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Förord 

 

Under en tid, då jag dagligen hade tillfälle att 

studera livet i ett straffängelse, uppmanades jag flera 

gånger av ansedda personer att offentliggöra mina 

iakttagelser över detsamma. Men dels var ämnet 

mig i hög grad motbjudande, dels kunde jag ej bli 

ense med mig själv om formen för detsammas 

behandling. En romantiserad teckning av brottslingen, där 

denne upphöjes till martyr, har alltid, från moralisk 

sida sett, förekommit mig klandervärd. 

 

Alltså återstod blott att säga den osminkade 

sanningen, den sanning, att gemensamhetsfängelset i 

sitt nuvarande tillstånd är en kräftskada för samhället, 

på samma gång som det är den grymmaste orättvisa 

mot den felande individen, emedan denne i dessa 

straffanstalter nära nog tvingas att fortgå på brottets 

väg. Men, tänkte jag, finnas ej personer, vilka 

tusen gånger bättre än jag kunna bevisa detta 

samt möjligen även angiva botemedlen mot detta 

onda? Skulle det ej anses som en löjlig förmätenhet 

av mig att vilja yttra mig i en sak, som hittills 

varit överlämnad åt "män av facket"? 

 

Emellertid begicks under denna tid flera svåra 

brott av fångar i ett större straffängelse, och i följd 

därav började allmänhetens uppmärksamhet fästa 

sig vid tillståndet i våra straffanstalter. Då erhöll 

jag från en av våra mest aktade författare uppmaning 

att offentliggöra mina anteckningar över livet i ett 

straffängelse. Ändå tvekade jag och nöjde mig med att 

i en större landsortstidning påpeka några av orsakerna 

till de ständiga våldsgärningarna mot 

fångbevakningen, vilka artiklar jag hade den glädjen att se 

bli föremål for höga vederbörandes uppmärksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Så erhöll jag en dag — kanske just ej så 

alldeles oväntat — en diger papperslunta jämte 

följande brev: 

 

 

Brooklyn, i Nordamerika. 5 dec. 1871. 

 

S. H. T.! 

 

På begäran av en man, som av vänner i Sverige 

blivit mig rekommenderad, sänder jag Eder 

medföljande anteckningar. Deras olycklige författare ankom 

hit sjuk, och något hopp om hans tillfrisknande finnes 

ej längre. Detta oaktat ligger utgivandet av 

manuskriptet honom mycket om hjärtat, och såsom skäl 

härtill uppgiver han ett heligt löfte. Hans önskan 

och bön är, att Ni ville ombesörja arbetets tryckning, 

dock efter föregången granskning, etc. 

 

Högaktningsfullt 

 

John P......n 

 

Här hade jag ju den bästa formen för skildringen 

av livet i ett gemensamhetsfängelse, ty endast en 

fånge kan fullt känna detta i alla dess hemska 

detaljer, och efter mitt förmenande är det just dessa 

som böra blottas, om man vill förbättra 

straffanstalterna och deras olycklige innevånare. 

 

För att arbetet skulle kunna intressera även 

en större allmänhet, blev dock en omarbetning av 

manuskriptet nödvändig; och med den innerliga 

önskan att i någon mån kunna gagna överlämnas 

nu den lilla boken åt allmänhetens välvilja. 

 

Författaren 
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Kap 1. 

 

Brotten alstras av okunnigheten; uppfostra folket, 

och brottslingarnas antal skall förminskas!" är en sats, 

som ofta har uttalats, och vars sanning jag ej betvivlar, 

ehuru jag, då den nu nedskrives, ser mig omgiven 

av en krets medfångar vilka lika litet som jag kunna 

tillskriva okunnigheten sina brott, ty de ha alla, 

i likhet med mig, åtnjutit en vårdad uppfostran. 

 

En vårdad uppfostran! Huru ofta har jag ej i 

fängelset önskat att man gjorde sig närmare reda för 

innehållet av dessa trenne ord. 

 

Om det är en lycka att i barndomen äga full 

frihet och alltid få sina önskningar uppfyllda, då har jag 

varit det lyckligaste barn, som ännu burit kolt och 

haklapp. Redan vid denna tid skall jag ha varit 

ett under av skönhet och förstånd, min mors 

fullkomliga avbild, sade hennes väninnor samt tillade, att 

dylika barn sällan stannade kvar här på jorden. Så 

länge jag själv kan minnas tillbaka, var jag en stark, 

frisk gosse, som utan olägenhet kunde proppa i sig 

huru mycket slisk som helst och ej dukade under för 

mängden av ylleliv och andra preservativer mot de 

sjukdomar, varmed jag, enligt min mors förmenande, 

ständigt hotades. 

 

Från min tidigaste barndom har jag deltagit i 

sällskapslivet; min fars självtagna yrke och min mors 

avsky för ensamhet samlade kring dem en krets av 

människor, som trodde det vara klokast "att smickra 

värdinnan och för värden framställa sig som änglar 

eller martyrer, under det de skildrade en annan del 

av sina medmänniskor värre än drakar och vampyrer. 

Min far var nämligen sakförare och titulerades, på 

grund av en månads förordnande såsom länsman, för 

kommissarie. Att han ej var någon ensidig eller 

partisk man, förstår jag nu, ty de personer, som ena 

dagen blev av motpartiet nedgjorda, välkomnades 

av honom en annan dag och tilläts i sin ordning att 

nedsvärta sina motståndare; dock var min far aldrig 

i synligt mått försvarare för mer än den ena parten  
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i sänder, men bland sina talanger ägde han även den 

hittills förtryckta konsten att skriva flera olika stilar, 

en konst som jag av egen böjelse ganska tidigt lärde 

mig "blott för ro skull". 

 

Min mor hade medfört en ganska stor 

förmögenhet i boet och ansåg sig därigenom berättigad att 

leva ett liv, fritt från mödor och försakelser; men då 

min far, som noga kände innehållet av giftermålsbalken, 

uteslutande tog hand om kassan, så uppkom ej så 

sällan missljud i den husliga harmonien. Dessa 

missljud skulle troligen blivit alltför starka, om ej min 

mor, som satte världens omdöme över allt annat, 

vetat att på varjehanda fintliga sätt förskaffa sig en 

andel av min fars inkomster, utan att besvära honom 

med det för honom så obehagliga arbetet att själv 

öppna plånboken. Det var en egenhet hos min far — 

kanske delas den av flera äkta män — att häftigt 

opponera sig mot varje hushållsutgift, men däremot 

aldrig spörja efter varifrån medlen tagas för 

bestridandet av vissa lyxartiklar; min far brukade blott den 

första veckan efter min mors uppträdande i någon ny 

toilett noga pröva låset på sin chiffonjé, då han 

lämnade sitt rum, samt noga granska sigillen på de i 

hans frånvaro ankomna brev, vilka innehöll 

penningar. Lyckligtvis tröttnade han, som sagt, varje 

gång efter en veckas förlopp vid dessa undersökningar, 

vilka alltid försatte min mor i ett retligt lynne. 

 

De första kunskaper som direkt bibringades mig, 

var sättet att buga, bocka sig, svara på frågorna vad 

jag hette, hur gammal jag var och så vidare, samt 

hur jag skulle utbjuda mina kyssar och smekningar; 

i synnerhet inskärpte min mor tidigt hos mig det orätta 
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i att först hälsa på den fattige herr Ä. då den rike 

och förnäme herr O. var närvarande i sällskapet. 

 

Om det var för mina egna älskvärda egenskapers 

skull eller för att icke komma i ovänskap med min 

mor som man överallt berömde mig, kan jag ej nu 

avgöra; säkert är, att jag då ansåg mig som 

medelpunkten av den lilla värld som rörde sig kring mig, 

och att jag kände den häftigaste förbittring mot de 

medlemmar av denna värld, vilka glömde att 

frambära sina offer åt min gudomlighet. Tvenne personer 

finns dock, vilka ej smickrade mig, de var: min 

far och rektor Walléns unga fru. Vad den förre 

angick, så följde jag min mors exempel och ansåg 

hans tillrättavisningar för "yttringar av gikten", men 

för den senares tilltal bävade jag, lika mycket som 

jag gladdes över en öm blick eller ett vänligt ord 

från henne. 

 

Fru Wallén var kusin till min mor och umgicks 

av denna anledning, i vårt hus, då hennes man 

aldrig beträdde vår tröskel, lika litet som min far 

hans; däremot gjorde min mor och jag ofta visiter i 

detta aktade hem, från vilket allt tomt prål var 

bannlyst och där sanning och godhet höll vakt vid 

härden. Min mor trivdes där aldrig rätt väl och sade 

alltid till mig, att hon besökte Walléns "för andra 

människors skull"; jag däremot kände mig aldrig 

lyckligare än då jag, uppkrupen i en soffa, fick 

genombläddra fru Walléns många planschverk och hon eller 

hennes man bjöd till att förklara tavlorna för mig. 

Walléns hade inga barn; min mor antog som säkert, 

att de ej heller i en framtid erhöll några, varför 

hon i sina tankar utnämnde mig till deras 

universalarvinge, och då jag blev så gammal, att jag kunde fatta 

sanningens värde, uppmanade hon mig ständigt, "att 

ej genom oförsiktighet i mitt uppförande mot Walléns 

förspilla min framtid". 

 

Oaktat min respekt för fru Wallén kunde jag 

dock ej i större sällskaper, där även hon var 

närvarande, kuva mitt envisa och självsvåldiga lynne eller 
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mitt begär att bli bemärkt och fjäsad; de medel 

jag använde för detta ändamål var i början alltid av 

det inställsamma slaget, men räckte de ej till och var 

sällskapet alltför mycket upptaget av dagens småskvaller 

för att giva akt på mitt koketteri, slog jag över till en 

bullersam glättighet med de vildaste krumsprång och 

åtbörder. 

 

"Kära Emerentia," brukade då fru Wallén säga, 

"håll pojken i styr; hans tillgjordhet är utan gränser, 

han borde verkligen ej få följa med dig överallt!" 

 

"Agda," svarade då min mor, "du är ej mor, det 

hörs nog! Ett oskyldigt barn tillgjort! Var, om 

icke hos dessa små, skola vi finna oskuld och 

naturlighet? För övrigt är det blott du, som ej kan inse, 

att Alfred är ett högst ovanligt barn, som säkert, om 

det får leva, blir något stort. — Alfred, svara moster 

Agda om du ej vill bli en berömd man!" 

 

Vid sådana tillfällen hade jag alltid ett småvist 

svar i beredskap, vilket beundrades mycket av alla 

utom tant Agda. Stundom, då jag i hennes närvaro 

försyndade mig, fick jag aga av min mor, men jag 

kände och visste, att agan ej erhölls för förseelsens 

skull utan "för att göra tant till viljes". Detta snarare 

ökade än minskade min vördnad för en kvinna, för 

vilken min mor visade en sådan undfallenhet, 

varemot mina känslor för min mor erhöll en anstrykning 

av nedlåtande vänlighet snarlik den, som en högboren 

pilt känner för sin klemande amma. 

 

Då jag utgick ur småskolan och inskrevs vid det 

läroverk, vid vilket Wallén var rektor, tillbjöd mig 

denne ständig bostad i sitt hus. Min far hade 

ingenting emot att "bli av med den spionerande pojkvalpen", 

men min mor rent av motsatte sig detta förslag, "ty," 

sade hon, "det skulle se ut för andra människor, som 

om vi ej själva kunde föda vårt enda barn, och 

dessutom skulle då Walléns få hela äran av hans goda 

uppfostran." Alltså stannade jag i hemmet, där jag 

på lediga stunder roade mig med att utforska min 

fars små delikata hemligheter; från den stund detta 
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första gången lyckades mig tog det slut med hans 

bannor, och "pojkvalpen" förbyttes i "min son". Men 

icke var det just faderskärlek som förestavade hans 

förändrade uppförande mot mig. Genom måttliga 

handpenningar köpte han min tystnad; detta hade min 

mor gjort långt förut, fast hennes hemligheter var av 

helt olika slag. 

 

Jag var nu femton år och skulle konfirmeras. 

Aldrig glömmer jag de svårigheter min mor och jag 

hade att övervinna, innan mina nya kläder blev 

anskaffade; min far hade hos skräddaren betalt en 

tarvlig dräkt åt mig, men min mor däremot beslöt, att 

jag rent av skulle fördunkla alla mina läskamrater; 

penningar måste hon hava för detta ändamål, och — 

har ej hustrun rätt att bryta sin mans brev, är ej 

deras egendom gemensam? De äro ju "ej tu, utan ett" 

— för "besparingarna på mina kläder", som det hette, 

köpte jag mig ett vackert ur med kedja, vilken 

grannlåt jag dock, för att göra min mor till viljes, endast 

lyste med där min far ej var närvarande. 

 

I brådskan hade min mor förbisett det skrivna 

innehållet av ett visst penningbrev; denna 

omständighet förvärrade en förut trasslig sak, i vilken min far 

var invecklad, och en afton hemfördes han i ett högst 

bedrövligt tillstånd; några av hans forna klienter hade 

ej haft tålamod att avvakta fru Justitias avgörande, 

utan på honom tillämpat lynchlagen. 

 

Det lider intet tvivel, att min far avled i följd 

av denna bestraffning, men min mor fann en icke ringa 

tröst i föreställningen om, att han fallit ett offer för 

frimurarnas hämnd, vilkas hemligheter han 

oförvarandes skulle ha råkat genomtränga. Hon tillskrev även 

denna Ordens makt den för henne oväntade 

omständigheten, att min far efterlämnade större skulder än 

tillgångar. Flera än jag hade kunnat upplysa henne 

om arten av hennes mans frimureri, men för min del 

ansåg jag mig nu så pass man, att jag ej kunde 

"skvallra för en kvinna", och min mors vänner roades 
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av hennes underbara berättelser om makens 

hemlighetsfulla bortgång ur tiden. 

Den enda, som icke blott öppet uttalade sitt 

tvivel om dessa berättelsers sanning, utan även bad min 

mor ej oftare omnämna och variera dem, var fru 

Wallén, som under denna tid mycket ofta besökt oss. 

Men min mor upptog hennes tvivel och råd ganska 

illa, och då fru Wallén en dag förtrodde min mor 

hur mycket hon fästat sig vid mig och att hon 

erhållit sin mans samtycke till att få adoptera mig, 

avslog min mor utan betänkande denna tant Agdas 

bön, ty hon kunde ej själv leva utan sin gosse; "men," 

tillade min mor, "om du verkligen har någon kärlek 

för Alfred, så visar du honom den nog ändå — ty 

kärleken söker ej sitt, heter det, och jag skulle kunna 

gå i döden för mitt barns väl." 

 

Tant Agda vände sig bort, kvävde de frambrytande tårarna,  

fattade hårt mina händer och viskade: 

"Gud skydde dig, Alfred!" 

 

Då hon var gången, sade min mor: "Ser du, Alfred, 

Walléns förstå nog att du skall komma att göra en lysande 

carrière, de vilja hava hela äran därav, och jag skulle 

trängas undan. Bekosta dina studier få de naturligtvis,  

för släktskapens skull, göra, och du får krusa för 

dem tills vidare." 

 

Min mor grundade sitt hopp om min lysande 

framtid, dels på den lätthet, varmed jag inhämtade 

kunskaper, dels och huvudsakligen på mitt 

fördelaktiga utseende och mina sällskapstalanger, men 

framför allt på den omständigheten, att jag var hennes, 

den fordom rika och firade Emerentia Landers son. 

