen på litteratur som potentiellt positiv. 

Ett  specialfall  av  det  skadliga  innehållet  framkommer  i  årsberättelsen  för
1916, det vill säga under första världskriget. Här resoneras kring en felaktig bibel-
tolkning med följande ord:

Ytterligt oförståndiga i detta hänseende ha de s. k. värnplikts- eller vapenvägrarne  av fribap-
tistisk bekännelse varit, då de i allt sitt resonemang och även i sin bibelläsning alldeles icke
beaktat medborgarplikterna.202

Här framkommer hur bibeln,  som betraktades som idealet och själva urtypen för
den förbättrande läsningen, på grund av felaktig tolkning, leder till ett oönskat och
direkt brottsligt beteende. Här ser vi tydligt hur ett innehåll i sig inte behöver vara
skadligt, istället uppkommer den skadliga verkan av en felaktig tolkning eller för-
ståelse.  

Idén om det skadliga innehållet framkommer på ytterligare ett sätt, men då i
relation till boken som materiellt objekt. I en skrivelse i Samling av författningar
och föreskrifter rörande svenska fångvården påpekades att: 

vid inspektion af läns- och kronocellfängelser blifvit i vissa fall anmärkt, att skyldig tillsyn öf-
ver fängelsets boksamling underlåtits, hvadan ej blott trasiga och defekta böcker utan ock så-
dana, som genom rent af skamlösa ritningar eller inskriptioner gjorts obrukbara, fortfarande
till fångarne utlämnats, äfvensom att ofullständiga och kassabla celltabeller icke utbytts mot
nya utan fått i cellerna kvarhänga, samt anmodat K. Bfhde förständiga vederbörande fängelse-
direktör att iakttaga behörig rättelse.203

1 9 1  (1889), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1888, s. XVII.
1 9 2  (1895), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1894, s. XVII.
1 9 3  (1895), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1894, s. XVII.
1 9 4  (1896), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1895, s. XXI.
1 9 5  (1900), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1899, s. XVIII.
1 9 6  (1901), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1900, s. XX.
1 9 7  (1906), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1905, s. XVIII.
1 9 8  (1909), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1908, s. XXII.
1 9 9  (1909), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1908, s. XXIV.
2 0 0  (1909), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1908, s. XXIV.
2 0 1 Nilsson, R. (1999), En välbyggd maskin, en mardröm för själen, s. 345ff; för en utförligare diskussion om
fenomenet “Nick Carterlitteraturen” se även Boëthius, U. (1989), När Nick Carter drevs på flykten.
2 0 2  (1918), Fångvården. år 1916, s. 49.
2 0 3  (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården, s. 213.
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Här är det alltså skamlösa ritningar eller inskriptioner som betraktas som oönskat
innehåll. Det är givetvis en helt annan typ av oönskat innehåll än otros-litteratu-
ren, Nick Carterlitteraturen, Strindberg och så vidare.  Jag menar dock att dessa
olika typer av skadligt innehåll är sammanlänkade av idén om det skadliga inne-
hållets negativa påverkan på fångarna.  Av intresse är även hur inspektionsförfa-
randet och hänvisningen till  detsamma fungerar som en form av maktutövning
över fängelsepredikanterna. Målet är förvisso att skydda fångarna från det oönska-
de innehållet, men målets uppnående kräver kontroll av fängelsepredikanterna.   

Idén om det oönskade innehållet tog sig flera uttryck. Fängelsepredikanterna
resonerade om vilken typ av litteratur som orsakat, direkt eller delvis, fångarnas
fördärv. Framkommer gör även att det oönskade innehållet ibland är en fråga om
hur innehållet tolkas. Dessutom kunde goda böcker fyllas med ett skadligt innehåll
genom fångarnas åverkan. Dessa exempel visar hur fångvårdsstyrelsen och fängel-
sepredikanterna menade att  litteraturen  kunde ha en  potentiellt  skadlig verkan.
Denna skadliga verkan sågs både som något som beledsagat fångarna till fängelset
och som något som kunde stå i vägen för den uppbyggelse som fängelset syftade
till. Litteraturen var en potentiell smittospridare. 

Denna idé  bör  förstås  som en logisk konsekvens av att  predikanterna  och
fängelset såg litteraturen som potentiellt uppbygglig. Det som kan göra nytta kan
också göra skada.  För att förstå varför det ansågs som nödvändigt att reglera be-
ståndet i fängelsernas boksamlingar måste idén om det potentiellt skadliga inne-
hållet uppmärksammas. 
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Fängelsebibliotekets program 

Den bild som tecknats av det historiska fängelsebibliotek utgörs dels av en sam-
ling källmaterial som fängelsebiblioteket kvarlämnat åt eftervärlden, dels av en te-
matisk läsning av dessa källor. I någon mån är det så historien framträder för oss,
en samling mer eller mindre disparata fakta. Hur bör dessa fakta sättas samman
och rekonstrueras till en helhet? Ett sätt att ge stadga åt framställningen skulle ha
varit att tydligare ge akt på fenomenets kronologi och därigenom låtit en tidslinje
vara den stomme som varje framställan behöver.  Jag har dock valt att använda
mig av ett antal teoretiska begrepp för att syntetisera nämnda fakta. Jag menar att
man med maktteoretiska begrepp och tankegångar kan bringa ordning i materialet.

Frambringa bibliotekarier

I uppsatsens inledande delar villkorades begreppet  programmatisk makt utifrån
den makt som utövades inom organisationen, i föreliggande fall primärt gentemot
fängelsepredikanterna. Ett  antal  exempel på detta har redan givits. Här är dock
tanken att försöka abstrahera exemplen till en mer generell och teoretisk diskus-
sion. På ett övergripande plan reglerades fängelsepredikanternas arbete med bibli-
oteksverksamheten på två sätt. Den första delen handlar om styrning av deras ve-
tande-produktion. Denna aspekt är nära förknippad med fängelsets vilja att veta,
det vill säga tanken och tron på att fängelsets framgång som reformerande institu-
tion stärktes av att man väl kände den grupp som man var satta att reformera. Tidi-
gare i uppsatsen har Foucaults resonemang om examen berörts,  det vill säga den
maktkonfiguration som kännetecknas av ”ett omvänt förhållande mellan den som
ser och det som syns i maktutövningen.”204 Foucault menar att ”[d]en disciplinära
makten […] gör sig osynlig; i gengäld tvingar den dem som den underkastar sig
att vara synliga.”205 Vidare menar Foucault att ”[g]enom examen införs också indi-
vidualiteten i ett dokumentärt område.”206 Dokumentation i form av anteckningar,
liggare, dossier, etcetera. Foucault menar att detta möjliggör två saker, dels jämfö-
relsesystem där kollektiv kan beskrivas, medelvärden och normer beräknas och så

2 0 4 Foucault, M. (2003), Övervakning och straff, s. 188.
2 0 5 Foucault, M. (2003), Övervakning och straff, s. 188.
2 0 6 Foucault, M. (2003), Övervakning och straff, s. 190.
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vidare, dels en kännedom om individen; ”Försedd med alla sina bokföringsmeto-
der förvandlar examineringen varje individ till ett 'fall'”.207

Fängelseprästernas arbete handlade till stor del,  åtminstone så som det fram-
träder genom fängelsebibliotekets kvarlevor, om att se, dokumentera och rapporte-
ra. Detta arbete var påbjudet och reglerat. I undersökningsmaterialet är det främst i
Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården som denna
aspekt framkommer, även om årsberättelserna i någon mån är ett resultat av denna
reglering. Fängelseprästerna var ålagda att föra bok över varje enskild fånge. Den-
na dokumentation gällde fler saker än fångens relation till läsning, men poängen är
att  även  läsning  och  biblioteksrelaterade  frågor  skulle  dokumenteras.208 Vidare
skulle fängelsepredikanterna årligen inkomma med en årsberättelse till Fångvårds-
styrelsen. Skrivelsen skulle bland annat innehålla beskrivningar av ”fångarnas mo-
raliska tillstånd i allmänhet”, ”deras kunskap eller undervisning att läsa innantill”
samt ”det som för öfrigt kan vara att i hänseende till deras moraliska förbättring
andraga.”209 Det är denna reglering som ligger till grund för de årsberättelser som
utgjort största delen av föreliggande uppsats källmaterial. Det intressanta här är att
läsning och biblioteksfrågor blev ett tydligt ämne för diskussion i dessa årsberät-
telser.210 

Utifrån  de  reglerande  dokument  som  styrde  fängelsepredikanternas  arbete
med biblioteksrelaterade frågor framstår ovanstående kunskapsproduktionen som
det centrala; redovisning framför konkret verksamhet. Ty regleringen av det fak-
tiska arbetet med biblioteksrelaterade frågor är märkbart knapphändig. Visserligen
påpekas att:

Predikanten åligger att hafva tillsyn och vård öfver fängelsets religions- och läroböcker, de
fängelsets bibliotek tillhörande böcker samt de effekter, som för religionsvården vid fängelset
äro anskaffade.211

Det ålåg alltså predikanterna att utöva tillsyn över och vårda fängelsets biblioteks-
böcker. Dessutom meddelar det redan citerade allmänna cirkuläret från 31 oktober
1864 något om hur fängelsepredikanterna skulle förhålla sig till och använda sig
av fängelsets boksamlingar. Här berörs frågor om hur samlingarna skulle utökas
och kompletteras, det vill säga förvärvsfrågor. Dessutom meddelar här fångvårds-
styrelsen hur fängelsepredikanterna skulle använda sig av beståndet. I allmänna
ordalag preciserades vad bibliotekets samlingar syftade till  och vilken litteratur
som sågs som lämplig.212 Biblioteksarbetet visavi fångarna framstår dock som inte
lika detaljstyrt som redovisningen av detsamma. Jag menar dock att det är möjligt

2 0 7 Foucault, M. (2003), Övervakning och straff, s. 192.
2 0 8  (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården, s. 41.
2 0 9  (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården, s. 209.
2 1 0 Jmf. m. Foucault, M. (1991), ”Questions of Method”, s. 75.
2 1 1  (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården, s. 38.
2 1 2  (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården, s. 212f.
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att tolka kravet på redovisning som en implicit uppmaning till att ett aktivt biblio-
teksarbete skulle bedrivas. 

Fängelsepredikanternas  arbete  med  biblioteksrelaterade  frågor  var  reglerat.
Jag påpekar detta för att åskådliggöra att det alltså inte rörde sig om en valfri och
oreglerad verksamhet. Dessa regleringar illustrerar att och hur den programmatis-
ka makten utövas inom organisationen. Det primära syftet med fängelsebiblioteket
må ha varit att påverka fångarna i en viss riktning, men för att uppnå detta krävdes
kontroll  över  fängelsepredikanternas  arbete.  Regleringarna  syftade  både  till  att
frambringa ett särskilt kunskapsområde och till att styra fängelsepredikanternas ar-
bete med biblioteksrelaterade frågor, ”effects of veridiction” och ”effects of juris-
diction”  med Foucaults termer.213 Skouvig påpekar att makt producerar nya identi-
teter.214 I relation till ovanstående skulle detta kunna förstås som att regleringen av
fängelsepredikanternas arbete syftade till att göra dem till bibliotekarier. Jag me-
nar att detta främst bör förstås på de konkreta handlingarnas nivå och inte utifrån
ett vidare identitetsbegrepp.215 Att skapa identiteten fängelsepredikant-bibliotekarie
handlar alltså inte i första hand om hur dessa tänkte, kände eller identifierade sig.
Möjligen uppstod sådana effekter,  men utifrån ett  maktperspektiv  är det  fram-
bringandet av ett visst handlingsmönster som är intressant. Förhållandet att det var
fängelsepredikanterna som arbetade som bibliotekarier överensstämmer med  det
som Fyfe visar i sin undersökning.216 

Frambringa läsande fångar

I begreppet programmatisk makt ligger även att programmet har en bestämd mål-
grupp som skall påverkas i en viss riktning.  I föreliggande uppsats utgörs denna
målgrupp av fångarna. Den riktning som dessa skulle påverkas mot var att bli lä-
sande individer. De tre temana ”läsning som färdighet”, ”läsning som aktivitet”
och ”läsning av ett bestämt innehåll” illustrerar väl vad som inbegreps i att vara en
läsande individ. Fängelsebiblioteket syftade till att göra fångarna till läsande indi-
vider i samtliga ovanstående betydelser. Fängelsebiblioteket var en av de speciellt
avsedda metoder som avsåg att reformera fångarna.217  Denna praktik kännetecknas
av en rad olika komponenter. Det övergripande syftet var att göra fångarna till lä-
sare. Detta handlade både om att fylla fängelset med ett lämpligt innehåll och om
att träna och vänja fångarna vid läsning inför friheten. Även om det inte formule-
ras rakt ut är det tydligt att fängelset ville att den frigivne före detta fången skulle
fortsätta läsa.  I relation till  både läsning i fängelset och läsning i frihet spelade

2 1 3 Foucault, M. (1991), ”Questions of Method”, s. 75.
2 1 4 Skouvig, L. (2008), ”Michel Foucault. Viden, magt og biblioteket”, s. 226.
2 1 5 Jmf. m. Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s. 93f.
2 1 6 Fyfe, J. (1992), Books behind bars, s. 45.
2 1 7 Jmf. m. Fyfe, J. (1992),  Books behind bars, s. ix; Nilsson, R. (1999),  En välbyggd maskin, en mardröm
för själen, s. 27.
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idén om den skadliga sysslolösheten en betydande roll.  I Övervakning och straff
menar Foucault att ”[o]m arbetet i fängelset kan sägas ge ett ekonomiskt resultat,
så är det för att det frambringar individer som är mekaniserade enligt det industri-
ella samhällets allmänna normer.”218Att korrigera fångarna mot läsning fyller en
likartad  funktion.  I  källmaterialet  kopplas  den  uppbyggliga  läsningen  samman
med en lång rad önskvärda beteenden och karaktärsdrag. Om fången fortsatte att
läsa det som betraktades som god litteratur även efter frigivningen skulle det öka
hans eller hennes chanser till ett laglydigt och gott liv. En skillnad mellan arbetet
och läsningen var att medan det förra sågs som ovillkorat positivt var det senare i
behov  av  reglering.  Idén  om den  skadliga  läsningen  medförde  att  fången  var
tvungen att  vägledas till  det som sågs som ett  uppbyggligt innehåll.  Dessutom
skulle detta innehåll förstås och tillämpas på ett korrekt sätt. 