 

Vid utredningen av min fars affärer visade det 

sig, att då skulderna blev betalda, återstod det för 

oss ett par tusen riksdaler, och då Wallén bestridde 

alla omkostnaderna för mig, fann min mor det bäst 

förenligt med en änkas värdighet att tillbringa 

sorgeåret i sysslolöshet; men då detta alltför starkt anlitade 

hennes kapital, synnerligast som hon ej kunde umbära 

sällskapslivet, det vill säga kafferep och tebjudningar 
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företog hon sig andra året att hålla spisning för 

"bättre herrar". 

 

Under det första året efter min fars död hade jag 

tillbringat mina flesta fristunder i Wallénska huset, 

men det muntra liv som nu fördes i mitt hem, 

fängslade mig där, och min mor såg med nöje den 

förtrolighet, som uppkom mellan mig och stadens förnämsta 

lejon, vilka hade den godheten att i ett avseende 

åtaga sig min uppfostran. Hur ofta varnade mig ej 

Wallén under dessa år, hur ömt förmanade ej hans 

maka, hur straffade ej det ännu vakna samvetet! 

Ack, jag har ingen ursäkt för mina brott, ty väckelser 

till dygd felades ej! 

 

Jag hade slutat min skolgång och läste nu privat 

för Wallén; meningen var, att jag vid nästa termin 

skulle avgå till universitetet, men då tiden därtill var 

inne, tvekade Wallén om min "mogenhet" och rådde 

mig att ännu dröja därmed och flitigt studera hemma. 

Som jag sedan fick veta, fruktade både han och hans 

hustru att mitt lättsinne skulle vid universitetet 

utsätta mig för större faror än här hemma; dock däri 

bedrog de sig troligen. 

 

Min stora lätthet att lära förskaffade mig många 

lediga stunder, och för Wallén uppgav jag, att jag på dessa 

skötte min mors räkenskaper; detta var till en del 

sanning; men kvällarna, hur användes de? 

 

Dagen för min avresa till akademien var bestämd; 

en känsla av ängslan plågade mig; jag vågade ej gå 

till Walléns på ett par dagar; då erhöll jag bud med 

befallning att genast infinna mig hos honom. 

 

Jag visste vad det var som förorsakade befallningen,  

men vågade dock ej utebli. — Wallén var en stilla, godmodig  

man, men, i likhet med de flesta sådana, blev han till ytterlighet  

häftig, när han ansåg sig bedragen av dem han skänkt sin tillit;  

den djupa smärta han då erfor slog i ett ögonblick över till 

vrede och urladdade utan skonsamhet sina åskor över 

den skyldiges huvud. Så ock nu över mig, och han 

förklarade, att den yngling som helt fräckt gjort 
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skulder på hans räkning och därtill i flera personers 

närvaro gycklat över "den seglivade gubbstören", 

vars arvinge jag skulle bli, ej vore värd hans 

omsorger, utan ville han nu en gång för alla förklara 

mig — och om det behövdes även allmänheten — 

att jag av honom ej hade annat att vänta än på sin 

höjd ett måttligt underhåll, tills jag tagit min 

studentexamen. 

 

Dessa var de första hårda ord jag erhållit, och 

mitt fåfänga hjärta svalde av harm. Var det lönt att 

göra sådant väsen för ett par hundra riksdalers skull? 

Var jag väl sämre än stadens andra ynglingar, skulle 

jag då försaka all ungdomsglädje för det jag 

tillfälligtvis ej var rik? 

 

Olyckligtvis tillbringade fru Wallén sommaren 

och hösten vid en badort i södra Tyskland, ty hennes 

bröst hade på de senare åren blivit svagt och man 

befarade lungsot. Hade hon blott varit hemma, skulle 

en försoning lätt kommit till stånd, men nu var jag 

alltför egenkär att kunna förmå mig till avbön och 

erkännande av mina fel, och Wallén, som genast 

förlåtit dem och glömt sin vrede, trodde att en tids 

förvisning från hans hem skulle verka nyttigt på min 

vandel och mitt tänkesätt. 

 

Hur bedrog sig ej den ädle mannen häri! Nu blott hänvisad  

till lättsinniga kamraters sällskap, förringade de mitt fel  

och sporrade mitt högmod, och då jag nödgades göra  

min mor bekant med förhållandet, fann hon åter en  

bekräftelse på sitt gamla påstående, "att barnlösa människor  

genom sina gärningar visade att himmelen själv förnekat  

dem faders- och modersglädjen till straff för deras kärlekslöshet",  

en filosofisk åsikt, som jag fann bekvämast att ej vederlägga. 

 

Endast två dagar återstod innan terminens 

början, och med illa dold oro väntade jag att få höra av 

Wallén; det föll mig ej in att det var jag, som borde 

gå till honom. Min mor föregav en bjudning och 

lämnade mig ensam med mina allt utom behagliga 

känslor och tankar. I skymningen kom hon hem i 
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en upphetsad sinnesförfattning, och jag fick till min 

bestörtning höra, att hon på mina vägnar besökt 

Wallén, ej för att bedja om tillgift, utan för att 

"fordra upprättelse för de förklenande rykten, vilka genom 

rektorns försorg gick bland folk". Efter vad jag 

kunde sluta av min mors avbrutna ord, hade Wallén 

förebrått henne för "flathet och eftergivenhet mot 

pojkslyngeln", vilket djupt förbittrat henne, och då 

Wallén återigen förklarat, att jag av honom ej hade 

att påräkna mera än det nödvändiga understödet tills 

jag tagit min examen, hade min mor vänt honom 

ryggen med stolt förakt. "Alfred," slöt hon, med ett 

hysteriskt skratt, "han sade, att du sedan kunde 

konditionera, liksom mången annan fattig — hör du! fattig 

yngling, och förtjäna ditt bröd!" 

 

"Oförskämt, men tant Agda kommer snart hem!" 

mumlade jag, givande luft åt såväl min harm som 

mitt hopp. "Ah, hon håller nog med sin kära man, som hon 

alltid brukar göra," svarade min mor i bitter ton. 

 

Senare kom kunderna för att få kvällsmat; 

bland dessa var även föreståndaren på fattighuset herr 

X som hade varit vän med min far och nu var en 

av min mors varmaste beundrare. "Emerentia," brukade 

han säga då middagen varit i hans smak, "Emerentia 

betyder den berömvärda, men du borde därtill heta 

Eternelle, ty din Skönhet är oförvansklig!" Sanna 

förhållandet var, att min mor, vida yngre än min far, 

ännu var en vacker kvinna, med fylliga former och 

livlig blick, och, i likhet med de flesta kvinnor, vilka 

närma sig mot fyrtiotalet, tacksam för varje liten 

efterskörd, som kunde inbärgas från artigheternas och 

smickrets fält. 

 

Min mor förtrodde herr X sina bekymmer över 

Walléns hårdhet, och X, i likhet med varje roué, 

avskydde den stränga sedlighet, som kraftigt 

protesterar mot ett oordentligt liv; Wallén var både i ord 

och handling en dylik protest i vår goda stad, 

varför herr X fann hans handlingssätt mot mig vara 
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både "löjligt och röja brist på människokännedom". 

Sedan han betänkt sig något förklarade han, att 

fattigvårdsstyrelsen beslutat att giva honom ett biträde, 

och ville han därtill föreslå mig, dels av vänskap för 

mina föräldrar, dels emedan han kände min förmåga 

att kunna föra räkenskaper skickligt; lönen var 

visserligen ej stor, tillade han, blott ett par hundra riksdaler, 

men själv tänkte han ej mögla i den sysslan och då 

kunde jag vara säker om att bli hans efterträdare. 

Jag behövde blott lämna mitt bifall och han åtog sig 

att ställa om saken. Såväl min mor som jag tyckte 

det vara ett ypperligt tillfälle att "hämnas på Wallén", 

och min mor gladde sig innerligt över förhoppningen 

att få se hans "snopna anlete". Alltså antogs X:s 

anbud, och en vecka därefter var jag välbeställd 

bokhållare på fattighuset. 

 

Kort därefter hemkom fru Wallén, och det gick 

visserligen som min mor förutsagt, att hon skulle 

"hålla med sin man", men icke desto mindre var det 

synbart, att hon både var orolig och ledsen över det 

steg jag tagit. Det goda förhållandet emellan henne 

och mig fortfor visserligen, men alltmera sällan besökte 

jag nu min forna lärares hus; Wallén uppmanade 

mig att fortsätta med mina studier men mottog mig 

på ett tvunget sätt, som sårade min fåfänga; för övrigt 

hade jag nu fått mycket att tänka på och därtill 

något, varom jag ej kunde rådföra mig med Wallén 

och hans hustru. 

 

Herr X bemötte mig väl, snarare som en kamrat 

än som husbonde, och steg för steg invigde han mig 

i ett förhållande, som i alla fall ej kunnat döljas för 

mig, nämligen att räkenskaper och förråd var långt 

ifrån i den bästa ordning. Då vi kommit så till vida på 

redig fot med varandra, gällde våra överläggningar 

endast sättet att rädda X undan följderna av hans 

försnillning, vilken jag antog nödvändigt måste upptäckas 

vid en blivande revision och inventering. 

 

Herr X lugnade mig häri, förklarande att något 

dylikt endast förekommit till namnet under de  
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senaste två åren, och ej heller hade man i detta 

avseende något vidare att frukta under dåvarande 

fattigvårdsstyrelsen, som bestod av X:s vänner och bröder, 

för vilka hans kassa alltid stått öppen, men det vore 

icke desto mindre nödvändigt, både för honom och 

flera, att spåren igensopades så fort som möjligt. 

 

"Hade blott din far levat, Alfred," slöt han sin 

framställning, "tusan till karl att ha en skicklig hand! 

Vi talade just därom i går kväll hos rådman Y.; 

besynnerligt, Alfred, att man ej tilltror dig äga din 

fars snille, jag måtte säga vad jag vill". 

 

I dessa löst framkastade yttranden trodde jag 

mig läsa historien om ett brott, vari X blott var 

redskapet för mera framstående personer i vårt långt 

ifrån dygdiga samhälle, och i inbillningen såg jag mig 

fjäsad och framdragen av dessa samt trodde mig även 

nu förstå skälet till min anställning i fattigvårdens 

tjänst: vad fadern kunnat göra, kunde möjligen även 

sonen. — Jag beslöt att X ej förgäves skulle ha 

kämpat för mitt "snille". 

 

Efter denna olyckliga dag blev jag alltid bjuden 

att åtfölja X på baler och kalas hos "de stora", 

något som än ytterligare gjorde mig döv för samvetets 

varnande röst, den jag vanligen sökte tysta ned med 

den tanken: kan jag väl nu återvända utan att skada 

mig själv eller andra? 

 

Det var ett verkligt herkulesarbete jag påtagit 

mig; men efter ett års träget raderande samt 

kopierande av namn och stilar erhöll jag, efter företagen 

räkenskapsgranskning, icke blott de amplaste lovord 

av herrar revisorer, utan blev även av dem hos 

vederbörande styrelse föreslagen till erhållande av 

gratifikation "för under räkenskapsåret ådagalagd flit och 

utmärkt ordning", som orden lydde. 

 

Herr X hade under tiden varit ganska frikostig 

mot mig, något som ytterligare stärkte min mor i 

tron på mina ovanliga egenskaper, vilka vi båda 

ansåg borde på ett värdigt sätt framhållas både i vår  
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klädsel och övriga levnadssätt. Men vare sig nu att 

den galante herr X genom sina tilltagande giktplågor 

förlorat en del av sitt älskvärda väsende eller han 

verkligen ångrade sitt förflutna lättsinniga liv, nog av, 

han började predika moral för mig och, vad ännu 

värre var, sätta klämma på sin plånbok. 

 

Detta uppförande behagade mig ingalunda, och 

med den förtrolighet, varmed jag var van att umgås 

med honom, sade jag även detta rent ut, och följden 

blev en häftig ordväxling, därvid jag begagnade mig av 

vissa hotelser. Likblek av vrede och troligen även 

fruktan, framdrog han några papper ur sin bröstficka 

och höll dem framför mina ögon. "Här, Alfred Lander, 

son av en förfalskare, äro några bevis på även er stora 

färdighet i denna konst! Denna revers, till exempel, 

däri ni gjort mig till er gäldenär, och denna, vari 

ni gjort andra personer samma ära. — Knyst ett 

ord och jag framlägger dem och svär på att jag inlöst 

dem för att rädda er från ett ännu värre slut än det 

er far fick!" 

 

Jag stod ett ögonblick slagen av bestörtning; de 

papper, vilka han hotade begagna som vapen mot 

mig, hade jag under det förflutna året, på olika tider, 

skrivit i hans närvaro och efter hans egen diktamen; 

han uppgav då, att han ville se om jag förmådde 

noggrant efterapa hans och ifrågavarande personers stilar 

och namnteckningar. Genom vilken taskspelarkonst 

hade han räddat dessa "försök" ur de lågor, vari jag 

trodde mig se dem brinna? 

 

Ehuru även jag varit klok nog att "lägga nosgrimma på  

björnen", insåg jag dock, att ifall saken kom 

inför offentligheten, vore även jag förlorad; och då 

vi båda, på goda skäl, var böjda för försoning, slöts 

fred på villkor, att vi skulle utbyta och förstöra 

bevisen mot varandra samt att X skulle på grund av 

sjuklighet begära ett års tjänstledighet och föreslå mig 

till erhållandet av förordnande under tiden. Som man 

ser, gick jag lyckligt ur denna strid. 
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Kap 2. 

 

Jag erhöll verkligen förordnandet och kallades ej 

längre bokhållare utan herr föreståndaren, ja stundom 

herr direktör; detta klingade bra vid tjugotvå års ålder. 

 

Nu var jag ett av lejonen på borgarbalerna samt 

tillställare av soaréer, skogsturer, båtfärder med mera; 

jag hade årsackord med hårfrisören och förskrev mina 

kläder från Hamburg, spelade hjälpligt whist och hade 

lagom tur i kille, var bror med stadens unge 

tillförordnade borgmästare, med ett ord, jag förde ett lysande liv. 

 

Det är klart, att mången i tysthet undrade 

varifrån jag tog medlen till ett dylikt levnadssätt, men som 

ingenting är mera vanligt än unga tjänstemäns 

skuldsättning, så ryckte man blott på axlarna och deltog i 

de nöjen jag bekostade såväl i min mors hem, som 

även var mitt, som ock annorstädes. Vad min mors 

ställning angick, så antogs det, att hon "försett sig" 

före bouppteckningen efter min far samt att hon 

förtjänade bra på sin mathållning; dessutom betalade jag 

ju henne för mitt underhåll. 

 

Nu fattades mig ingenting utom — en fästmö; denna 

brist hade dock min mor längesedan insett, och innan 

min tanke härpå hunnit förvandla sig till önskning, hade 

hon inlett ett frieri på mina vägnar och fått 

tillfredsställande svar. Hedda var en firad flicka av god 

samhällsställning, och de angenäma känslor jag erfor, då 

jag såg hur hon föredrog mig framför sina övriga 

kurtisörer, fingo gälla för kärlek, och då hon å sin sida 

"tillbad" mig, så var ju allt som det borde vara, vi 

växlade ringar och sände kring förlovningskort. 

 

Nu blev det ett evinnerligt överläggande om vår 

bosättning, min mor åtog sig bestyret därmed; jag 

anskaffade linne och husgeråd i oändlighet, och ändå 

fattades alltid något. Hittills hade jag ej haft 

synnerligen svårt att erhålla penningar, ty så länge jag 

tog måttligt ur fattighusets kassa och förråder, fick 

jag alltid räkenskaperna att "gå ihop", synnerligast 
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som jag då avslutade dem varje månad; men nu gjorde 

bosättningen så djupa hål, att det blev svårt att fylla 

dem; därtill kunde jag som förlovad karl ej "ständigt 

hänga över de välsignade räkenskaperna", för att 

begagna mig av min mors uttryck. Följden av detta 

blev, att månad efter månad gick utan att jag gjorde 

något försök att sopa igen spåren efter mina försnillningar. 