Medlen för att uppnå detta mål var flera. En grundläggande förutsättning var
att fängelserna försågs med böcker. Detta gjordes genom att boksamlingar förvär-
vades och att fångarnas celler försågs med böcker. Ytterligare en förutsättning var
att idén om läsning som något positivt och önskvärt etableras. Denna idé spreds,
diskuterades och befästes i årsberättelserna. Vidare  var de regelmässiga uppma-
ningarna till läsning av betydelse. Fångarna uppmanades explicit till nyttig läsning
under sina fria stunder. Dessutom är det rimligt att betrakta den långa raden för-
bjudna aktiviteter som en uppmaning till läsning. Av intresse här är även hur det
fanns ett antal explicita förbud i relation till biblioteket. Förbuden handlade om att
fången inte fick läsa högt i cellen. Fången fick inte heller smutsa ned, skriva i eller
riva sönder fängelsets böcker.219 Överträdelser mot dessa förbud kunde föranleda
bestraffning.220 Även fängelsepredikanternas uppmaningar och uppmuntran till läs-
ning bör läggas till listan av läsfrämjande medel. Fängelsebiblioteket var en sam-
mansättning av ovanstående, idéer och praktiker, förbud och uppmaningar, möj-
ligheter och regleringar, urval och kontroll. Det var en sammansättning av produk-
tiva och repressiva maktmedel.

Så betraktat var fängelsebiblioteket en rad olika sätt genom vilka man försökte
få fångarna att bli läsande individer. Ett annat sätt att uttrycka det på är att dessa
var de yttre förutsättningarna för att frambringa läsande individer. Slutligen kräv-
de dock fängelsebiblioteket fångarnas medverkan. Denna medverkan eller egenak-
tivitet kan förstås genom begreppet självteknologi. Begreppet åsyftar tekniker för
att påverka och omvandla sin egen person – sin kropp, själ, tankar, uppträdande
eller sätt att vara och därigenom uppnå något eftersträvat bättre.221 Det är naturligt-
vis inte möjligt att utifrån föreliggande uppsats källmaterial undersöka vilka kon-
kreta effekter läsningen fick på fångarnas tankar och beteenden. Min poäng är en

2 1 8 Foucault, M. (2003), Övervakning och straff, s. 244.
2 1 9 “Ordningsregler,som cellfången skall iakttaga” §2 och §6, i (1892) Samling af författningar och föreskrif-
ter rörande svenska fångvården, s. 275f.
2 2 0 Se t.ex. (1869), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1868, s. 12.
2 2 1 Foucault, M., ”Självteknologier”, s. 263.
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annan, nämligen hur stor roll som fängelsepredikanterna fäste vid fångarnas tilläg-
nade och tilltagande vilja till läsning. Denna vilja formuleras i termer av ”läslust”,
”begär” och ”längtan”. Utifrån årsberättelserna är det tydligt att denna vilja till läs-
ning sågs som ett positivt tecken på fångarnas förbättring och även som en nöd-
vändig förutsättning för förbättring genom läsning. Fångarnas egenaktivitet fram-
hålls  även genom återkommande exempel  på hur fångar köpt böcker för deras
egna arbetsförtjänster.222 Dessutom lyfts fångarnas vilja att köpa med sig böcker
från fängelset fram.223 Hur vanligt detta förfarande var går inte att utläsa ur materi-
alet, men i Samling av författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården
återfinns åtminstone beslut om att detta var tillåtet och ett angivet pris.224

Ovanstående tecken på egenaktivitet stödjer bilden av läsning som en form av
självteknologi,  men  jag  menar  att  det  blir  än  tydligare  i  de  resonemang  om
tillämpning som påvisades i analysen av I ensamma stunder. För även om det från
fängelsets sida var tydligt att man fäste stort hopp till att läsningen hade potential
och kraft att förändra fångarna, både till det bättre och till det sämre, och även om
detta understundom uttrycks i mer eller mindre automatiska termer – läs! så blir
du bättre – så är det i källmaterialet tydligt hur det uppbyggliga, förbättrande mås-
te omsättas i praktiken. Tillämpningen av de goda föresatserna, de nya insikterna,
och så vidare var slutligen ett arbete som fången måste göra med sig själv. 

Begreppet självteknologi är förtjänstfullt för att synliggöra hur man i källma-
terialet betraktade läsningens potentiellt förbättrande verkan. På samma sätt som
den enskilde fången blev ett fall i och med examen, skulle fången också bli ett fall
för sig själv. Läsningen – både som aktivitet och till sitt idéinnehåll – skapar bil-
den av den enskilde fången som skulle, borde och kunde ta tag i sig själv och sina
problem. Dessa aspekter av läsningen bidrog både till att individualisera proble-
men och lösningarna. För att maktaspekterna av fängelsebiblioteket inte ska skym-
mas  av  denna bild  är  det  viktigt  att  förstå  självteknologin  i  sitt  sammanhang.
Fångarnas möjlighet att med hjälp av läsning gör ingrepp på sin egen person var
uppmuntrad och reglerad. Som självteknologi betraktad ingick läsningen i ett stör-
re och kraftigt reglerat fängelsesystem.225 Detta sammanhang karaktäriserades i be-
tydligt högre utsträckning av regleringar, tvång, uppfostrande uppmaningar, kon-
troll och disciplin än av frivillighet, autonomi, förkovran och självförverkligande.

2 2 2 Se t.ex. (1852), Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fång-
vården för år 1851, s. 51.
2 2 3 Se t.ex. (1918), Fångvården. år 1916, s. 45.
2 2 4  (1892), Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården, s. 213.
2 2 5 Jmf. m. Foucault, M., ”Självteknologier”, s. 263.
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Fängelsebibliotek – namnet på ett program 

Jag menar att ett sätt att förstå, begripliggöra och analysera källmaterialet och de
tre temana ”läsning som färdighet”, ”läsning som aktivitet” och ”läsning av ett be-
stämt innehåll” är  möjligt  genom begreppet programmatisk makt. Under uppsat-
sens teoretiska utgångspunkter redogjordes för vad begreppet inbegriper. Den pro-
grammatiska makten  kännetecknas av  rationalitet, reflexivitet samt  av att den är
organiserad. Den organisatoriska aspekten framhåller att makten utövas inom or-
ganisationen i syfte att styra de som är satta att påverka organisationens målgrupp.
Att betrakta  fängelsebiblioteket med hjälp av detta begrepp medför att fängelse-
biblioteket inte betecknar en boksamling, böckernas karaktär, ett rum, en organisa-
torisk enhet eller en specifik aktivitet. Dessa är givetvis centrala beståndsdelar i
och för fängelsebiblioteket, men i det som följer och i linje med uppsatsens syfte,
ska detta diskuteras utifrån begreppet programmatisk makt. Programmet består av
en rad komponenter, från små och tillsynes obetydliga praktiker till mer abstrakt
hållna idéer. I källmaterialet återfinns inte en sammanhållen och entydig program-
förklaring. Däremot kan det teoretiska begreppet programmatisk makt tjäna till att
identifiera och strukturera programmets komponenter. Här under följer ett försök
att syntetisera uppsatsens analys i punktform.226

1. Fången dömdes till fängelse. Detta var en nödvändig förutsättning för att föl-
jande programpunkter skulle kunna exekveras. Om denna punkt inte tas med i
analysen av fängelsebiblioteket blir det svårare att få syn på det repressiva in-
slaget i fängelsebiblioteket.