 

Hade ej X varit så synnerligen sjuk då han reste, 

så var han det desto mer då han kom tillbaka; livet 

i den stora stad han besökt hade helt och hållet 

brutit hans hälsa; han fick ånyo tjänstledighet och jag 

behöll förordnandet. 

 

Jag hade nu åter att emotse en revision, och 

fastän jag kände till det föga grundliga sätt, varpå 

en dylik granskning företogs, var jag dock orolig 

samt beslöt, även med fara att förarga Hedda och 

min mor, att stänga mig inne några dagar för att 

bringa mina böcker i ordning, förut hade jag ej 

brukat berusa mig med starka drycker; nu måste jag 

dricka för att jaga bort de hemska bilder, som mitt 

samvete frammanade för min inre syn. 

 

Revisionen avlöpte utan anmärkning, tack vare 

revisorernas okunnighet och liknöjdhet, och då denna 

fara väl var över, började jag på nytt mitt "glada" 

liv; men för att kunna få njuta någon sömn måste jag 

varje afton förskaffa mig ett rus. 

 

Påföljande vinter avled herr X och såväl min mor som  

fästmö och vänner gratulerade mig till erhållandet av sysslan.  

Men i följd av nya personers inträdande i styrelsen ansåg  

jag att en noggrann revidering nu ej kunde utebli, dock  

tilltrodde jag mig kunna så väl förfalska räkenskaperna,  

att bristerna ej skulle upptäckas; allt berodde på om tiden räckte till. 

 

Jag arbetade med feberaktig brådska, gisslad av fruktan  

för upptäckt; men tillgreppen var alltför stora, tiden flög undan,  

jag insåg det fruktlösa i mitt arbete, och några dagar före revisionen  

rymde jag. Men flykten hade blivit företagen utan någon 

egentlig plan, jag reste som jag gick och stod, och 
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värst av allt var, att jag befann mig nästan utan 

penningar, då jag ankom till Köpenhamn. Fruktan, som 

drivit mig att rymma, lämnade nu rum för en slö 

likgiltighet, och hade jag kunnat få komma in i ett 

fängelse, utan att först ställas inför brottmålsdomstolen, 

skulle jag föredragit detta framför allt annat; men 

tanken på min mor, Hedda och — Walléns kom mig att 

spritta upp ur min dvala, jag jämrade mig högt, och 

så tyckte jag mig se mina avundsmäns hånfulla blickar, 

höra deras skratt. Jag måste bort, långt, långt! 

 

Men penningar? Jag erinrade mig de hemliga 

spelhusen, begav mig en afton till ett dylikt och 

förlorade där mina sista penningar. Fruktan och 

förtvivlan ingav mig beslutet att stjäla medlen till min vidare 

flykt, men då jag från spelhuset trädde ut på gatan, 

lades en hand på min axel, och en bekant röst 

hälsade: "God afton, Lander!" under det att en annan 

stämma tillade: "Vill De være saa artig at fölge med." 

 

I svensken igenkände jag en polisbetjänt, vanligen 

kallad Argus,' en man som vederbörande alltid använde 

vid uppdrag, som fordrade klokhet och grannlagenhet, 

och då man utsett denne man till att efterspana och 

hemforsla mig, hoppades jag att ej bli bemött som en 

"vanlig, simpel brottsling", och jag började med ett 

visst lugn eftertänka den roll jag nu hade att utföra. 

 

Det låter otroligt, men är icke desto mindre 

sanning, att jag mera tänkte på tidningsreferaten än på 

mor och fästmö och mera sysselsatte mig med tanken 

på det intryck mitt vackra, bleka ansikte och värdiga 

hållning skulle göra på publiken än på mitt blinde 

öde. Jag tyckte mig vara förste skådespelaren i en 

stor tragedi, och den känsla jag erfor var snarare 

debutantens rampfeber än den fångne brottslingens 

ångest. Jag kunde vid återresan sitta långa stunder, 

med huvudet i händerna, och lyssna till en inbillad 

dialog emellan stadens store, en dialog, som alltid 

slutade med deras beundran över det stora 

konstverket i förfalskningsväg, som jag helt säkert med  

heder hade fullbordat, om jag fått tid på mig. 
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O, fåfänga, man säger med rätt, att du ensam 

fördärvar flera själar än alla de sju dödssynderna 

tillsammans! 

 

Mina känslor var dock långt ifrån angenäma, då 

jag såg min födelsestad med sitt cellfängelse skymta 

fram ur morgondimman; detta senare jagade bort alla 

romantiska bilder, ty jag hade ofta i sällskap med 

nyfikna vänner besökt denna tysta grav för levande 

varelser, och en häftig ångest grep mig vid 

föreställningen, att jag själv om några ögonblick skulle stängas 

in där, skild från allt. — Jag sprang upp, satte foten 

på ångbåtens reling och — greps i armen av Argus. 

"Akta er," sade han och såg leende på mig, "ni kunde 

verkligen falla i sjön, man finge då bara besvär att draga 

upp er, utan att hela saken gjorde vidare effekt." 

 

Den första natten i cellen var ryslig, tystnaden 

plågade mig förfärligt, jag hade hellre sett en hotande 

folkskara kring mig, hellre hört tusende förbanna mig 

än se mig överlämnad åt mig själv; allt kunde jag 

' fördraga utom likgiltigheten. Jag hade velat bullra 

och ropa, men det föll mig in att det var ett medel, 

som alltid begagnades av råa brottslingar för att 

tilldraga sig uppmärksamheten, och jag bet i lakanet för 

att dölja mina konvulsiviska snyftningar. Nej, jag 

ville ej gömmas och glömmas i ett fängelse! Jag 

rusade upp, lakanet sammansnoddes — skulle jag då 

dö, verkligen dö här ensam och begravas i tysthet 

kanske, nej, det var ännu eländigare! Lakanet fick 

ligga hopsnört på hängmattan, och fram på dagen kom 

prästen till mig och skrämde mig med helvetet och 

evig fördömelse, om jag okallad inträdde i evigheten. 

 

Förgäves väntade jag besök av min mor och fästmö, 

och då jag bad fängelsedirektören sända ett bud till 

dem, erhöll jag som svar, att min mor genast efter min flykt  

avrest från staden, och att min före detta fästmö förklarat sig vara  

löst från sin förbindelse och hädanefter ej ville ha den  

ringaste beröring med mig.   
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Detta ökade ej så synnerligt mitt lidande, ty jag 

fann den saken helt naturlig, men min mor, skulle jag 

ej få se henne? 

 

Ett par dagar före rannsakningen erhöll jag genom 

direktören ett öppet brev; det var från henne, från 

min mor! Direktören såg min glädje, vände bort 

ansiktet och borttorkade en tår. Brevet lydde sålunda: 

 

"Alfred! 

 

Med förkrossat hjärta lämnar jag en stad, där 

jag blivit så djupt bedragen av mitt enda barn, åt 

vars uppfostran och framtida väl jag ägnat så mycken 

omsorg och möda. Är detta den framtid du lovade 

att bereda din arma mor, är det så du uppfyller mina 

förhoppningar? I deltagande vänners armar långt 

härifrån, vill jag söka lindring för min smärta, och du 

torde själv finna att, om jag ej vill fläcka min egen 

heder, jag ej kan eller bör ha något slags gemenskap  

med bedragaren och förfalskaren, vore han ock 

tio gånger min son. 

 

Ångra dig och bed Gud om förlåtelse för den 

djupa sorg du förorsakat din fattiga Moder." 

 

Förlamad nedsjönk jag på min bädd; direktören 

upplyfte mig medlidsamt och sade: "Lander bör ej taga 

detta så alldeles efter bokstaven. Er mor har ej rest 

allena, den tyske ingenjören vid —s fabrik åtföljde 

henne; man hade, långt innan er olycka blev känd, 

talat om det starka tycke den jämförelsevis unge mannen 

hade för er mor; de ämna låta viga sig vid ankomsten 

till —, där han erhållit en god anställning." 

 

Således ingen, ingen som brydde sig om mig! 

Även Wallén och hans fru tycktes ha övergivit 

mig. Jag anhöll att få skriva ett brev till denne min 

gamle lärare och vän, vartill jag även fick tillstånd. 

Men då papperet låg framför mig och jag hade pennan 

i handen, rann det mig i sinnet, att brevet skulle 

läsas av direktören, och kanske av flera, innan det kom 

i Walléns händer; vore detta då ej ett tillfälle att 
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redan på förhand giva mina blinda domare en vink 

om min djupa ånger? Jag tog en av de andaktsböcker 

som låg på en hylla i cellen, bläddrade i den och lät 

boken delvis tjäna som "brevställare"; efter mycket 

grubblande blev jag slutligen nöjd med min rörande epistel. 

 

Ett par dagar därefter erhöll jag ett besök av 

Walléns fru; hon var djupt uppskakad, men bad mig 

dock att ej oftare skriva dylika "osanna utgjutelser" 

till hennes man, om jag satte något värde på hans 

vänskap; hon hälsade även från honom, att han skulle 

besöka mig sedan, ej här i cellfängelset. 

 

Rannsakningens obehag förmildrades betydligt för 

mig genom det stora deltagande åsynen av mig väckte 

bland de talrika åhörare av båda könen, som fyllde 

salen; de tämligen högljudda viskningarna var ej 

ägnade att förkrossa mitt hjärta eller min fåfänga, 

tvärtom började jag nästan känna mig oskyldig som 

ett lam där jag stod i min vita linneblus, och jag 

märkte att mången medlidsam själ tyckte detsamma. 

 

Icke desto mindre dömde rådhusrätten mig för 

förskingring av allmänna medel och förfalskningsbrott 

till tio års straffarbete; min vän och bror borgmästaren, 

som så ofta i kille stupat för mitt "svinhugg", 

avkunnade domen, med vilken jag förklarade mig nöjd. 

 

Av en besökande vän erhöll jag senare ett referat 

över den första rannsakningen med mig ur stadens ena 

tidning; med glad rörelse läste jag där en nekrolog 

över mitt medborgerliga liv, vilket, om man finge 

tro författaren, hade varit rikt på dygder, och mitt 

brott rubricerades såsom en ungdomsförvillelse. Även 

beskrev referenten i en blomstrande stil det gripande 

intryck församlingen erfor, "då den för detta eleganta 

ynglingen med det vackra, förnäma utseendet infördes, 

klädd i fångdräkt, i vilken han även bibehöll sin 

angenäma, lediga hållning." Vilken omsorg ägnade 

jag ej åt fördöljandet av denna för mig så dyrbara 

pappersbit — den första hyllningen åt mitt fagra 

utseende! Denna tidningsbit följde mig till straffängelset 

och utgjorde där länge ett medel, varmed jag sökte 
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sätta mig i respekt hos de "simpla" brottslingarna, och 

först när detta papper sönderrevs av en ädel och ren 

kvinnas hand, föll fjällen från mina ögon och den 

sanna ångern, bättringens Braut Anund, lade sin hand 

på mitt fåfänga, lättsinniga hjärta. 

 

 

Kap 3. 

 

Rannsakningen och utslagets prövning i hovrätten 

hade dragit ut över sex månaders tid; vi var i juli, 

då hovrättens fastställelseutslag anlände till 

cellfängelset. Som jag var belåten även med detta utslag, blev 

jag underrättad om, att jag påföljande morgon skulle 

avgå med en fångtransport till straffängelset i —. 

Under uppsikt av vaktmästaren inpackade jag mina få 

tillhörigheter och avlade fångdräkten; men då jag 

iklädde mig mina egna kläder, flög den tanken genom 

mitt huvud att dessa kläder ju dock var urmodiga. 

Ack, jag drömde mig för ett ögonblick vara en fri man, en 

dröm ur vilken jag väcktes av slamret med järnkedjor! 

 

Det var gevaldigern, som, bärande handbojorna, 

inträdde i mottagningsrummet; mannen var mig ej 

obekant, vi var stadens infödda barn båda och hade 

varit kamrater i den småskola, vari jag erhöll min 

första undervisning, men han var i översta avdelningen 

då jag stavade i a-b-c-boken. Han hade ofta 

profeterat, att jag skulle bli en "ljuselin" med tiden, och då han 

nu framträdde för att lägga handbojorna på mig, 

viskade han i en beklagande ton: "Sa' ja't inte redan i skolan!" 

 

Den ena bojans inre skinnbeklädnad var 

bristfällig, det kalla järnet förorsakade mig en isande 

känsla, jag kände kväljningar, och rummet dansade omkring 

mig; där under kom dock den föreställningen för mig, 

att det var guldknappen i manschetten — Heddas gåva, 

för längesedan såld, tillika med mina andra 

tillhörigheter som tryckte, och att jag blott behövde jämka 

manschetten för att slippa plågan; men jag kunde ju 

ej röra den andra fängslade handen! Jag svimmade 

och kom till sans, först då en luftström slog mig i 
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ansiktet; jag befann mig då utanför fängelset, och 

gevaldigern befallde mig med hög röst att stiga i 

vagnen. Då vaknade jag åter till fullt medvetande, ett 

rop av fasa gick över mina läppar när jag såg tre 

personer sitta där, fängslade till händerna som jag och 

fastlåsta vid åkdonet med kedjor, vilka var dragna 

genom deras fotbojor. Gevaldigern och en fångknekt 

måste hjälpa mig upp, ty jag stod som förlamad, men 

jag hörde dock den förstnämndes viskning: Var karl 

nu! Då vi komma utom staden, skall Lander slippa 

järnsakerna och få sitta bredvid mig." Han fattade 

därpå mina ben, lade bojorna kring dem, slog upp min 

rockkrage och tryckte min vida, runda hatt ner i 

pannan på mig samt hoppade upp i vagnen, som med 

ett skramlande buller for genom den tysta staden. 

Gevaldigern vände sig om ett par gånger och såg på 

mig. Ena gången sade han: "Man tror att Lander skall 

följa med nästa transport, här äro ej många, som titta 

på den här." Jag drog en djup suck av lättnad. 

 

När vi kört en mil eller så, befriades jag från 

bojorna och fick plats bredvid gevaldigern; då detta 

var gjort, sade den ene av de andra fångarna: "Det 

var så rätt, herr Lander kilar ej bort." Jag såg upp 

vid den bekanta rösten och igenkände ett av de forna 

arbetshjonen, en gubbe, som jag ofta använt att gå 

både mina och arbetsinrättningens ärenden i staden; 

han hade sedan dess begått stöld och var dömd att 

undergå två år och trenne månaders straffarbete; vi 

var alltså kamrater nu. 

 

Min skolkamrats förtroende för mig och den 

gamle "passoppens" respektfulla uppförande mot "herr 

förvaltaren" ingav mig något mod. Det förra hjonet 

pratade om vår sammanvaro på "inrättningen" och 

om min frikostighet mot honom och de andra 

fattighjonen, om deras saknad då jag "kom bort", samt att 

de alltid sagt, att jag var en hederlig herre, men att 

jag "körde väl fort i backarna", det hade de alla 

vetat. Resan varade i nio dagar, jag vande mig vid 

min belägenhet och sällskapet; gevaldigern påminde 
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mig om tusende händelser från skoltiden, dem jag blott 

mindes som en dröm, och då jag ej kunde komma ihåg 

den eller den av våra kamrater, slutade han vanligen 

sin beskrivning om honom med: "'inte komma ihåg den 

heller! Och han, som alltid trodde som jag, att Lander 

var en ljuselin, så liten och fin han var." Jag tror 

den hedersmannens välvilja och förtroende för mig till 

någon del härledde sig från den omständigheten, att jag 

ej bedragit honom, eller rättare han sig, på sina 

förutsägelser om min framtid. 