2.  Celltillvarons  informationsfattigdom.  Ett  sätt  att  karaktärisera  tillvaron  i
fängelset är att ta fasta på dess relativa informationsfattigdom. Fångarnas möj-
lighet att ta del av information och kommunicera var kraftigt begränsad. Tyst-
naden fungerade som en reformerande praktik.

3. Uppmaningar till läsning. Dessa uppmaningar hade olika karaktär:

a) Materiella uppmaningar. Cellen utrustades med böcker och möjligheter till lån
från fängelsets boksamlingar.

b) Examinerande uppmaningar. Fångens förmåga att läsa övervakades, utvärdera-
des och åtgärdades. Fängelsepredikanterna förhörde sig om att fångarna hade
tagit till sig innehållet och riktigt tolkat det.

c) Regelmässiga uppmaningar.  I ordningsstadgarna för fängelserna uppmanades
fångarna till ”nyttig läsning under fristunder”.

d) Mellanmänskliga uppmaningar. Fängelsepredikanternas uppmaningar att fång-
arna skulle läsa.

2 2 6 Jmf. m. Lundgren, F. (2003), Den isolerade medborgaren, s. 9.
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4. Programmets kortsiktiga målsättningar. 

a) Läskunnighet. Utvärdera och åtgärda fångarnas läskunnighet.

b) Aktivitet. Fångarnas sysselsättning med att läsa som lämpligt innehåll i fängel-
set. Läsningen fungerade som en ordningsskapande aktivitet.

c) Läsning av ett bestämt innehåll. Fångarna skulle läsa det som betraktades som
uppbyggligt. Idealet är, åtminstone inledningsvis, bibeln och annan kristen lit-
teratur. Beståndet vidgas efterhand  till  en mer allmänt hållen uppbygglighet
och utrymme ges för profan litteratur. Regleringen av innehållet släpps dock
aldrig. Idén om det skadliga innehållet.

5. Programmets långsiktiga målsättningar. På ett mer övergripande plan syfta-
de att programmet syftade till att frambringa läsande individer, det vill säga att
programmet i någon mån bör ses som beteendemodifikation av fångarna inför
friheten. Detta långsiktiga mål var förbundet med återanpassning och förbätt-
ring, det vill säga fängelsets övergripande mål.

6.  Självteknologins roll.  Fångarnas egenaktivitet,  läslust och tillämpning av de
insikter som läsningen givit.

7. Programmets reflexivitet. Fångarnas läsning diskuterades, redovisades, regle-
rades,  mättes  och  övervakades.  Kring  fångarnas  läsning  ackumuleras  en
mängd vetande. Denna ackumulation av vetande var dessutom i sig påbjuden
och reglerad.

Uppräkningen ska inte bara förstås som en strävan mot sammanfattande tydlighet,
utan överensstämmer även med en betydelsenyans av ordet program. I någon mån
är det rimligt att  betrakta fängelsebiblioteket just som ett punktvis  utformat  åt-
gärdsprogram som sattes in för att reformera fångarna. Jag menar att fängelsebibli-
oteket bör betraktas som ett samlande namn på ovanstående program. Genom att
låta begreppet program vara det strukturerande åskådliggörs fängelsebibliotekets
helhet. Denna helhet utgörs av en lång rad aspekter, från till synes obetydliga ruti-
ner till mer abstrakt hållna idéer. Genom att betrakta fängelsebiblioteket som pro-
gram aktualiseras frågan om maktutövning. Jag menar, i linje med Hörnqvists för-
ståelse av Foucault, att maktutövningen i programmet var av olika karaktär.227 För
att greppa fängelsebiblioteket i dess helhet bör såväl de repressiva som de produk-
tiva inslagen uppmärksammas. De repressiva inslagen utgjordes av cellstraffet i
sig, fångens isolering och relativt informationsfattiga situation. Även fängelsebib-
liotekets beståndsmässiga urval innehåller repressiva inslag i det att somligt valdes
bort, censurerades. Dessutom innehöll ordningsreglerna ett antal biblioteksrelate-
rade förbud.  Överträddes dessa förbud kunde det medföra bestraffning.  De pro-
duktiva  inslagen utgjordes  av  materiella,  examinerande,  regelmässigt  påbjudna

2 2 7 Jmf. m. Hörnqvist, M. (2012), En annan Foucault, s. 58 och 115.
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och  mellanmänskliga  uppmaningar  till  läsning.  Dessa  uppmaningar  skapar  en
norm där den goda fången var en läsande fånge. I denna norm ryms läskunnighet,
sysselsättning med läsning samt läsning av ett bestämt innehåll. Fängelsebibliote-
kets produktivitet kännetecknades dessutom av att läsningen syftade till att vara ett
reformerande medel för fångarna. Som självteknologi betraktad skulle läsningen
bidra till att reformera fångarna, inte bara vad gällde deras handlingar i fängelset,
utan även skänka dem insikter om det rättrådiga livet som sedan kunde tillämpas i
frihet.
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Avslutande diskussion

I följande stycke, föreliggande uppsats avslutande diskussion, ämnar jag diskutera
ett antal saker. Genom att återanknyta till uppsatsens övergripande syfte och per-
spektiv  vill  jag diskutera  vad analysen  och resultaten  kan säga om fenomenet
fängelsebiblioteket. I relation till uppsatsens resultat tänker jag också beröra vilka
nya frågor som dessa resultat väcker. Avslutningsvis tänker jag återkomma till den
perspektivgivande verkan som nämndes i uppsatsens inledande delar. 

På ett mer övergripande plan kan uppsatsens syfte sägas vara  att  närma sig
fängelsebiblioteket under cellfängelseepoken.  Syftet har även varit att förstå, be-
gripliggöra och analysera fängelsebiblioteket utifrån ett maktperspektiv. Det makt-
perspektiv som uppsatsen använt sig av är hämtat från Michel Foucault och från
sekundärlitteratur som använt sig av och diskuterat Foucaults maktbegrepp. I upp-
satsens teoretiska utgångspunkter diskuterades begreppet makt utifrån uppdelning-
en i repressiv och produktiv makt. Vidare presenterades även begreppen program-
matisk makt och självteknologi. Tanken med de teoretiska utgångspunkterna var
att  presentera en relativt  bred förståelse av begreppet makt  och att  detta  sedan
skulle användas för att analysera uppsatsens empiri. 