 

En fredagskväll i skymningen höll vagnen 

utanför straffängelsets port, vi befriades från kedjorna — 

även jag hade naturligtvis fått återtaga mina på den 

sista delen av färden — vi infördes i fängelsets vakt, 

där vi emottogs av en underofficer, som granskade de 

å oss utfärdade förpassningarna, ställde några frågor 

till oss om våra namn, medförda persedlar och kontanta 

medel, samt om vi erhållit vår rätt under transporten, 

en fråga som vi alla enhälligt bejakade, var efter 

gevaldigern tilldelades kvitto. Då han avlägsnade sig, 

nickade han ett farväl till mig och sade: "Lycka till, 

uppför sig väl, så gå nog de tio åren för Lander som 

för så många andra." Han sade detta i en ton, som 

om han talat om blott tio dagar; för mig var min 

ådömda strafftid en oöverskådlig tidrymd, en evighet 

utan skymt av hopp. 

 

Vi ledsagades till en cellbyggnad, varest vi, efter 

föregången visitation, infördes i var sin cell, där 

natten tillbringades. Följande morgon tilldelades mig 

en förut, av annan fånge begagnad, men ändå snygg 

fångbeklädnad, men innan jag fick påtaga mig den, 

fördes jag till ett badrum, där ett varmt bad erhölls, 

varefter en fånge inträdde med en smutsig, grov 

handduk, fästad vid midjan och fladdrande nedåt hans ena 

höft; den träask med tvål och borste samt 

rakknivsfodralet, som han bar i den ena handen, saxen i 

den andra, lät mig ana fängelsets barberare. Han 

närmade sig, fattade mig i armen och började intvåla 
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mig; en rysning lopp genom mina ådror, då jag kände 

en förbrytares, kanske en mördares, skarpa kniv så 

nära min strupe. Då den med skicklighet verkställda 

rakningen var förbi, torkade han mig tjänstaktigt kring 

mun och haka med den avskyvärda buldanshandduken, 

varefter han skred till hårklippningen. Jag kände 

hur han huserade i min lockiga nacke och tupé, såg 

dess ljusa bucklor rulla utför mina axlar, falla ned på 

mina händer och jag kände ett ögonblicks häftig vrede; 

en klippning i mitt högra öra straffade den, och 

barberaren utropade vresigt: "Sitt då stilla, för f-n!" 

Dessa var de enda ord som yttrades under hela denna 

för mig så plågsamma förrättning, men han avtorkade 

med lätt hand blodet från mitt öra och jag tänkte, 

att det kanske ej vore så farligt, som det såg ut, att 

lämna sitt huvud och hals i en sådan persons våld. 

Troligen, tänkte jag, har ej hitintills varken denne eller 

hans kolleger här skurit halsen av någon kund, efter 

som man låter dem vandra omkring, som det tycks, 

överallt inom fängelset, försedda med sina verkligt 

goda rakknivar. Från fönstret, som vette åt borggården, 

såg jag nämligen ännu ett par hårartister ila ut och 

in genom de olika dörrarna, som om de sökte någon, 

och så måste även varit fallet, ty den ene gick rakt 

in bland en flock fångar, vilka hade något arbete på 

gården, flög på ett offer och tvålade in hans ansikte 

mitt i solskenet. Hu, vad kniven blixtrade då den 

därute drogs ur fodralet, och liksom gripen av ett 

slags barberare-raseri, flög min artist ut och in i samma 

grupp, och jag såg blott vitlöddriga hakor, blixtrande 

knivar, höjda saxar — jag väntade varje sekund få 

se strömmar av blod, men såg blott finputsade ansikten 

och för ingen del vanställda chevelyrer! Jag for med 

handen över min egen och jag kände mitt bröst lättat. 

Dräkten var mig ej obekant; straffängelsernas 

sommarbeklädnad avviker ej från cellfängelsekostymen, en grå 

vadmalsklaff med en trea av svart kläde samt det mig 

tilldelade numret 79 på alla persedlarna var den enda 

skiljaktighet; men den grova buldanskjortan var mig 
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en helt och hållet ny bekantskap, ty man hade i 

cellfängelset tillåtit mig att begagna eget linne, och detta 

plagg med sina hårda sömmar och allt utom lena 

berörande sårade, jag tillstår det, min kanske alltför 

stora, såväl inre som yttre känslighet. Jag stod nu 

färdigklädd, endast en blick i spegeln; men här fanns 

ingen sådan, utan jag fick nöja mig med cellvaktarens 

— också en fånge — utrop: "Så ja, nu är det bra, 

kom nu med bara!" Han förde mig nu till en 

underofficer, som granskade mig från topp till tå och 

uppläste de för fångarna gällande ordningsregler. 

 

Den övriga delen av dagen upptogs av åtskilliga 

formaliteter, såsom mitt införande i direktörsexpeditionens 

fångrulla, befälhavarens journaler, värdering av mina 

egna medförda tillhörigheter samt visitation av 

fängelseläkaren, som i sin journal vid mitt namn och nummer 

antecknade: "Frisk och färdig." Det var lördag, 

skurning och putsning ägde rum på logementer och kontor, 

och vid fyratiden på eftermiddagen öppnades ett 

fönster till ett slags handelsbutik; kunder infann sig så 

talrikt, att de bildade kö långt utåt fängelsegården, där 

underofficer och en vaktknekt patrullerade bredvid och 

handeln gick raskt med snus, tobak, dricka, rökt 

fläsk, rågbröd, simpel ost och ett slags vämjelig korv, 

tillagad av fäkreaturs innanmäten. Under det sista 

året av min strafftid blev dessa så kallade premievaror 

tillökade med röktobak, hästkorv, smör med mera. Jag 

var mycket hungrig, ty middagen hade jag ej kunnat 

smaka; supanmatens svartgråa utseende förtog mig 

lusten att ens taga reda på vad slags soppa det 

egentligen var som bjöds, ej heller var träbyttan, vari den 

serverades, eller den gamla, nästan utslitna träskeden, 

just ägnad att uppmuntra mig till en närmare 

bekantskap med dem och anrättningen. 

 

Ett ganska gott rågbröd om 2 skålpunds vikt erhölls 

om morgonen, det var då för tiden den dagliga 

brödportionen under sommaren; om vintern bestods endast 

1-2 skålpund vilket dock sedermera blev förändrat på 

så sätt, att vi hela året om tilldelades 1 3/4 skålpund mjukt 
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bröd. Jag hade förtärt en skiva av detta bröd till 

frukost; middagssovlet, spickesill, hade jag tanklöst nog 

givit bort till en medfånge, och nu betraktade jag med 

begärliga blickar de stora styckena av rökt fläsk och 

ost, som kunderna tillhandlade sig. 

 

Slutligen tog jag, manad av hungern, mod till mig, 

lämnade min något undanskymda vrå vid gårdens 

skyllerkur och närmade mig gårdsposten samt frågade, 

med mössan i hand, om även jag kunde få köpa mat. 

Vaktknekten svarade mig vänligt, att jag ej kunde 

komma i åtnjutande av en dylik förmån, emedan det 

var en viss del av fångarnas arbetsförtjänst, som de hade 

tillåtelse att använda på detta sätt; mina medförda 

kontanta medel fingo ej uttagas till dylikt. Jag vände 

mig bort för att slippa se de matvaror vilka så retat 

min matlust.  

 

En klocka, vars ljud hade väckt mig ur sömnen klockan  

fyra på morgonen, lät även nu höra sin gälla ringning,  

därvid fångar kom fram ur alla dörrar, vrår och vinklar,  

med trä- eller lerkärl i händerna.  

 

Handelsboden stängdes; en mindre port öppnades,  

genom vilken en skara fångar insläpptes, räknades samt  

uppställdes på två led, varefter vaktknektar, under tillsyn av ett  

par underofficerare, strök och kände på fångarnas kläder,  

tog utanpå deras fickor samt tittade i deras mössor, träskor  

och snusdosor; jag trodde mig förstå, att dessa fångar hade varit  

på något arbete utom fängelset, och jag misstog mig ej häruti.  

 

Jag erfor en plågsam känsla vid tanken på, att en dylik,  

så att säga offentlig visitation kunde komma att anställas med mig,  

men kunde ej undertrycka den tanken, att den fånge vore bra  

enfaldig, som skulle gömma något föremål så illa, att det kunde 

upptäckas vid denna ej särdeles noggranna undersökning. 

En vaktknekt anvisade mig min plats i den öppna fyrkant,  

som nu bildades av fångarna mitt på den stora gården.  Ett stycke 

från fångleden uppställdes den inre bevakningen och framför  

densamma dess befälhavare, som kommenderade ett "giv akt!"  

därvid en fånge framträdde och, lika med de övriga fångarna, blottade 
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huvudet; den framträdande fången uppstämde en 

psalmvers, vari alla högt och kraftigt instämde; efter 

versens slut läste samma fånge Fader vår och välsignelsen, 

varefter åter en psalmvers avsjöngs, vid vars slut 

bevakningsbefälhavaren utropade: "Gud bevare 

fäderneslandet!" vari bevakningen instämde, fyrkanten 

ordnades därpå i flera avdelningar, och med våra skålar 

i handen marscherade vi på två led till köket, där vi, 

i den ordning vi dit anlände, erhöll vår skål fylld 

med mjölgröt samt en skiva smör i den medhavda 

skeden. Vi marscherade så tillbaka och samlades 

avdelningsvis, tills en fånge (den för dagen 

jourhavande logements-ordningsmannen) kommenderade: "framåt, 

marsch!" och med avdelningen på detta sätt i bästa 

ordning intågade vi i logementet, noga räknade av en vid 

dörren stående underofficer. Sittande på de vid väggarna 

anbragta bänkarna, med skålarna mellan knäna, intog 

vi sedan vår kvällsmat; och med en känsla av saknad 

betraktade jag dem av mina kamrater, vilka var 

lyckliga nog att ha svagdricka till sin gröt, en 

förmån, som även blott kunde erhållas genom arbete. 

 

Då vi slutat vår måltid, inträdde en annan 

underofficer, som såg sig omkring och talade vid 

ordningsmannen. Personalen i detta logement bestod av 114 

man, vilka skulle tillbringa natten i samma rum. 

Detta var visserligen ganska stort, men då det ej var 

försett med ventilation och alla fönsterna nu blev 

tillstängda, är det klart, att luften i ett dylikt 

logement måste bli förskämd, vilket obehag ytterligare 

förvärrades genom det sätt, varpå man i visst avseende 

sörjde för renligheten i detta och övriga inom fängelset 

varande sovrum. De hoprullade hängmattorna 

utspändes nu på den ställning som för detta ändamål var 

upprest i mitten av rummet, och sträckte sig genom 

hela dess längd, tvenne rader på ena och tvenne rader 

på andra sidan med en och en fjärdedels alns avstånd 

från golvet för första och lika mycket för andra 

matt-linjen. Hälften av en grov grå filt breddes på 

hängmattan och föreställde madrass; den med halm fyllda 
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huvudkudden lades alltid i motsatta ändan till grannens 

huvudgärd, alldeles som man nedlägger sill i en tunna. 

Tvenne lakan av buldan, som ombyttes var fjortonde 

dag, samt en filt av samma slag som den första, men 

dubbelt så stor, utgjorde sängkläderna. Fyra träsängar 

med halmmadrasser och huvudkuddar, lakan och en 

filt var de sovplatser vilka endast begagnades av de 

fyra inom logementet fungerande ordningsmännen. En 

av dessa anvisade mig min hängmatta. Troligen 

bemärkte han min nedslagenhet, den jag ej förmådde 

dölja, ty han talade vänligt till mig, sade att jag snart 

blev van vid livet här och att även han sett bättre 

dagar; han hade varit en förmögen hemmansägare, 

men råkat i "omständigheter angående sedelförfalskning"  

och blivit dömd på åtta år, varav fyra var förflutna.  

Klockan ringde åter under det han talade med mig, 

han tog ur sin västficka upp ett silverur, drog upp det och 

ställde det på slaget nio, varefter han tillsade mig att,  

i likhet med de andra fångarna, genast intaga min sovplats.  

Jag kastade en forskande blick såväl på mina sidokamrater som på 

de två fångar, vilka hängde över oss; ordningsmannen 

sade i en låg ton, men som hade en anstrykning av 

sårad värdighet: "Kryp du till kojs, här äro varken 

tjuvar eller mördare på detta logement, skall jag säga, 

sov du trygg!" Jag kände hur blodet rusade till mina 

kinder, då denne man kallade mig du, jag kunde ej 

svara honom, utan intog tyst den hängmatta han 

anvisat mig och där jag försökte följa hans råd att sova. 

Men mitt sinnestillstånd, de andra fångarnas 

snarkningar, ropen av "werda" från de utanför fängelset 

posterande soldaterna, ljudet av en liten klocka, som 

besvarade dessa kvart-rop, och vaktknektens avmätta steg 

ute i korridoren hindrade mig under flera timmar att 

falla i sömn; först när den långa sommardagen började 

gry, föll mina svidande ögonlock igen, och jag sov 

tills klockans ljud väckte mig till en ny dag, min 

första sabbatsdag inom straffängelsets murar. 

 

På Bön- och helgdagar väcktes vi ej tidigare än 
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klockan sex, varje fånge hoprullade och uppfäste sin 

hängmatta, ordningsmännen utdelade rent linne; jag 

kunde ej nu erhålla dylikt, emedan jag ej haft mitt 

på längre än en dag; linneombyte ägde ordentligt rum 

varje söndag. Vi tvättade oss gemensamt i stora baljor, 

rena, fast mycket slitna handdukar fingo vi även varje 

söndag; jag erfor sedan, att denna nödvändiga artikel 

icke blivit av fångvårdsstyrelsen utanordnad, oaktat 

handdukar var i stat upptagna, ett förhållande, som 

förorsakade fängelsedirektören ej så ringa bryderi. Att 

vi torkade oss på våra kläder eller lakan, kunde han 

ej tillåta; lika litet gick det an att låta sol eller vind 

torka oss, man tillgrep då den utvägen att förvandla 

en del av kasserade linnepersedlar till handdukar, en 

åtgärd, som ej var utan all olägenhet för direktören, 

dels i avseende på redovisningen för lumporna, ty 

det var ej omöjligt, att anmärkning från högre ort 

kunde göras över mängden av åtgångna skur- och 

torktrasor, och dels fingo styrelsens många olika 

föreskrifter på intet sätt överskridas eller kringgås. Hur 

omöjligt det var för fängelsets tjänstemän att uppfylla 

en del av dessa föreskrifter, fick jag under tidens lopp 

nogsamt lära mig inse. 

 

Söndagarna hölls morgonbönen inne på logementen;  

sedan fick vi hämta vår gröt. Utspisningsstaten 

upptager blott tvenne måltider på dagen, om sommarn 

middag och kvällsmat, om vintern frukost och middag, 

då gröten, liksom på sön- och helgdagarna var vår 

morgonspis; brödet fick utgöra det övriga, ifall man 

ej ville uttaga en del av sin arbetsförtjänst för att 

skaffa sig något av de förut nämnda premievarorna, vilka 

under den längsta tiden jag förvarades i detta fängelse 

tillhandahölls fångarna av fängelsets redogörare, en 

affär, som dock på de sista åren övertogs av fångvården. 