En möjlig invändning mot föreliggande uppsats är givetvis att de teoretiska ut-
gångspunkterna determinerat analysen av empirin. Denna invändning behöver pre-
ciseras för att kunna bemötas. Invändningen skulle kunna ta fasta på att begreppet
makt använts alltför brett syftande. När begreppets räckvidd utökas, förlorar det i
precision.  En annan typ av invändning skulle kunna ta fasta på det teoretiska ut-
gångspunkternas filtrerande funktion. Det vill säga vad hamnar utanför analysen
när begreppet makt tjänat som sorterande mekanism i analysen? Den möjliga kriti-
ken är givetvis rimlig i någon mån. Jag menar dock att det är viktigt att lyfta fram
att de teoretiska utgångspunkterna utarbetats växelvis med läsning av källmateria-
let. Dessutom menar jag att Foucaults maktbegrepp inte nödvändigtvis föreskriver
att makt fungerar eller tar sig uttryck på ett bestämt vis, istället finns det en plasti-
citet i begreppet makt. Maktutövning är något konkret som endast kan undersökas
empiriskt,  för att  återigen referera till  Nilsson.228 Ytterligare en invändning mot
uppsatsens maktteoretiska utgångspunkter kan göras utifrån vad Janet Fyfe beskri-
ver som fängelsebibliotekets tvetydighet. Tvetydigheten består i att fängelsebiblio-
teket dels kan betraktas som ett av fängelsets reformerande maktmedel, dels som

2 2 8 Nilsson, R., ”Foucault für alle?”, s. 27.
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en frihet för fångarna inom det i övrigt ofria fängelset.229 Denna uppsats fokus på
makt kan möjligen sägas ha skett på bekostnad av den otvetydiga frihet som fäng-
elsebibliotekets utveckling också inneburit. Jag menar att det är viktigt att förstå
fängelsebibliotekets tvetydighet som samverkande, snarare än ömsesidigt uteslu-
tande. Den typ av makt som utövas av fängelsebiblioteket bygger bland annat på
att den just ger målgruppen fångar ett visst mått av frihet. 

Det källmaterial som har använts för att besvara föreliggande uppsats fråge-
ställningar har utgjorts av årsberättelser rörande fångvården, en samling av författ-
ningar och föreskrifter rörande fångvården, samt en så kallad cellbok. I undersök-
nings första del beskrevs och diskuterades dessa källor. Här resonerades kring hur
dessa källor kunde användas för uppsatsens syften. Här ska den diskussionen inte
återupprepas. Istället vill jag diskutera tre övergripande karaktärsdrag dessa källor
har.

För det  första  är  dessa källor  författade  ovanifrån.  Utifrån den relationella
aspekten av maktbegreppet är det den dominerande positionen som är källornas
upphov. De gånger fångarnas röster hörs är, nästan uteslutanden, när de uttrycker
sin uppskattning och tacksamhet.230 Utifrån källmaterialet går det inte att bedöma
hur fångarna ställde sig till eller använde sig av fängelsebiblioteket. I relation till
uppsatsens frågor och övergripande syfte menar jag att det inte är något direkt pro-
blem, särskilt inte då jag främst intresserat mig för fängelsebibliotekets organisa-
tion, idéer och praktiker. Däremot skulle det givetvis vara av intresse att tydligare
närma  sig  ”användarperspektivet”.231 En  dylik  undersökning  skulle  med  fördel
kunna begagna sig av insikter från ett vidare ”information practices”-perspektiv
och inte enbart uppehålla sig fängelsebiblioteket. Klart är dock att det i källmateri-
alet finns en medvetenhet om användarna och en vilja att betona deras aktivitet
och uppskattning.

För det andra är det värt att notera att källorna i sig utgör en del av det feno-
men som uppsatsen undersökt. Årsberättelserna kan till viss del ses som ett dis-
kussionsforum där erfarenheter, problem, lösningar, normer, praktiker och så vida-
re etableras,  diskuteras  och reproduceras.  Samlingen av författningar  och före-
skrifter var en samling av regulativa dokument som både styrde fängelsepredikan-
ternas arbete med biblioteksrelaterade frågor och som fastslog vad som var tillåtet,
påbjudet och förbjudet för fångarna. Cellboken var en central del av fängelsebibli-
otekets bestånd, men kan också läsas som instruktiv text till hur biblioteket skulle
brukas.

För det tredje är det av vikt att återigen påpeka att föreliggande uppsats analys
bygger på skriftliga dokument. Genom metodval och i analysen har jag tillskrivit
dessa källor en förmåga att säga något om den verklighet de är en del av och be-

2 2 9 Fyfe, J. (1992), Books behind bars, s. xi.
2 3 0 Jmf. m. Nilsson, R. (1999), En välbyggd maskin, en mardröm för själen, s. 428.
2 3 1 Lundberg, G. & Lundkvist, I., ”Böckernas värld och fångarnas” är en intressant ansats, men det borde fin -
nas möjligheter att undersöka fångarna-som-biblioteksanvändare ytterligare.
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skriver. Jag har alltså inte stannat vid att enbart intressera mig för källornas språk-
liga konstruktion av verkligheten. Poängen jag vill göra är att ett maktteoretiskt
perspektiv inte bör stanna vid de språkliga utsagorna. Sagesmännens position, ord-
val  och begreppsanvändning spelar  givetvis  roll,  men  det  är  inte  enbart  dessa
aspekter som inbegrips i begreppet maktutövning. En alltför stor upptagenhet med
språket tycks mig understundom vara en sammanblandning av epistemologi och
ontologi. För att konkretisera i relation till föreliggande uppsats: fängelsepredikan-
ternas utsagor om den uppbyggliga läsningen var tvungna att omsättas och materi-
aliseras i fängelsebibliotekets praktik för att utöva makt. När uppsatsens empiriska
material enbart utgörs av språkliga utsagor blir poängen än mer central.

Uppsatsens resultat och svar på ställda frågor kan sammanfattas enligt följan-
de. Den första frågan riktade in sig på hur verksamheten organiserades och regle-
rades. Det viktigaste resultatet i relation till denna fråga är hur fängelsepredikan-
terna danades till bibliotekarier. Det var dessa som var satta att administrerar och
tillse  fängelsebiblioteket.  Dessutom  var fängelsepredikanterna  ålagda att  doku-
mentera och rapportera frågor rörande fängelsebiblioteket och fångarnas läsning.
Genom detta dokumenterande ackumulerades ett vetande om biblioteksrelaterade
frågor.  Fängelsepredikanternas centrala roll för fängelsebiblioteket överensstäm-
mer med vad Fyfe visat i sin undersökning av det brittiska fängelsebiblioteket.232

Cramard nämner i sin artikel om fängelsebiblioteket i Frankrike  inget om fängel-
sepredikanternas  roll,  men  menar  att  den  franska  fängelseadministrationen  an-
strängde sig för att tydligt organisera fängelsebiblioteksverksamheten kring mitten
av 1800-talet.233 Det svenska fängelsebibliotekets utveckling uppvisar likheter med
de brittiska och franska. 

Den andra frågan eftersträvade att besvara vilka idéer som låg till grund för
fängelsebibliotekets  verksamhet.  Jag vill  lyfta  fram  ett  antal  aspekter  av  dessa
idéer. Uttryckt i sin enklaste form betraktades fångarnas läsning och användandet
av fängelsebiblioteket som ett medel för att reformera fångarna. Genom läsning
skulle de bli bättre och lämna brottsligheten bakom sig. Fängelsebiblioteket var ett
av fängelsets instrument för att reformera fångarna. På det idémässiga planet är
det dock intressant att se att fängelsebiblioteket tillskrevs en lång rad former av
förtjänster.  Fängelsebiblioteket  betraktades  som  instrumentellt,  inte  enbart  för
fångarnas återanpassning till friheten, utan även på andra vis. Fängelsebiblioteket
blev ett sätt för fångvården att illustrera framsteg. Fängelsebiblioteket och fångar-
nas läsning förknippas i källmaterialet med innovationen cellfängelset och utgör
en kontrast gentemot föregående fängelseformer. Vidare blev fångarnas läsning ett
sätt att påvisa att fängelset faktiskt gjorde nytta. Det lärde fångar att läsa och till-
handahöll  fångarna uppbygglig litteratur.  Fängelsebiblioteket och fångarnas läs-
ning var också instrumentellt för fängelset så till vida att det erbjöd en lämplig och

2 3 2 Fyfe, J. (1992), Books behind bars, s. 45ff.
2 3 3 Cramard, O. (2011), ”The Long Development of Prison Libraries in France”, s. 545.

68



möjlig sysselsättning att fylla tiden i fängelset med. Läsningen var ett sätt att lösa
problemet med sysslolöshet. Problemet med sysslolöshet åskådliggör dessutom yt-
terligare ett sätt som fängelsebiblioteket betraktades som instrumentellt på, nämli-
gen genom att fångarnas läsning sågs som ett sätt att skapa och upprätthålla ord-
ning och lugn i fängelset.

Ovanstående idéer kan på ett mer övergripande plan låtas illustrera hur fängel-
sebiblioteket blev ett medel för att lösa problem. Överlag karaktäriseras idéerna
kring fängelsebiblioteket av operationen problem-lösning. I relation till fängelse-
biblioteket kan denna operation exemplifieras med följande problem och lösning-
ar; sysslolöshet åtgärdas med läsning som aktivitet; bristande läsförmåga åtgärdas
med undervisning  och övning; bristande religiositet  åtgärdas med bibelläsning;
bristande ordning möts  med ordningsskapande läsning;  dryckenskap möts  med
nykterhetsskrifter. Fängelsebiblioteket blev således ett medel att ta till för att lösa
ett antal identifierade problem.

Den tredje frågan riktade in sig på hur fängelsebiblioteket kan förstås utifrån
ett maktperspektiv. Relativt stort utrymme har tagits till att diskutera denna fråga
precis innan föreliggande slutdiskussion. Här diskuterade jag fängelsebiblioteket i
relation till begreppen programmatisk makt och självteknologi. Jag menar att des-
sa begrepp både är rimliga och relevanta i relation till fängelsebiblioteket. Fängel-
sebiblioteket var programmatiskt så till vida att det uppvisar drag av rationalitet
och organisering. Som nämndes under uppsatsens teoretiska utgångspunkter bör
rationalitet inte förstås som ett värdeomdöme. Istället tar det fasta på att program-
met hade tydliga syften och målsättningar, samt en reflexiv hållning till dessa. Jag
menar att det är tydligt att fängelsebiblioteket uppvisar dessa drag. Den organisa-
toriska aspekten av begreppet tar fasta på att programmatisk makt utövas inom
och av en organisation. För fängelsebiblioteket utgjordes den inom-organisatoris-
ka maktutövningen av regleringen av fängelsepredikanternas arbete med biblio-
teksrelaterade frågor. Den makt som utövas av fängelsebiblioteket riktas mot mål-
gruppen fångar. Maktutövningen syftade övergripande till att göra fängelsepredi-
kanterna till bibliotekarier och fångarna till läsare. Med begreppet självteknologi
diskuterades den form av makt som fångarna skulle rikta mot sin egen person med
hjälp av läsning. Fängelsebiblioteket syftade inte bara till att göra fångarna till lä-
sare, dessa skulle dessutom reformera sig själva genom läsning. Jag menar att det-
ta in någon mån bör ses som ett tecken på individualiseringen av både brottslighe-
tens orsaker och potentiella lösningar. Fången uppmanades till att arbeta med sig
själv genom uppbygglig läsning. På så vis förstärktes bilden av att fången hade sig
själv  att  skylla.  Bristande  självkännedom,  moral,  karaktär,  beteende  hade  fört
fången till  fängelset. Brottsligheten var en följd av ovanstående brister. Genom
personlig utveckling, vägledd av uppbygglig läsning, kunde fången återanpassas
till ett laglydigt liv i frihet. Föreliggande uppsats kan inte uttala sig om de eventu-
ella resultaten av läsningen som självteknologi och det har inte heller varit syftet.
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Poängen jag vill göra är snarast att läsningen bidrog till att frambringa bilden av
att brottslighet i första hand var ett tecken på individuella brister som kunde åtgär-
das.

På ett än mer övergripande plan och i relation till den tidigare forskning som
har presenterats rörande fängelsebiblioteket under cellfängelseepoken menar jag
att uppsatsen bidrar med ett antal saker. Bilden av det historiska fängelsebibliote-
ket har kännetecknats av boksamlingarnas starkt religiösa prägel. Denna bild är
förvisso sann så till vida att det kristna innehållet dominerade fängelsets boksam-
lingar. Jag menar dock att detta karaktärsdrag överbetonats för att skapa en kon-
trastverkan mot senare tiders fängelsebibliotek.  I viljan att betona framsteg och
progression har skillnaderna – religiöst mot sekulärt – framhävts.  Om uppmärk-
samheten riktas mot annat än vilka böcker som tillhandahållits  på fängelsernas
bibliotek, kan likheterna tydligare framträda. Genom att konfrontera fängelsebibli-
otekets historia med ett Foucaultinfluerat maktbegrepp menar jag att ytterligare ett
perspektiv läggs till förståelsen av det historiska fängelsebiblioteket. Denna kon-
frontation är inte ny som idé,  men där tidigare ansatser  ofta  stannat vid att göra
koppling Foucault och fängelsebiblioteket, har jag försökt använda dennes tankar
och teorier om makt för att undersöka hur fängelsebiblioteket fungera ur ett makt-
perspektiv. Janet Fyfes undersökning, vilken denna uppsats har många berörings-
punkter med, nämner till exempel Foucault i sin inledning men använder sig inte
närmare av hans teorier i sin empiriska undersökning.234 

Inledningsvis påpekades att bibliotekshistoria inte bara kan vara intressant i
sig utan även fungera perspektivgivande på vår samtid.  En möjlig ingång till en
diskussion om vad denna uppsats kan säga oss idag skulle kunna vara att resa yt-
terligare en möjlig invändning mot uppsatsen. Denna invändning består i frågan:
är verkligen begreppet bibliotek det bästa sättet att sammanfatta det avhandlade
fenomenet? Förekommer inte själva ordet bibliotek märkbart sällan i källmateria-
let? Skulle inte lika gärna det undersökta fenomenet kunna karaktäriseras som en
religiöst färgad uppfostrande praktik där det skrivna ordet och läsning av detsam-
ma spelar en central roll? Dessutom skulle man kunna påpeka avsaknaden av bib-
liotekarier i den mening vi idag lägger i ordet. Samtliga invändningar är givetvis
rimliga i någon mån. Jag menar dock, i linje med Skouvig, att en historisk analys
av en biblioteksverksamhet bör tömma begreppet på innehåll och se till hur den
historiska verksamheten faktiskt fungerade.235 Det intressanta, menar jag, är kanske
inte så mycket att värdera hur mycket bibliotek det historiska fängelsebiblioteket
var utan snarare att  undersöka hur det  undersökta fenomenet  fungerade.  Det är i
relation till detta funktionssätt som det blir möjligt att se både skillnader och lik-
heter.