 

Klockan nio ringdes till gudstjänst, och som sommaren var mycket varm  

och fängelsets kyrka ej stor nog att rymma oss alla, uppställdes vi, enligt 

fångpredikantens önskan, på gården på samma sätt som 

under förra kvällens korum; en underofficer räknade  
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oss och såg till "att vi var ordentligt klädda", en 

trästol frambars av klockaren, samma fånge, som 

förrättat aftonbönen, prästen lade sina böcker och satte 

sin hatt på stolen, ställde sitt paraply bredvid den, en 

avdelning av garnisonen ryckte in på gården och 

formerade sig vid ena sidan, ej såsom bevakning, utan 

endast såsom åhörare av gudstjänsten. Under 

psalmernas avsjungande och mässningen förblev vi alla 

stående, men då prästen spände upp sitt paraply som 

skydd mot de brännande solstrålarna, nedsatte de flesta 

fångarna, vilka hade sin plats i det yttersta ledet, 

sig antingen på själva stenläggningen eller på de 

brädstaplar och stenhögar som låg på gården i närheten 

av de stående åhörarna. 

 

Då jag förvissat mig om, att ett dylikt bruk 

tolererades av den närvarande bevakningen, satte jag 

mig även på några uppstaplade bräder och beredde 

mig att uppmärksamt avhöra predikan. Det lätta 

knarrandet av ett par fina stövlar tilltvang sig dock 

genast min uppmärksamhet, jag lyfte upp huvudet, 

en fånge närmade sig sakta till min plats och satte 

sig bredvid mig, det var mannen med stövlarna; jag 

kunde ej låta bli att sucka, då jag jämförde denna 

fotbeklädnad med min egen och de övriga fångarnas tunga 

träbottenskor; dem jag erhållit passade ej till mina fötter 

och förorsakade mig stor plåga. 

 

Den stövelklädda, som lutat huvudet i sina händer,  

tycktes dock ha läst mina tankar i mitt ansikte, 

ty han förde försiktigt sin tåspets intill min häl; jag 

gjorde en rörelse av harm. 

 

"Sitt andäktig som jag!" viskade han emellan 

sina fingrar, "så kunna vi prata på samma gång som 

prästen, han är mitt uppe i treenigheten och slåss 

med de gamla fariséerna, allt det där rör inte oss. — 

Du kom i en oläglig tid, min gosse". Jag svarade 

ej, men intog dock samma ställning som han. 

"Kontoren äro fullsatta", fortfor den bestövlade, "men vi 

kunde kanske ändå vigilera dig fram, ifall vi vore 

säkra på dig; hur låter din trosbekännelse?" 
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Jag trodde mig förstå honom och svarade utan 

betänkande: "Att i allt ställa mig fängelsets ordnings- 

regler och bevakningens befallningar till efterlevnad." 

 

Detta svar, förestavat av det fasta beslut jag 

fattat då jag trädde inom fängelsemurarna, framkallade 

ett kvävt skratt hos mannen med stövlarna. "Det 

förstår sig," viskade han, och jag såg hans vita, vassa 

tänder lysa mot mig, men han tog ej händerna från 

ansiktet. "Jag trodde mig kunna hjälpa en kamrat. — 

Hur känns det med de där?" Åter gjorde stöveln ett 

besök hos min träsko. 

 

"Kunde jag slippa dem, vore det en stor lättnad," 

viskade jag. "Det blir svårt, ty vi ha sådan uppsjö av herrar 

för närvarande, men kanske. — Du lär haft fina kläder 

med dig, det är bäst du säljer dem, ty på tio år bli 

de urmodiga, jag kan kanske skaffa en köpman. — 

Har du släktingar med schaber?" 

 

Predikanten råkade komma av sig, en paus 

uppstod, min granne tog händerna från ansiktet. Det var 

en lycka för mig, ty denna råttaktiga fysionomi ingav 

mig misstroende och vedervilja. Jag beslöt att vara 

på min vakt och ej besvara flera av hans frågor än 

som var nödvändigt, men däremot söka att själv få 

några sådana besvarade; dock fick jag blott veta, att 

han var anställd som skrivbiträde på 

arbetsföreståndarens kontor. "Jag har en del att säga angående 

utarbeten, så ifall du vill lufta dig en och annan gång 

med att skjuta på kärran, som skall efter färskt vatten, 

eller draga packlårar ned till hamnen, kan du komma 

till mig, jag är ej obillig. Som sagt, någon 

skrivare-plats kan du ej få, såvida ej vi skrivare skaffa dig en." 

 

Jag förstod endast av detta, att den stövelklädde 

önskade draga någon fördel av min bekantskap samt 

att här måste vara ett vitt fält för intriger, och ett 

ögonblick for den tanken genom mitt huvud, att jag 

däri torde kunna mäta mig med vem som helst och 

att det kunde vara en förströelse att till en början 

söka överlista denne gynnare, men jag tillbakavisade 
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denna tanke, jag hade uppfattat, namnet straff- eller 

förbättringsanstalt efter dess verkliga betydelse, jag ville 

förbättra mig och med tio års bot försona mina synder. 

— Nog fanns det en god del ungdomssvärmeri i denna 

uppfattning liksom i detta beslut. 

 

Klokheten bjöd mig dock att ej förskaffa mig en 

ovän i denna person, jag viskade därför ett tack 

för hans vänlighet samt uttryckte min önskan att få 

höra något av predikan; jag föreställde mig, att en 

predikant, som predikade för fångar, skulle tala helt 

annorlunda till oss än till en annan församling, att han 

skulle gripa något in i en brottslings liv, belysa hans 

mörka tankar och villfarelser, bjuda honom tröst och 

upprättelse på annat sätt än genom dogmer och 

invecklade lärosatser; jag inbillade mig, att här, om 

någonstädes, skulle en präst kunna verka. Min egen själ 

försmäktade av törst efter de eviga sanningarna, vilka 

jag väl kanske en gång kände till bokstaven, men 

som aldrig gått som ett tveeggat svärd genom min 

själ; jag längtade efter att få höra den gode herdens 

rop: Kommen till mig I alle, som betungade ären, och 

I skolen finna ro till edra själar. Jag lyssnade efter 

varje mening, som prästen uttalade, och hörde en 

kall, torr ottesångspredikan med en viss brådska strömma 

ut under det uppspända paraplyet. Vart jag vände 

mina blickar, möttes de av viskande grupper eller 

halvsovande, gäspande ansikten; mannen med stövlarna 

hade slagit sig ned bredvid en annan fånge, deras 

djupt andäktiga ställning lät mig ana ett livligt samtal. 

Med ungdomens vanliga böjelse att döma efter första 

intrycket, gav jag prästen hela skulden till denna 

fångarnas likgiltighet för hans föredrag; sedan nödgades 

jag erkänna, att en fångpredikant måste vara 

livad av ett ovanligt nit att verka i sitt kall, om han 

ej genom det skenbart onyttiga i de flesta av sina 

bemödanden skall slappas och förtröttas; han ser oftast 

hur hans utsäde faller vid vägen, men det enda korn, 

som stundom faller i god jord, får han ej se, om ej 

händelsevis, ty gudsfruktan och kristlig tro få ej öppet 
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bekännas inom fängelsets logementer och arbetssalar; 

här, om någonstädes, kan uttrycket ”att kasta pärlor för 

svin”, tillämpas i sin fulla betydelse. Jag har vid en 

dödsbädd givit ett heligt löfte att, ifall jag 

offentliggjorde mina iakttagelser under min fängelsetid, jag då 

skulle framlägga allt som kunde tjäna till att belysa 

tillståndet inom fängelset, därföre måste jag under 

fortgången av mina skildringar även omnämna en del 

av det hån och de bespottelser, varmed de heligaste 

föremål där omtalades och behandlades. 

 

 

Kap 4. 

 

Gudstjänsten var slut, prästen och soldaterna 

lämnade fängelset; klockan tolv ljöd middagsklockan, och 

i samma ordning, som förut är beskriven, tågade vi 

till köket efter vår matportion. Jag såg mig omkring 

efter fången med stövlarna, jag fann honom i en grupp, 

ävenledes bestövlade fångar, vilka, utom denna 

beklädnad, även utmärkte sig för sina bländvita benkläder av en 

helt annat snitt än den övriga fånghopens, de nedvikna, 

ävenledes snövita skjortkragarna med sina grova 

band, knutna i en prydlig ros; en och annan bland 

dem bar ej heller den avskyvärda buldansblusen, utan 

den grå tröjan som tillhör vinterbeklädnaden; men de 

av dem, som var "blusmän", förstod att ordna detta 

plagg i så prydliga veck under buldansgördeln, att man 

vid första ögonkastet såg, att man här hade framför 

sig män och ynglingar ur de så kallade bättre 

samhällsklasserna och som även här förstod att göra 

sig gällande framför hopen. Jag såg, att de ej var 

underkastade alldeles samma föreskrifter som vi andra; 

de hämtade ej själva sin mat, deltog ej i afton- och 

morgonbönerna; mitt sinne uppreste sig mot denna 

skenbara orättvisa, ty jag kände ju ej det system, som 

gjorde dylika undantag nödvändiga. — Mina förutfattade  

föreställningar om livet här tycktes mig ej 

på något sätt vilja instämma med vad jag såg. 
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Man blygdes således ej här över att vara en 

förbrytare, än skönt man njutit en bättre uppfostrans och 

samhällsställnings alla fördelar, man gömde ej sig och 

sin vanära för besökandes blickar, man gjorde ej 

fångdräkten till en botgörelsedräkt, utan man försökte göra 

den så prydlig som möjligt, man upphörde ej att vara 

"sprätt" även i buldanskostymen. Jag satt och tänkte 

härpå i det kvava logementet under denna brännheta 

julisöndag, fönsterna stod öppna, men stenmuren och 

de höga vallarna utanför hindrade varje friskare 

luftdrag, jag kunde se en flik av himlen och ett stycke 

av den solstekta gräsvallen och den därpå posterande 

soldaten. Ett sorl, som ur en ofantlig bikupa, hördes 

i det stora logementet, där en del av fångarna satt 

kring väggarna, medan andra gick fram och tillbaka på 

golvet under halvhöga samtal, och några få var 

sysselsatta med läsning ur gamla böcker. 

 

Jag ämnade be ordningsmannen om något att 

läsa, vad som helst, blott det kunde förjaga 

tanken på sommar, frihet, luft och sol; jag vände mina 

ögon från anblicken av det fria, vad rörde mig 

livet utanför fängelsevallen! Just som jag steg upp 

för att utföra min avsikt, ringde åter klockan från 

fängelsets gård, missnöje och ovilja lästes på de flesta 

fångarnas ansikten. Vad förestod då, som kunde 

förorsaka en sådan känsla av vedervilja hos människor, 

vilka borde vara härdade mot alla obehag? Blott en 

halvtimmes promenad i två led och med taktmässiga 

steg runtomkring på fängelsegården, åtföljde av 

vaktknektar och bevakade av några av underbefälet. Men 

detta marscherande på den brännheta gården var långt 

ifrån angenämt; denna tvungna motion var även under 

svalare väderlek ett verkligt straff, ty aldrig saknade 

vi friheten mera än under detta tramp fram och åter 

på samma plats och på samma stenar, ty ordningen i 

lederna måste på det noggrannaste iakttagas. Icke ens 

den välgörande omständigheten, att logementen under dessa 

halvtimmar sopades, dammades och vädrades samt 

försågs med friskt dricksvatten, kunde försona de flesta 
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av fångarna med denna utvandring. På de sista åren 

upphörde dock denna i sig själv så nyttiga anordning, 

sedan enskilde entreprenörer erhöll höga vederbörandes 

tillåtelse att förvandla den rymliga fånggården till en 

uppstaplingsplats för olika material, hörande till 

de arbeten, vilka av dem genom fångar å fängelset 

bedrev. 

 

Hur förfärligt lång föreföll mig ej denna söndagseftermiddag  

på logementet; de få böcker, som finns där för tillfället —  

några häften ur ”Läsning för folket” samt ett par gudliga böcker  

— förmådde ej fängsla mina tankar, jag steg upp och gick ensam  

bland alla dessa okända människor, men mina träbottenskor 

förorsakade en plåga, som nödgade mig att sitta stilla. 

Jag avtog den ena för att undersöka dess ojämnheter. 

Då jag såg upp, fann jag mig bemärkt av en fånge 

med diverse beckränder på benkläderna; han tycktes 

gissa min belägenhet, ty han närmade sig och lät mig 

förstå, att han nog kunde åtaga sig att göra skorna 

så de passade mig. "Under middagsrasten i morgon 

kan du lägga dig därute på gården vid stenhögen 

ibland dina kamrater på ullspinneriet, dörren till 

skomakarverkstaden är tätt bredvid, sätt skorna där och 

sov du. Om en stund kommer jag hitåt, dra strumpan 

av vänstra foten och undersök om du har några skavsår där.  

Det är ej förbjudet att titta på en sårad fot. 

Medan jag tittar på den vänstra, tar jag mått av den 

högra. När du blir hemmastadd, ska vi tala om 

ersättning. Vill du nästa söndag hålla dig inne för 

lagning av dina kläder och nöja dig med underkläderna, 

kan du få en bättre fason på dig; här är skräddare, 

vilka ej är obilligare än jag. Här är en eller ett par,  

som känna dig från — du är ingen vanlig fuskare,  

du har allt gynnare — st!" 

 

Han gick bort med ett likgiltigt utseende, men 

en halvtimme därefter hade han, med en taskspelares 

skicklighet, tagit mått av min fot med en becktråd, 

och jag hade, utan att tänka därpå, brutit emot den 

punkt i fängelsets ordningsregler, som förbjuder fånge 
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att antingen själv eller genom medfånge förrätta något 

arbete utom det, som blivit av arbetsföreståndaren 

förordnat. 

 

Men var ej även tystnad föreskriven, och här 

småpratades ju oupphörligt och det av själva 

logementets ordningsmän? En äldre fånge, som tog plats 

bredvid mig, inlät sig i samtal med mig, och då jag 

tvekande nämnde något om den föreskrivna tystnaden, 

svarade han mig småleende, att den efter "upproret" 

ej tillämpades så noga, ett "oskyldigt" prat straffades 

ej, man finge blott ej tala högt, sjunga eller svärja, 

åtminstone det senare ej om söndagarna; under arbete, 

synnerligast utomhus, "kunde man tryggt vara som 

andra människor." 