2 3 4 Fyfe, J. (1992), Books behind bars, s. xi.
2 3 5 Skouvig, L. (2008), ”Michel Foucault. Viden, magt og biblioteket”, s. 225.
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I intervjun ”Prison talk” resonerar Foucault kring framstegstanken. Han avfär-
dar inte framstegstanken i sig, men menar att den är en illa vald utgångspunkt för
problemformulering.236 Jag menar att den kritiken kan riktas mot hur biblioteks-
världen förstår fängelsebibliotekets historia. Från religiöst mörker stiga vi mot se-
kulärt ljus. Min poäng är inte att denna utveckling inte skulle vara positiv, snarare
då att framstegstanken döljer de faktiska likheterna och kontinuiteten. Fortfarande
idag regleras vad fångarna får läsa. Viss litteratur bedöms motverka den behand-
ling de genomgår. Fortfarande idag finns en tilltro till reformerande läsning. Jag
menar att det med hjälp av Foucaults maktperspektiv går att synliggöra makta-
spekter av fängelsebiblioteket. Dessa aspekter inbegriper givetvis frågor om litte-
raturens innehåll och tendens, men stannar inte där. 

Slutligen menar jag att uppsatsens problemställning, teoretiska perspektiv och
resultat kan användas för att diskutera frågan om maktutövning och biblioteks-
verksamhet i ett vidare perspektiv. Jag menar att dessa kan tjäna till att illustrera
att frågor om makt och bibliotek hör ihop.237 Maktbegreppets negativa konnotatio-
ner medför måhända en ovilja att förstå den egna verksamheten utifrån detta be-
grepp.  Jag menar dock att denna ovilja inte bör hindra biblioteksvärlden från att
förstå sin egen verksamhet i termer av makt. För det första finns det en analytisk
potential i begreppet. Det kan användas för att synliggöra hur idéer och praktiker
samverkar och materialiseras i en given verksamhet. För det andra finns det en
kritiskt potential i begreppet. Jag menar att biblioteket ofta tenderar att vilja göra
gott och vara en samhällsnyttig verksamhet. Jag menar att ett maktperspektiv kan
och bör närma sig dessa förgivettagna utgångspunkter.  När  nyttan åberopas bör
motfrågor formuleras: för vem, hur och varför? I en tid då biblioteket famnar efter
existensberättigande och identitet hänfaller biblioteksvärlden understundom åt en
alltför  oreflekterad  nyttoprincip. I  relation  till  nyttoprincipen  är  det  historiska
fängelsebiblioteket ett exempel. Jag menar att förståelsen av begreppet makt som
har tecknats i relation till detta exempel kan ha en perspektivgivande verkan för
oss idag. Genom dessa problemställningar kan vi möjligen ställa frågor till  oss
själva och vår samtid. Hur definieras nytta idag? Vilka föreställningar om förbätt-
rande läsning återfinns i vår samtid? Vilka media och vilket innehåll är det som
betraktas som skadligt idag? Hur kan man förhålla sig till individualiserade pro-
blem och lösningar? Hur utövas makt inom och av biblioteksinstitutionerna? Hur
förhåller sig biblioteket till den förment ”mindre bildade klassen”? Listan skulle
kunna göras längre. Min poäng och förhoppning är att denna utflykt bakåt i tiden
inte ska resultera i ett vad konstigt de gjorde, vad lustigt de tänkte. Att sätta sig till
doms över historien är förvisso enkelt, att se sig själv i dess spegel är måhända
svårare. Historien är ett redskap för att destabilisera vår egen samtid.

2 3 6 Foucault, M. & Gordon, C. (1980), Power/knowledge, s. 50.
2 3 7 Jmf. m. Skouvig, L. (2008), ”Michel Foucault. Viden, magt og biblioteket”, s. 226.
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Sammanfattning

Denna uppsats har behandlat det svenska fängelsebibliotekets historias under cell-
fängelseepoken. Undersökningsperioden sträcker sig från 1800-talets mitt en bit in
på 1900-talet.  Syfte har varit att undersöka fängelsebiblioteket  med hjälp av ett
Foucault-influerat maktbegrepp. Frågeställningarna kretsar kring vilka idéer som
låg till grund för verksamheten och hur verksamheten organiserades i praktiken.
Tre typer av källor används för att besvara uppsatsens frågor och illustrera dess
problemställningar. För det första har årsberättelser rörande fångvården använts.
För det andra har en samling av författningar och föreskrifter rörande fångvården
använts. För det tredje har en så kallad cellbok använts.  Dessa källor analyseras
både som kvarlevor från det historiska fängelsebiblioteket och som berättande käl-
lor förmögna att säga något om den historiska praktiken. 

Uppsatsens huvudsakliga resultat är att fängelsebiblioteket kan betraktas som
ett program som syftade till att göra fångarna till läsare. Resultaten visar att fång-
arnas läsning fyllde olika typer av funktioner i fängelset. I uppsatsens tematiska
analys avhandlas de tre temana ”läsning som färdighet”, ”läsning som aktivitet”
och ”läsning av ett bestämt innehåll”. Uppsatsens resultat kompletterar därmed en
tidigare bild av det historiska fängelsebiblioteket som i stor grad fokuserat på bib-
liotekets bestånds religiösa prägel. Vidare visar uppsatsen på fängelsepredikanter-
nas arbete med biblioteksrelaterade frågor.

I uppsatsens avslutande delar förs en utförligare diskussion om hur begreppet
makt kan förstås i relation till fängelsebiblioteket. Här diskuteras fängelsebibliote-
ket som ett program och institution där ”programmatisk makt” utövades. Vidare
diskuteras fångarnas läsning med hjälp av begreppet ”självteknologi”: 

72



Käll- och litteraturförteckning

Boëthius, Ulf (1989), När Nick Carter drevs på flykten: kampen mot ”smutslitte-
raturen” i Sverige 1908-1909. Stockholm.

Brännström, Anna & Sandström, Cecilia (2008),  Biblioteksservice till interner –
En fallstudie av hur nationella och internationella riktlinjer relaterar till
biblioteksservicen  till  intagna  på  kriminalvårdsanstalten  i  Haparanda.
Kandidatuppsats  i  biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekshög-
skolan i Borås: inst. B&I.

Cramard, Odile (2011), ”The Long Development of Prison Libraries in France”, i
Library Trends 59, nr 3, s. 544–562.

Eriksson, Torsten (1995), Kriminalvård: idéer och experiment. Norrköping.
Fjellstedt, Peter (1849), Andaktsbok för fångar. Lund.
Foucault, Michel (1980), ”Prison Talk”, i Power/Knowledge: selected interviews

& other writings 1972-1977, red: Gordon, Colin. New York, s. 37-54.
— (1991), ”Questions of Method”, i The Foucault effect: studies in governmenta-

lity, red: Burchell, Graham, Gordon, Colin & Miller, Peter. Chicago, s. 73–
86.

—  (2002), Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta. Göteborg.
—  (2008),  ”Självteknologier”, i  Diskursernas kamp,  red: Götselius,  Thomas &

Olsson, Ulf. Eslöv, s. 261–292.
—  (2003), Övervakning och straff: fängelsets födelse. Lund.
Franzén, Gunilla (1996), Det svenska fängelsebiblioteket. Eskilstuna.
Fredriksson,  Johannes,  ”Maktbegreppets  bruk.  Analysen  av  fängelsestraffet  i

Övervakning och straff”, i Att rätt förfoga över tingen : historiska studier
av styrning och maktutövning, Opuscula historica Upsaliensia nr 34, red:
Westberg, Johannes & Larsson, Esbjörn. Uppsala, s. 33–60.

Fyfe, Janet (1992), Books behind bars : the role of books, reading, and libraries
in British prison reform, 1701-1911. Westport, Conn.

 (1918), Fångvården. år 1916. Stockholm: Kungl. Fångvårdsstyrelsen.
 (1921), Fångvården. år 1919. Stockholm: Kungl. Fångvårdsstyrelsen.
 (1864), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1862. Stockholm.
 (1866), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1864. Stockholm.
 (1867), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1865. Stockholm.
 (1869), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1867. Stockholm.
 (1869), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1868. Stockholm.
 (1871), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1869. Stockholm.
 (1880), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1878. Stockholm.
 (1888), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1887. Stockholm.

73



 (1889), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1888. Stockholm.
 (1895), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1894. Stockholm.
 (1896), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1895. Stockholm.
 (1899), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1898. Stockholm.
 (1900), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1899. Stockholm.
 (1901), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1900. Stockholm.
 (1904), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1903. Stockholm.
 (1906), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1905. Stockholm.
 (1909), Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1908. Stockholm.
Hörnqvist, Magnus (2012), En annan Foucault: maktens problematik. Stockholm.
Kjeldstadli, Knut (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var. Lund.
Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelset, KVFS 2011:1. Till-

gänglig elektroniskt på kriminalvårdens webbplats.  URL: http://www.kri-
minalvarden.se/upload/om_kriminalvarden/foreskrifter/KVFS_2011_1.pdf
[2012-03-30]

Källqvist, Göran (1970), Fängelsebibliotek i Norden. Lund.
Lehmann, Vibeke & Locke, Loanne (2005), ”Riktlinjer för biblioteksservice till
fångar”.  Finns  elektroniskt  på  Svensk  biblioteksförenings  webbplsats.  URL:

http://www.biblioteksforeningen.org/wpcontent/uploads/2011/08/fangar_ri
ktlinjer.pdf [2013-09-22]

Lund, Niels D. (2008), ”Bibliotek og historie. Mellem historiekultur og institu-
tionshistorie”,  i  At  forstå  biblioteket:  en introduktion  til  teoretiske  per-
spektiver, red: Andersen, Jack, Hvenegaard Rasmussen, Casper & Jochum-
sen, Henrik. Köpenham, s. 239–263.

Lundberg,  Gunnar  &  Lundkvist,  Ingemar  (1969),  ”Böckernas  värld  och
fångarnas”, Biblioteksbladet 1969:4.

Lundgren,  Frans  (2003),  Den isolerade  medborgaren :  liberalt  styre  och  upp-
komsten av det sociala vid 1800-talets mitt. Hedemora.

Mäkinen, Ilkka (2003), ”Det gick att leva förr också: informationshistoria”, i  In-
troduktion till informationsvetenskapen, red: Mäkinen, Ilkka & Sandqvist,
Katja. Tampere, s. 30–68.

Nilsson, Roddy (1999), En välbyggd maskin, en mardröm för själen : det svenska
fängelsesystemet under 1800-talet. Lund.

—  (2007), ”Foucault für alle? En diskussion om Foucault, radikalitet och histori-
evetenskap”, i Att rätt förfoga över tingen : historiska studier av styrning
och maktutövning,  Opuscula historica Upsaliensia nr 34, red: Westberg,
Johannes & Larsson, Esbjörn. Uppsala, s. 11–32. 

—  (2003), Kontroll, makt och omsorg : sociala problem och socialpolitik i Sveri-
ge 1780-1940. Lund: Studentlitteratur.

Pennlöv Smedberg, Helena (2010),  Boken som bot och bildning :  En studie av
biblioteksservice inom kriminalvården med fokus på kontakten mellan fä-
der och barn. Masteruppsats i biblioteks- & informationsvetenskap, Upp-
sala universitet: Inst. för ABM, 2010:501.

Petterson, Lars (1992), Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham : utvecklingslin-
jer i svensk folkundervisning mellan feodalism och kapitalism, 1809-1860.
Uppsala.

74



Rudberg, Yngve (1933), Innanför murarna. Stockholm.
Rudstedt, Staffan (1994),  I fängelset : den svenska fångvårdens historia. Stock-

holm.
Salvén, Arvid (1916), I ensamma stunder. Stockholm.
 (1892),  Samling af författningar och föreskrifter  rörande svenska fångvården.

Stockholm.
Skouvig, Laura (2008), ”Michel Foucault. Viden, magt og biblioteket”, i At forstå

biblioteket: en introduktion til teoretiske perspektiver, red: Andersen, Jack,
Hvenegaard  Rasmussen,  Casper  &  Jochumsen,  Henrik.  Köpenham,  s.
217–236.

 (1849), Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga be-
rättelse om fångvården för år 1847. Stockholm.

 (1849), Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga be-
rättelse om fångvården för år 1848. Stockholm.

 (1850), Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga be-
rättelse om fångvården för år 1849. Stockholm.

 (1852), Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga be-
rättelse om fångvården för år 1851. Stockholm.

 (1857), Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga be-
rättelse om fångvården för år 1855. Stockholm.

 (1859), Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga be-
rättelse om fångvården för år 1857. Stockholm.

 (1860), Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga be-
rättelse om fångvården för år 1858. Stockholm.

 (1842), Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga be-
rättelse om fångvården för åren 1838 och 1839. Stockholm.

Svensson, Birgitta (1999), ”Fången i arkiven”, i  Metod och minne: etnologiska
tolkningar och rekonstruktioner, red: Bergquist, Magnus & Svensson, Bir-
gitta. Lund.

Taussi Sjöberg, Marja (1986), Dufvans fångar : brottet, straffet och människan i
1800-talets Sverige. Stockholm.

Wieselgren, Sigfrid (1895),  Sveriges fängelser och fångvård från äldre tider till
våra dagar: ett bidrag till svensk kulturhistoria. Stockholm.

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori
och metod. Lund.

Öberg,  Peter  (2011),  ”Livshistorieintervjuer”,  i  Handbok i  kvalitativa  metoder,
red: Ahrne, Göran & Svensson, Peter. Malmö, s. 58–70.

75


	Innehållsförteckning
	Inledning
	Syfte och frågeställningar
	Tidigare forskning
	Fängelset
	Fängelsebiblioteket
	Historiskt inriktad biblioteks- och informationsvetenskap

	Teoretiska utgångspunkter: Begreppet makt
	Foucaults maktbegrepp
	Program och programmatisk makt
	Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter

	Metod, källmaterial och avgränsning
	Källkritik som metod
	Källmaterial och avgränsningar

	Den läsande fången
	Årsberättelserna
	Författningar och föreskrifter
	I ensamma stunder
	Sammanfattning av källmaterialet

	Tematisk analys av källmaterialet
	Läskunnighet
	Läskunnigheten examinerad
	Läskunnighet som mått på förbättring

	Läsning som aktivitet
	Fylla fängelset med innehåll
	En ordningsskapande aktivitet

	Läsning av ett bestämt innehåll
	Det kristna innehållet
	Beståndet vidgas
	I ensamma stunder
	Nykterhetsskrift – lösning på ett problem
	Det oönskade innehållet


	Fängelsebibliotekets program
	Frambringa bibliotekarier
	Frambringa läsande fångar
	Fängelsebibliotek – namnet på ett program

	Avslutande diskussion
	Sammanfattning
	Käll- och litteraturförteckning