 

Att ensam efterleva tysthetsregeln fann jag 

onödigt, varför jag beslöt att skaffa mig några 

underrättelser. Till en början önskade jag veta något om 

den tilldragelse som han benämnde upproret och som 

åter förskaffat fångarna en någorlunda stor talfrihet; 

han gav mig då följande upplysningar på mina frågor: 

 

"Då jag kom hit, hade tystnadssystemet nyligen 

blivit infört, och den nya ordningen åstadkoms ej med 

de lindrigaste medel. Det gamla självsvåldet var djupt 

inrotat, och vår nuvarande befälhavare är ingen mjuk 

person, han vill gärna själv behålla ordet även över 

den gamla direktören, som nu för övrigt ligger 

någonstans och sköter sin hälsa, men det tros, att han ej 

kommer sig mera och att vi i hans ställe ska få hit 

en, som nu är bevakningsbefälhavare på —, en noggrann 

f-n, men en av dem som rota i filjantroen (filantropi) 

och tror, att man kan tillskapa änglar av tredje resans 

tjuvar, och då ska befälhavaren här ha hans gamla 

plats och vi skulle få en annan, som på något sätt 

ska vara besläktad med en av herrarna i styrelsen. — 

Men som sagt, denne här lät utdela prygel bara någon 

öppnade munnen till gäspning, och den vaktknekt, som 

kunde anmäla de flesta fångar till bestraffning, ansågs 

av honom som den pålitligaste. De, som var äldre 

här i gården än jag, talade om honom som en karl, 
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den där lättare lurade en fånge, än en fånge lurade 

honom; men hände detta sista även någon gång, så lär han  

haft ett sätt att hålla "enskilda förhör", som 

fruktades värre än prygelbänken, ty där vet man vad 

man får, men befälhavaren räknade ej så noga rappen, 

då han själv skötte käppen. Man var rasande på 

honom, det var klart; frigivna fångar hotade honom med 

upptäckt av någon trasslig förrådshistoria, han kallade 

dem till sig, de väntade pengar, men fick stryk tills 

de erkände, att de ej hade några lagliga bevis mot 

honom; därpå lät han dem gå, men lovade dem, att 

de skulle bli häktade för äreröriga beskyllningar. Det 

var annorlunda ställt här då än nu med mångahanda 

saker, ej så småaktig kontroll på allt som nu. Då 

var regeln: leben und leben lassen, ej försvunnen ur 

fängelset, och här är många historier om befälhavaren 

från denna tid: man säger allmänt här, att det 

dyrbara ur han bär har han ställt sig på ett fiffigt sätt: 

en fånge påstår, att han lämnat uret i befälhavarens 

vård och ville en dag göra sina anspråk därpå gällande, 

men då hade det varit så länge i befälhavarens ägo, 

att denne trodde sig ha ärvt det efter far sin. Fången 

fick prygel först, och då detta ej tystade honom, var 

befälhavaren så nådig och lät honom se inskriptionen 

på urets boett i där stod då verkligen befälhavarens 

namn. — Vi gjorde narr av vår enfaldige fånge, men 

skulle gärna hurrat för den slipade befälhavaren, om 

vi vågat. 

 

Han var omtyckt då, ty han var en rask fejare 

och svalde ej myggor och silade kameler. Men så 

kom den nya ordningen, och då for f-n i honom för 

direktörens räkning; nu skulle han visa sig mera nitisk 

än denne, han ville peta bort honom, sades det; säkert 

är, att han snokade överallt och blandade sig även 

i yttre garnisonens tjänstgöring, emedan han försökte 

smyga sig på vakterna, den ena gången efter den 

andra, men slutligen naglade en soldat honom fast vid 

broräcket en mörk natt, då han ej ville svara på 

anropet, utan sökte springa förbi posten. Det var dock 
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blott kappan som fick'et, men jag tror, att berättelsen 

om denna händelse först förde några fångar på 

tanken att tappa bort något av hans heta blod, och 

då han en gång lät prygla en pratsam barberare, en 

karl, som förut varit slaktare innan han blev dömd för 

dråp, lovade denne att vid första lägliga tillfälle skära 

halsen av herr bevakningsbefälhavaren. 

 

Allt detta har ej skett under min tid, men 

barberaren hörde till vårt logement, där man alltid gjort 

sig känd för hyggligt uppförande; fångarna ville ej ha 

vårt rykte fördärvat, ty härifrån tagas de flesta 

fångar, som användas till förtroendeposter; om barberaren 

hört till tjuvhopen, hade det ej rört oss, ty var och 

en får passa sitt eget skinn, men då ej karlen ville 

taga reson, utan svor på, att han skulle betala de 20 

prygeln, viskade våra ordningsmän ett ord i örat på 

befälhavaren. Samma dag lät denne ropa in karlen 

på sitt kontor, lät en fånge bära in vatten, tvål och 

handduk samt tog själv plats på en stol. 

 

"Hör hit, barberare", sade han, "raka mig nu, 

men om du skär halsen av mig, så skall djävulen 

ta dig!" 

 

Barberaren måste be om friskt vatten och drack 

ett glas innan han blev stadig nog på handen, att 

kunna hålla kniven; då han slutat, speglade sig 

befälhavaren och förklarade, att han vore nöjd, men om 

han blott funnit en enda skråma på sin haka, skulle 

han låtit giva barberaren 40 prygel till de 20 han 

redan fått. 

 

Emellertid visste man på de andra logementen, 

att något var i görningen mot befälhavaren, men då 

utgången blev känd, vann denne en sådan respekt, att 

fråga ej mer uppstod att förgripa sig på honom. Men 

då tanken på någon tillställning först börjar sprida 

sig inom fängelset, gror den, än under en, än under 

en annan form; det oupphörliga spionerandet av 

vaktknektarna, pryglandet och den förfärliga tystnaden, 

ovan för de tjuvar och rånare, vilka varit här flera 

resor under den gamla goda tiden, retade dessa och 
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en sammansvärjning uppgjordes, ej mot någon viss 

person, utan mot det nyinförda systemet. 

 

Det förstås, att man här bland dråpare kände till 

tjuvarnas plan, men de tyckte som så, att yxan gärna 

kunde gå, fast de ej ville hålla om skaftet, och sedan 

kunna ordentliga och laglydiga fångar vid dylika 

tillfällen alltid få lägenhet att bli bemärkta och 

rekommenderade till en eller annan belöning; ja, vill det sig 

väl och faran är stor, som man med vår tillhjälp lyckas 

använda, kan en och annan få avkortning å strafftiden. 

 

Det skall dock ej denna gång givits vidare 

tillfälle för några av de våra att utmärka sig; upproret 

undertrycktes av bevakningen och garnisonen, innan man 

kom till någon egentlig större batalj, orosstiftarna 

belägrades på logementen och erhöll varken mat eller 

dryck förrän de givit sig på nåd eller onåd, som det 

heter på krigsspråket; det var om vintern, och så 

länge istappar finns under fönstren, stack de 

händerna ut genom gallren och bröt av isbitarna, dem de 

sög på, men då dessa tröt, måste de kapitulera och 

blev mer eller mindre straffade, men de hade dock 

under dessa dagar lärt befälet att, ifall vi alla höll 

tillsammans vid ett sådant tillfälle, kunde vi bli fula 

fiskar nog att fjälla. Tjuvbyket gjorde oss nytta för 

långa tider, som du ser, men befälhavaren trivs här 

ej rätt bra nu för tiden, och då han ej mera får styra 

till som han vill, gör han helt litet, och antingen 

direktören lever eller dör, lär befälhavaren dock få sig ett 

annat brödstycke." 

 

"Och arbetsföreståndaren?" frågade jag. 

Fången tycktes nu först hava märkt sin 

oförsiktighet i att omtala så mycket för en främling, ty han 

såg misstänksamt på mig vid min fråga. "Kanske du 

är en bråkbindare?" frågade han med ett vilt uttryck 

i sina mörka drag. 

 

Jag upprepade titeln med en förundran, som satte 

min granne i det bästa lynne; han tycktes vara av 

en öppenhjärtig natur och endast genom sin nuvarande 

omgivning tvingad till att någon gång visa sig misstrogen. 
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"Du förstod ej språket; jag tänkte ett ögonblick, 

att du kunde vara en sådan där anmälare, som kilar 

till befälet med allt vad de höra eller se, och 

befälhavaren får nytt liv bara han tänker på hasselkäppen. 

Vi ha annars inga spanare här" — han skrattade 

tyst, men hjärtligt, som man skrattar åt en kvick 

ordlek; — "spanare betyder tjuv på romani, ser du, men 

jag är ingen tattare, fast jag är ett svart krushuvud," 

fortsatte han med en ton, som om en dylik förmodan 

endast kunde på skämt förutsättas; mitt namn är Kula 

annars, jag har varit marinsoldat, stod väl hos befälet, 

men har den onde i kroppen på mig när jag blir 

rasande, skulle giftas med en flicksnärta, hade lagt 

många slantar i hennes och moderns knä, men så tålde 

jag inte att hon, tösen, kikade, på någon annan karl, 

och det hade hon så svårt för att låta bli. Hur det 

nu var, så tyckte kamraterna, att det var roligt att 

drilla mig, ty då jag blev arg, söp jag mig full och 

slog sönder så mycket jag fick tag i, en och annan 

skalle med, om man ej aktade sig; men vår löjtnant 

höll mig ryggen fri, ty jag var en flink karl och hade 

gärna gått i elden för honom. — En dag kom jag till 

min flicka, hon var bångstyrigare än vanligt, jag anade 

bränt, här hade varit någon kurtisör, jag ville ha 

slut på visan, ville att vi skulle gifta oss så snart som 

ske kunde; hon sa, att hon för sin del just ämnade 

göra det, men med en korpral, som redan tagit ut 

lysning. — Nå ja, jag blev bindgalen, jag tror jag slog 

både henne och hennes falska mor, söp hela natten, 

tyckte mig ha lust att sätta eld på hela staden, 

och då jag på morgonen stod i ledet och löjtnanten 

såg på mig, flög jag fram och gav honom en sinkadus, 

så att han tumlade om. — Vad ville han göra mera 

än utverka min benådning från dödsstraffet, jag fick 

tio år för besväret. — Se, där har du historien om mig. 

Jag är här förman på linväveriet, och då nu 

skolmästaren snart får skollov härifrån, men pojkarna få bli 

kvar i skolan, har jag löfte på att få platsen, ty se, 

jag är den flitigaste kunden på boklådan, har läst 

  



 
 

43 

 

varenda bok här, historia, geografi, sagohäften och 

allt det där, så det har ingen fara med mig, bara jag 

kan akta mig för brännvin." 

"Brännvin!" 

 

"Tyst, jag tror Kulan är galen att förlöpa sig 

i dag, f-n vet varför du får mig att slå upp 

språklådan — nå ja, för att tala rent ut i det fysiska, så 

ser du ej ut att vara en trappspringare eller 

öronvisslare, och jag har ej låtit mina tankar titta utom 

kanonportarna sen jag kom hit förrän nu, och för den 

som har studerat människans fysiska, så vet man, att 

det ej är gott för mannen att vara allena." 

 

En fuktig glans skimrade i hans mörka ögon, 

den fårade pannan jämnade sig och ett nästan 

barnsligt leende lekte kring hans läppar; jag drevs av en 

oemotståndlig känsla att lägga min hand i hans, han 

böjde sitt svarta, krusiga huvud däröver, som om han 

velat kyssa den, jag ryckte handen hastigt till mig. — 

"Förlåt, förlåt," mumlade han, "den var så fin och 

mjuk som hennes!" Det arbetade häftigt i hans ansikte, 

bröstet hävdes, en tårflod störtade ur hans ögon under 

våldsamma snyftningar. Ordningsmannen kom till oss, 

lade handen lugnande på hans skuldra och sade: 

 

"Så, Kula, inte dåligt humör nu, ett par 

söndagar härefter och du går fri omkring på gården i stället 

för att sitta härinne och ruva på gamla minnen, upp 

du och rör på dig! — Det var sant, så klockare du 

är, har ändå cellvaktare "Höjback" fått låna en ny 

bok av prästen före dig." 

 

Kula flög upp: "En sådan ärkekanalje — ja, 

inte pastorn, förstås — utan den Höjback, han vill 

blanda sig i vad som hör till det andliga, vill bli 

vice klockare, gudbevars, för det han kan skrika, och 

pastorn, som gynnar en sådan framför den, som har 

sig anförtrott att bära nattvardsvinet upp i kyrkan! 

och." — 

 

"Nu gräsar Kulan," skrattade ordningsmannen: 

"Höjback stod i korridoren, då pastorn kom med boken, 
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och så höll han sig framme; du har ju ej tagit ut 

läsning på länge!" "Nej, varför? Jo, för det jag läst  

och läst om varje bit; nytt kommer här ju så sällan.  

— Ni nyankomna är lyckliga," fortfor Kula, vänd till mig, 

"ty ni har något nytt att läsa i de gamla luntorna." 

 

"Det förstås, bära de ej ha läst allt det redan på 

friheten, min gubbe. Men gå du bort till "Ola Tråkig", 

han sitter där nu igen och grubblar över sina ungar 

därhemma, du får lov att ge honom en rolig historia 

till livs, men inte grin, du förstår." 

 

Den nyss gråtande Kula skyndade sig att trösta 

en sörjande familjefar. 

 

"Det är en underlig sälle, den Kula," sade 

ordningsmannen till mig, "får han tillfälle att få sig 

kat-schali, då han är så där ledsen, är ingen säker för 

honom, då vurmar han jämt på att göra något hyss, så 

han kan få mista sin krusknopp, därför varnar jag 

dig för någon brännvinsmaskopi med honom. Du ska 

på ullspinneriet, har jag hört, och de, som kalla 

fängelset lilla helvetet, ha med skäl givit det spinneriet 

namn av fans mormors sängkammare, tjuvar största 

delen där; hur du uppför dig, rör mig blott på så 

sätt, att vi ej bruka ha, vad tjuvarna benämna, 

misshushållare, det vill säga, sådana som bli extra straffade 

här bland oss; vi bruka se upp innan vi inlåta oss 

i affärer." 

 

Detta var ju en läxa, som jag lärt förr; 

försiktighet, det är huvuddygden; det var ej behövligt att 

inskärpa den hos mig numera. Jag hade ett ögonblick 

andats lättare, det var under den häftige Kulas 

berättelse och våldsamma rörelse; här var ju ärlighet; 

men så varnades jag ju för maskopi med honom. 

Således var även han en tråd i den stora vävnad av list 

och bedrägerier, som jag började tro sträckte sig 

igenom hela fängelset. Med min i dylikt så övade blick, 

trodde jag mig redan skymta ett och annat led av 

bedragare bakom fångarna, och jag kände ett ögonblicks 

lust att utforska fängelsemysterierna. Likasom om någon 
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enda fånge kunde undgå att bli invecklad i detta 

farliga maskineri, vilket nu och då brast och 

fördärvade de — oförsiktige! 

 

Äntligen ringdes till korum, vilket, som jag förut 

nämnt, å helgdagarna hölls på logementen. Från 

de öppna fönstren, vilka låg åt gården, ljöd olika 

psalmmelodier från de andra logementen, det var en 

missljudande sammandrabbning av toner inne på den 

nu öde gården, där endast gårdspostens tunga steg 

hördes mot stenläggningen och där tvenne kattor i 

yster lek tycktes håna det mänskliga eländet runt 

omkring dem; jag vågade ej öppna mina läppar, ty 

det föreföll mig, som om jag blott med ett rop av 

ångest och förtvivlan skulle kunnat instämma i de toner, 

vilka slog mot de tjocka murarna därute, som de velat 

bryta sig ut ur fängelset i stället för att stiga upp 

mot sommarhimlen, vilken, klar och ren, välvde sig 

över detta brottets lärdomssäte. 

 

Redan denna afton trängde den tanken sig på 

mig, att gemensamhetsfängelserna ej var anstalter i 

mening att genom straffet försona brottslingen med 

samhället, utan en dypöl, i vilken man sjönk allt 

djupare och djupare, och att tio års vistande i en 

dylik pöl måste fördränka och förkväva varje gnista 

av det goda, som fanns inom en människas bröst. Jag 

tänkte på Kula, på dessa dråpare, varav troligen 

flera än en av ett ögonblicks häftig uppbrusning låtit 

hänföra sig till brott, och som förut skyggat tillbaka 

för varje bedräglig handling; nu, under långa år, 

rumskamrater med genomdrivna förfalskare och 

bedragare, i daglig beröring med alla grader av förbrytare, 

kanske nu själva anstiftare av mången brottslig intrig 

eller deltagare i ljusskygga handlingar, och dock i 

allt detta bibehållande en aristokratisk högdragenhet 

mot mordbrännaren, rånaren och tjuven, kanske 

mindre för arten av tjuvens brott, vilket dråparen allt 

för ofta härmar inom fängelserna, utan snarare för de 

många resor han blivit gripen. — Man klagar över 

brottens tillväxt, att de, likt en pestsmitta, angripa en 
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hel familj, ja, stundom hela trakter. Se till, om ej där finns bosatt  

någon av dessa, som på statens bekostnad blivit uppfostrade i alla  

slags brott och ränker på ett gemensamhetsfängelse. 

 

Jag säger ej, att varje frigiven brottsling alltid 

måste fortfara på brottets bana, och att man bör sky 

en sådan, tvärtom; ty om det var flera redliga händer, 

som utsträcktes mot dessa den dag de åter inträda i 

samhället, kunde mången av dem rentvås från fängelse- 

smittan; nu, i de flesta fall, står en flock av 

samhällets korpar färdiga att slå ned på varje sådan 

frigiven fånge; är denne då en medelmåtta, begagna andra 

sig av hans erfarenheter; är han däremot en 

överlägsen natur, skall han själv draga fördel av sin dyrköpta 

lärdom för att ockra på lättrogenheten, fåfängan och 

andra mänskliga svagheter. Du skall knappast kunna 

skönja hans spår i de familjer, där brottet oväntat 

inträtt och krävt något offer, men sök, sök! Bakom 

denna familj ser du möjligen ett umgänge, genomsök 

även det; finner du däribland någon av dessa 

övergångslänkar, som kallas "tvetydigt folk", då har du i 

din hand den första ringen av en kedja, vars yttersta 

ända ofta med den största skicklighet döljes av en 

straffad brottsling. Domstolsprotokollen och 

fångrullorna lämna talrika bekräftelser härpå. — Och med 

vad rätt bryta vi straffen över dessa "förhärdade"? 

Få ej alla andra uppfostringsanstalter uppbära förtjänsten 

eller klandret av de mer eller mindre dugliga lärjungar, 

vilka utgå ifrån dem? Och man kan väl ej neka, att 

det skall vara en synnerlig slump, om en brottsling 

kan förbättras, som t.ex. från sitt 18:de till sitt 26:te 

eller 30:de år rört sig bland idel dåliga personer, 

tvingad av omständigheterna att mer eller mindre 

deltaga i eller åtminstone vara vittne till oupphörliga 

ränker, samt alltjämt fått åhöra "föreläsningarna" 

över hur brott anlägges och utföres. För honom 

upprullas brottens historia till alla detaljer; 

rannsakningsdomaren känner handen som gjorde gärningen, 

i fängelset känner nian huvudet, som ledde den, och 
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mången man, som världen ärar högt, skattas av den 

dömde brottslingen blott för den klokhet, varmed 

han "skötte affärerna". — Cellen är möjligen en 

grymhet mot fången, gemensamhetsfängelset med sin  

"mänsklighet" är en grymhet mot mänskligheten, medan 

det årligen utsänder förbrytare, rustade med de 

farliga erfarenheter, som vinnas genom ett dagligt och 

mångårigt umgänge med 7 à 800 andra brottslingar. 

Gemensamhetsfängelset i sin nuvarande beskaffenhet 

är ingen korrektionsinrättning, det är en av staten 

bekostad högskola för brottslingar. 

 

 

Kap 5. 

 

Påföljande morgon, klockan 5, började min första 

arbetsdag på fängelset. Då jag, strax efter 

uppstigandet och innan vi utsläpptes till korum, tillsades 

av ordningsmannen att jag var i tur att förrätta ett 

arbete, hörande till rengöringen å logementet, kände 

jag mig nära att svimma av vämjelse; då skyndade 

en stor, grov fånge fram, lyfte stången från min 

skuldra och sade: "Två kvällars smörportioner, och jag 

går i din tur." Vad stank och andra vedervärdigheter ej  

kunnat åstadkomma verkade blotta tanken 

på födoämnen i detta ögonblick, jag fick en häftig 

uppkastning och kom i ett högst eländigt tillstånd på 

arbetssalen, där jag, tillika med de andra fångarna, 

som tillhörde detta spinneri, uppropades till namn och 

nummer av arbetsförmannen, vilken här förde befälet. 

Dessa arbetsförmän var särdeles viktiga personer, 

enär de till en stor del ordnade arbetena, bestämde 

arbetsplatserna och bland annat förde listor över 

varje olika arbetares person. 

 

Den fånge som här blivit tillsatt som arbetsförman,  

var en för tredje resan stöld straffad person, 

med öknamnet "Räven", därför att han nu undergick 

bestraffning för tillgrepp av gäss; själv kallade han 

sig Oscarsson, och fångrullan uppvisade fyra eller 
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fem olika namn, som han burit och avkastat, allt efter 

omständigheterna. Hans utseende var lömskt och 

obehagligt, fångarna tycktes frukta Räven, som, efter vad 

jag kunnat erfara, stod på en vänlig fot med tvenne av 

vaktknektarna, och mot arbetsföreståndaren visade han 

sig på det högsta inställsam. 

 

Denne tjänsteman var en äldre, sjuklig för detta 

militär; nyligen hitkommen, var han synbart brydd, 

då frågan blev om arbetsdetaljer, dem han ej det 

ringaste förstod, och måste således både känna sig 

tacksam mot de fångar vilka skickligt kom honom 

till hjälp, och även visa dem ett visst undseende. 

Obekant med fängelser och fångar, blev han på tusende 

sätt narrad och konfunderad av dessa utstuderade 

skälmar, och då han tillika hyste en stor tanke om 

sin tekniska skicklighet i alla möjliga riktningar, så 

uppkom stundom de löjligaste misstag: hans förmåga 

att solbleka buldan på ett par dagar, hans egenhändigt 

konstruerade ullkardor och "besparingsvävskedar" var 

ämnen till skratt och löje på arbetssalarna, 

synnerligast som några "patriotiska" fångar prisat ritningarna 

och tillrått utförandet, medan oppositionspartiet, såsom 

"oskickliga arbetare", blev sänt till annat arbete. 

Besparingsvävskedarna var helt enkelt mycket grövre 

än de, som vanligen begagnades till yllevävnaderna 

inom fängelset. Den för sin skicklighet högt 

aktade och av fångvårdsstyrelsen med särskilt 

personligt arvode m. m. hugnade arbetsföreståndaren 

trodde eller lät inbilla sig, att genom att minska 

trådarna i en vävnad och göra den glesare skulle man 

kunna bereda kronan en betydlig besparing; det blev 

så även på — papperet, men att den glesa väven 

lopp samman i stampningen och blev betydligt smalare 

än den enligt föreskrift skulle vara och vid 

tillskärningen kom efter som Arbogaölet, det begrep han 

ej och ville sedan heller aldrig begripa. Hans arkitektoniska  

snille och hans kunskaper om tyngdlagarna 

stod i förhållande till hans övriga praktiska duglighet, 

och tvenne stenpelare, vanligen benämnda "kaptenens 
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uppehållare", var en ständig källa till alla kunniga 

människors undran över ändamålet med deras tillkomst. 

 

Detta är i några få ord teckningen av en tjänsteman, som  

under den första delen av min strafftid sades leda arbetena  

vid fängelset; om dessa gick väl, sannerligen han då med bästa vilja 

i världen rådde därför. 

 

Förmannen, som för mig uppläste arbetsinstruktionerna,  

anvisade mig en plats bland garnhasplarna, 

och jag inskrevs i en journal som sådan arbetare. 

Förmannen räckte mig en garnhaspla — ett redskap 

som tycktes vara av en respektabel ålder och allt utom 

sinnrikt till sin konstruktion — samt gav mig nödig 

instruktion, tillika med underrättelsen, att jag under 

en vecka skulle haspla 96 skålpund garn vilket då var 

lagligt pensum. 

 

För flera av arbetena inom fängelset var pensa 

och premier åsatta, varför fångarna noga tillhölls, 

att lämna en viss arbetsprodukt i veckan. Få 

angelägenheter inom fångvården ha tillskyndat 

vederbörande så många bryderier som de, vilka angått pensa 

och premier. Det system som numera följes, är i 

jämförelse med förut rådande, ganska praktiskt, ty den 

fånge som under 6 arbetsdagar fullgjort pensum, 

erhåller premier för eller ett veckopensum; om 

fången arbetat, 1 dag och där under uträttat vad honom 

åligger, har han gjort 1/6 pensum, 2 dagar 2/6 pensum 

och så vidare. 

 

Premierna var olika under de olika årstiderna; 

under januari, november och december månader erhölls 

1 öre för 1/6, 6 öre för 2/6 och 11 öre för 3/6 pensum; 

under februari och oktober månader 1 öre för 1/6, 2 

öre för 2/6 och 7 öre för 3/6 pensum, och under mars — 

september månader 1 öre för 1/6 2 öre för 2/6 och 3 

öre 3/6 pensum; för varje 1/6 pensum över de 

första tre sjättedelarna erhölls 5 öre. 

 

För arbete, å vilka pensum icke kunde sättas, 

tilldelades fångarna antingen viss arbetsskilling eller 
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betingsersättning, i senare fallet högst 1 rdr 50 öre 

à 2 rdr i veckan. 

 

Av sin arbetsinkomst ägde fångarna rättighet till 

kostförbättring använda varemot den tredje 

tredjedelen insattes för deras räkning i fängelsets kassa; 

dock tilläts den fånge, som under veckans lopp endast 

förtjänt 37 öre, för nämnde ändamål uttaga hela denna 

arbetsinkomst, innestående arbetsförtjänst "förverkades",  

om fånge innan frigivningen avled, rymde eller 

gjorde försök till rymning, begick brott eller under 

längre tid ådömdes cellbestraffning. 

 

Då jag, i följd av min befattning på fattighuset, 

var tämligen bekant med dylika arbeten, lärde jag 

snart att sköta hasplan med färdighet, och tillika insåg 

jag, att här bedrevs försnillning i smått, som det i 

början var mig omöjligt att utreda till vad ändamål 

det skedde, då kronan höll oss med kläder. Sedan insåg 

jag det — men nu återvänder jag till arbetsordningen 

och arbetssalen. 

 

På den sal, där jag nu arbetade, var för tillfället omkring åttio fångar  

sysselsatta, dels med kardning av förut skrubbad ull, dels med spånad  

av ullen samt haspling. Mina arbetskamrater bestod huvudsakligen 

av tjuvar och benådade livstidsfångar, vilka tycktes anse mig som  

en "utböling", och betraktade mig med sneda blickar samt växlade ord  

på ett för mig obekant språk, vilket jag sedan fick veta var någon lämning 

av det så kallade romanispråket, uppblandat med ord 

av egen uppfinning. 

 

Då det led framåt förmiddagen, började hungern 

förfärligt plåga mig, och tanken på min brödportion 

lämnade mig ej, och min glädje var ej ringa, då jag 

erfor, att vi hade en fjärdedels timmas rast för- och 

eftermiddagar för att äta, ifall vi hade något över av 

brödet eller premievarorna att förtära; i annat fall 

fick vi nöja oss med att "blott se på". 

 

Två dagars nästan oavbruten fasta lät mig med 

god smak förtära det grova brödet; dock beslöt jag, 

att vid kvällsmaten ej slösaktigt förtära smörportionen 
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till gröten, utan gömma den till nästa frukost, liksom 

jag såg att flera av de andra fångarna hade gjort. 

 

Klockan elva gavs signal till middag, som på 

måndagen bestod av s. k. benvälling. Då jag senare 

återkommer till mathållningen och kockarna, vill jag 

blott här nämna, att denna välling bestod av spadet 

på köttben, samlade från det färska kött som kokades 

om lördagen. Benen krossades, kokades med något 

peppar eller ingefära och avreddes med malet 

kornmjöl och salt. Om sommaren erhölls därjämte en 

liten portion ärtmos — 20 ort torra ärter och 10 

ort kornmjöl per man —; i vällingen simmade några 

fläskbitar — 5 ort rått fläsk per man —; denna välling 

ansågs med skäl såsom den uslaste rätten på fängelsets 

matsedel, och oaktat min hunger, var det endast med 

den största vedervilja jag förmådde äta något därav; 

jag fiskade dock girigt upp de små fläsktärningarna 

och åt dem till ärtmoset. 

 

Om det var för visitation på spinneriet eller av 

någon annan anledning, kan jag ej nu minnas, blott 

det, att vi, som arbetade där, erhöll under ett par 

veckors tid tillåtelse att tillbringa middagsrasten på 

gården i närheten av dörren som ledde till arbetssalen. 

Jag tog av mina träskor och satte dem på den plats, som 

den tjänstaktige skomakaren anvisat, samt lade mig 

sedan ned bredvid mina kamrater, i skuggan av en hop 

uppstaplad tegelsten. Efter en stund blev de 

förutnämnda fina fångarna synliga, de tog sig en promenad 

på maten, de gick, samtalande med varandra, fram 

och tillbaka i skuggan av den ena byggnaden, varvid 

de jämt passerade förbi den plats, där jag låg; deras 

vita kläder och blanka stövlar lyste i solskenet, 

urkedjorna glittrade och deras mössor, gjorda av det ljusaste 

gråa vadmal, som förefanns inom fängelset, bars med 

ett synbart koketteri över det modernt kammade håret, 

och misstog jag mig ej, var detta även på ett par av 

dem till och med friserat. Nu och då tilltalade eller 

tilltalades de av andra fångar, vilka då tog av sig 

mössorna, liksom för befälet; även bemärkte jag, att 
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dessa fina fångar visserligen lyfte på mössan för 

underbefälet, men ej som vi andra stod med den i 

handen då någon av samma befäl talade med dem. Var 

då dessa kanske endast dömda för ringa brott? Jag 

kunde ej kväva min nyfikenhet, utan frågade en av 

mina grannar om saken. 

 

"De är skrivare, vet jag," svarade han likgiltigt, 

"de sköter nästan all skrivning och alla räkenskaperna 

här och är stora kaxar. Den där med stolta minen 

och breda axlarna, han som går främst, har varit så 

nära att mista knoppen för mord, att prästen börjat 

bereda honom till döden, men han hade vänner och 

pengar, målet upptogs åter, gärningen, som skedde under 

ett tumult på ett värdshus, blev kallat dråp och han 

slipper undan med tio år. Han kom hitåkande i täckt 

vagn och fin päls; men du må tro, det hade han länge 

ont av, ty tidningarna blev rasande". 

 

"Den, som går bredvid honom, han, som jämt ser 

åt sidorna, kallas "Bankiren", emedan han drivit stora 

förfalskningsaffärer i flera banker; han anses ha 

goda grunkor i förvar hos en f.d. förman — på 

friheten förstås — bankiren är ingen dum karl, han tog 

det hela på sig, ty som det var enskilda, vilka 

förlorade på affärerna, blev straffet endast fyra år, och 

det är ej att knussla på, om man blir behållen man 

då man kommer ut. — Bara han har lagt grimma på 

sin mjölkko, så hon ej "besår" från honom, sådant har 

man sett förr!'' 

 

"Den där lille, med det brända håret, har snart 

tjänt ut sina år; han åtnjuter stort förtroende av 

redogöraren, har förråd, räkenskaper och även pengar om 

hand och är godhjärtad mot alla. Går det, så går det, 

men han får alltid vara Wohlthäter då de andra herrarna 

är panka, men det rör oss ej, vi ha nog att passa, och 

då jag var på livstiden, lärde jag mig att sköta mina 

saker och ej bekymra mig om andras. Det förstås, om 

skrivarna hjälpa mig till att bli stadsbud, så blir jag 

alltid tacksam mot både dem och andra pålitliga 

kamrater — även Lander är av bättre folk, kan jag se." 
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Jag förnekade ej detta. 

 

"Det är ovanligt, att en som kan pennfäkta sättes 

på arbetssalarna. — Har Lander klistrat någon stor 

kompanjon? Inte; hm, då är det bara i brist på plats; 

tala vid Ettan, han kan allt gnaga något hål bättre 

än det Lander nu har, men låt ej den gråa skälmen 

gnaga Lander själv intill benen! — Om det så går bra, 

herre, tänk på mig då du kommer i ditt rike! Tänk 

på benådade livstidsfången, som kom i omständigheter, 

då han var 14 år, mitt nummer 102, namnet Fil, 

eller egentligen Lund. Jag har hopp om att bli 

stadsbud, ty den ene som den andre känner mig som 

en pålitlig pojke." 

 

Jag avbröt honom med en fråga, om det ej var 

Råttan den där stövelklädde, som kilade ut och in 

över allt. Då han var klädd som skrivarna, tycktes 

dock dessa ej pläga kamratskap med honom; det var 

samma fånge, som tilltalat mig under gårdagens gudstjänst; 

jag önskade veta något närmare om honom. 

 

"På friheten", svarade gubben, "var han betjänt, 

bestal sin herre under flera år, sedan nöjde han sig ej 

därmed, utan skaffade sig nyckel till herrgårdens 

postväska, ty han var även gårdens postbud, skar 

skickligt upp breven, tog penningarna, förseglade åter 

breven, och det gick en tid, och i stället att kila bort 

medan tid var, lät Råttan fånga sig. Här är han, liksom 

mjölet i vår mat, i allt, biträder arbetsföreståndaren 

med att emottaga veckans arbeten, håller reda på 

vilka fångar som är på utearbete — ja, det blev 

svårt att utreda alla hans synliga göromål — nog att 

Lander kan vända sig till honom, om Lander ej är 

nöjd med sin plats, men låt inte gno sig, och — 

ingenting vidare, men Råttan är inte noga om andras skinn, 

bara han kan akta sitt eget. — Råttan har bitit sönder 

ställningen mer än en gång för både vaktknektar och 

kamrater, för se, han vill vara med i allt och ha sin 

andel. — Tyst, där kommer befälhavaren, nu snarka vi." 

 

Ännu en stund gick skrivarna fram och tillbaka, 

därpå bildade de grupper, pratade livligt med var- 
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andra och skrattade, skakade slutligen varandras 

händer och gick till sina olika kontor. 

 

I denna stund försvann min skygghet, jag önskade 

ej längre dölja min skam bland den gemena fånghopen, 

min gamla sprättnatur gjorde sig åter gällande; även 

här kunde jag ju göra mig bemärkt. Stod jag ej i 

utseende, och troligen även i kunskaper, över de där 

fina herrarna? Jag glömde alla andra föresatser för 

begäret att intaga ett framstående rum bland denna 

fängelsets elitkår, och jag tänkte med stolthet, att 

troligen var ej någon, varken de gamla benådade 

livstidsfångarna, eller själva Råttan, mera skicklig i  

intriger än jag. 

 

Ett märkte jag redan: mot ersättning kunde troligen allting vinnas;  

alla tycktes antaga, att jag hade något att ersätta med,  

men för ögonblicket var det mig omöjligt att förstå vari mitt  

kapital bestod, men jag beslöt så fort som möjligt taga reda härpå. 

 

Klockan ett ringdes åter till arbete. Jag hade under mitt samtal  

med förre livstidsfången rent av bortglömt mina träskor; med  

någon ängslan trodde jag mig i början endast vara narrad och  

bestulen av skomakaren, men då jag på det anvisade stället fann  

ett par träbottenskor som passade mig förträffligt, gjorde jag den  

hederlige skomakaren avbön i mitt hjärta, den människovänlige  

beckängelen hade givit mig ett par skor med långt mjukare ovanläder  

och bättre formade bottnar än dem han tagit i utbyte, och detta  

utan utsikt till betalning! 

 

På eftermiddagen fortsattes arbetet, med undantag 

av en fjärdedels timmas rast, till klockan sju. Utom av 

arbetsförmannen, leddes arbetena av en annan fånge, 

som det tillika ålåg att reparera spinnrockarna, 

varför han benämndes "rocklagaren", och erhöll förmannen 

nio öre och rocklagaren åtta öre dagligen. 

 

Under hela arbetstiden hade en och samma vaktknekt posterat  

på arbetssalen, och jag fann hans lott föga avundsvärd, ty att ensam,  

illa beväpnad — han såg mig ej ut att kunna hantera sin gamle huggare 

 

  



 
 

55 

 

— gå tolv timmar fram och åter i ett stort, lågt rum 

emellan fångar, vilka i sina verktyg hade långt 

farligare vapen än han, föreföll mig i böljan särdeles 

riskabelt för den stackars karlen, för att ej tala om 

det nedtryckande i medvetandet, att han ej kunde 

ensam tillse, att inga oordningar ägde rum; därtill 

hade erfordrats minst fyra knektar. 

 

Efter några dagars förlopp, sedan jag givit akt 

på min omgivning, kände jag mig lugnare för både 

denne och de flesta andra vaktknektarnas och 

underofficerarnas säkerhet: jag förstod, att man med tillslutna 

ögon litade på de ordningsregler, varmed arbetssalarnas väggar var  

prydda. Fångarna var naturligtvis tacksamma för ett dylikt förtroende,  

liksom den stackars bevakningen måste vara tacksam att få behålla,  

vad fångvårdsstyrelsens anordningar gjort det omöjligt för 

dem att försvara, nämligen livet. Gåvor och gengåvor 

bibehålla ju vänskapen. 

 

 

Kap 6. 

 

Det blev afton på min första arbetsdag; ingenting 

för andra anmärkningsvärt hade hänt mig, och 

dock hade denna dag bortblåst alla mina botgöringsföresatser;  

jag hade redan klivit ett steg nedåt i dypölen.  

— En röst inom mig ljöd varnande, jag tänkte på 

min gamle lärare Wallén, med harm bortjagade jag 

hans bild. Hade han ej redan givit mig förlorad, då 

han ej ens uppsökt mig i cellfängelset eller tagit 

farväl av mig, fastän han varit i staden? Och när jag 

så, efter mathämtningen, just som jag med välbehag 

satt och betraktade min smörportion, den jag ämnade 

gömma till frukosten, fick en hövlig tillsägelse av den 

fånge, som befriat mig från en av morgonsysslorna, att 

lämna honom just denna smörbit i avbetalning för den 

visade tjänsten, då svor jag tyst att genom vad 

medel som helst skaffa mig alla de fördelar, som här 

kunde stå till buds.  

 

  



 
 

56 

 

Påföljande dag under förmiddagsrasten gjorde jag 

arbetsförmannen uppmärksam på min skrivkunnighet, 

och hur slug Räven än kunde vara, ansåg han mig dock tydligen för en  

"grölling", den han och hans vänner kunde bruka efter gottfinnande,  

vadan han, utan långt betänkande, tog mig till biträde vid 

upprättandet av de dagliga förteckningarna å de arbetande 

fångarna och med några av de lösa anteckningar han 

förde över deras veckoarbeten. Mera önskade jag ej 

till en början, och innan lördagen kom, hade jag 

beslutat, att Räven just skulle bli den som skaffade 

mig en bättre plats och själv tillika betala de 

omkostnader, som kunde vara förenade med mitt avancemang. 

 

På lördagen avlevererades veckans arbeten till 

arbetsförståndaren å hans magasin. Tjänstemännen satt i 

det mörka rummet vid ett bord, överlastat med 

kontorsböcker, samt omgiven av stora högar garn, filtar, 

vadmal, strumpor, med mera. Råttan jämte ett par 

så kallade förrådskarlar emottog och uppvägde de 

avlämnade arbetena, den förre hjälpte även 

arbetsföreståndaren med arbetenas granskning. Tjänstemännen 

provade oväldigt de levererade varorna, men Råttan 

granskade först avlämnarens ansikten och sedan deras 

arbeten, rättande sig efter de tecken, vilka i avlämnarens 

drag förmärktes och som Råttan trodde endast vara 

läsliga för honom. Jag visste att en stor del av 

garn-härvorna ej hade sitt lagliga antal trådar, ty mina 

kamrater i haspling brydde sig just ej om att akta på 

hasplans knäppning, men vad som saknades i vikt, 

ersattes av vatten eller fin sand. Dylika buntar kom 

ej på arbetsförståndarens bord, utan direkt på vågen, 

och så — "Allt väl!" Dock bland alla dessa fångar, 

vilka trängdes i magasinets ingång, var det omöjligt 

att ej begå misstag; även Råttan var ej mer än 

människa, och jag såg, att arbetsföreståndaren fick tag i 

vad som ej var ämnat för hans glasögon, och 

åtskilligt arbete underkändes och anmärktes i böckerna. 

Flera av fångarna bemöttes av Råttan med den största 

likgiltighet; dessa fingo sköta sig själva, och några 
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strumpstickare, vilka försökt fuska på egen hand 

med sand eller minskning i strumpornas storlek och 

täthet, bestod Råttan en eller annan kvickhet, till råga 

på deras misslyckade försök. 

 

Under hela denna "lämning" var ingen annan 

bevakning att tillgå än gårdsposten; ifall något 

övervåld varit tillämnat mot arbetsföreståndaren, hade detta 

kunnat utföras, utan att man på annat än de andra 

fångarnas utsago kunnat utpeka den skyldige bland 

denna hop av lika klädda personer, vilka i ett ganska 

mörkt rum rörde sig kring honom. Ett par år senare 

ryckte jag en kort skarpslipad kniv ur handen på en 

bov som just stod färdig att sticka nämnda tjänsteman 

i ryggen; detta skedde inne på samma magasin och 

försiggick så tyst, att icke ens den botade märkte 

varken faran eller hur den avböjdes. Boven gjordes 

oskadlig av oss skrivare, som för tillfället hade våra 

skäl att ej få honom anmäld. Tilldragelsen blev av 

vissa orsaker aldrig bekant, varken för befälet eller 

utom fängelset. 

 

Arbetsföreståndaren gick alltid i civila kläder och 

utan annat synbart vapen än en käpp, emot vilken 

han brukade stödja sig då han gick, och som troligen ej 

var ämnad för annat bruk. Traditionen förtäljde, att 

denne tjänstemans företrädare, eller rättare en 

befälhavare, förordnad för tillfället, en gång under förre 

arbetsföreståndarens tid, då denne hade permission, även 

varit förordnad att sköta arbetsföreståndaretjänsten. Vid 

samma tid hade den av skrivarna, vilken jag förut nämnt 

såsom tilltalad för mord, skött samma befattning som 

Råttan nu innehade, dock på ett långt ärligare, men även 

långt mera despotiskt sätt. I egenskap av arbetsföreståndare,  

lade den tämligt korpulente befälhavaren av 

sig vapen och uniform och fann sig i sommarvärmen 

väl av detta ombyte, vilket dock tycktes inverka 

menligt på den respekt han kunde fordra som befälhavare 

tillika. Han gav en gång en befallning vid ett 

arbete, där nämnde fånge, för sin styrka kallad 

Björnen, förde befälet; Björnen var genom lång erfarenhet 
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fullkomligt hemmastadd med arbetet och försvarade 

varmt sin mening; den tvefaldigt tillförordnade lyfte 

sin käpp, Björnen lade sina ramar på den och kastade 

bitarna för tjänstemannens fötter, samt bad honom 

erinra sig, att fångar endast gjorde bekantskap med 

hasselkäppar, aldrig med spanska rör, och att han tog 

bevakningen och fångarna till vittnen, att 

fängelsetjänstemannen velat bära händer på honom.  

Båda parterna iakttog dock tystnad över tilldragelsen, men 

tillförordnade befälhavaren sökte och erhöll en lugnare 

fristad i ett cellfängelse. 

 

Denna historia trodde man till någon del vara 

orsak till nuvarande arbetsföreståndarens ständiga vana 

att, då han stod och talade med fångarna, stödja käppen 

mot marken och intaga en nästan sittande ställning 

på dess stora knapp, ett sätt som måste förhindra 

honom att "förgå sig mot fånge." 

 

För arbetsföreståndaren gällde följande föreskrifter: 

"att såsom uppbördsman emottaga de för arbetenas 

bedrivande erforderliga materialier, verktyg och redskap, 

ävensom det gods, som av enskilda personer till 

förarbetning vid fängelset avlämnades; att tillse det arbetena 

vid fängelset noggrant och ändamålsenligt verkställdes 

samt att fångarna med flit och ordning dem förrättade, 

och ålåg det arbetsföreståndaren, att om fånge med 

förseelse beträddes, ofördröjligen anmäla denne hos 

direktören eller befälhavaren för inre bevakningen; att till 

redogöraren avlämna eller enligt hans rekvisition utlämna 

förfärdigade persedlar och effekter; att i enlighet med 

erhållna föreskrifter föra arbetsjournaler och 

anteckningar samt upprätta premielistor; och att för övrigt ställa 

sig till efterrättelse de föreskrifter honom av direktören 

kunde meddelas." 

 

Redan denna första avlevereringsdag insåg jag, att 

minst ett par fullt tillförlitliga, det vill säga fria, 

biträden hade här varit av nöden för att förhindra 

bedrägerierna. Som det nu var, och troligen även ännu 

är ställt, måste arbetsföreståndaren anförtro sin heder 

och välfärd i sina biträdens händer. Mitt under en 
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sådan leverering kallas han bort för att lämna besked 

vid andra arbeten, stundom utom fängelset. Vem 

har då magasinet om hand? Jo, oftast en fånge, som gjort 

sig beryktad för förfalskning och tjuvnad. Samma 

fånge måste han även ständigt anförtro nycklarna till 

alla de förråd, för vilka han står i ansvar, emedan 

han omöjligt kan vara allestädes närvarande; till 

exempel tillse ett byggnadsarbete utom fängelsegården, på 

samma gång som många andra olika arbetare och 

hantverkare fordra en eller annan förnödenhet eller 

instruktion för deras arbeten; dessa få ej vänta, den 

högt betrodde straffången måste lämna ut och anteckna 

materialierna, men kommer vid sådana förhållanden 

tjänstemännen på balans av någon av de honom 

anförtrodda artiklarna, "statuera höga vederbörande ett 

exempel", och en del tidningar samt fångarna grina i 

kapp, de förra endast högljuddare än de senare. 

 

Och om en straffånge även har de redligaste 

uppsåt, då han emottager en dylik "förtroendepost", 

kan verkligen hans kärlek för det rätta och för den 

man, som lämnat honom förtroendet, vara så stor, att 

den kan motstå det tryck som från alla håll utövas 

på honom? Kan han vara varmare fästad vid en 

tjänsteman, som ej har tid eller kanske ej lust att 

sysselsätta sig med hans inre människa, än vid de 

kamrater, vilka deltaga i hans lidanden eller 

förhoppningar? Eller kan en straffånge ha mod att trotsa 

hundratals vilda bovar, av vilka kanske tjugo av de 

farligaste sova i samma rum som han, eller i vilkas 

våld han befinner sig på en dylik mottagningsdag? 

 

Då arbetena blev underkända, förspordes vanligen 

knot och hot att klaga — för generaldirektören vid 

mönstringen; dessa hotelser blev högljuddare år från 

år, förändringar förekom inom fångvårdsstyrelsen, där 

de nya åsikterna yttrade sig i beslut och befallningar 

till direktörerna vid fängelserna. Fångar sysselsättas 

vid direktörs- och befälhavarekontoren, allt blir känt 

av dessa fångar; brottslingar från andra fängelser anlända, 

vilka äro invigda i vad som hänt tjänstemännen. 
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därstädes, de anmärkningar och tillrättavisningar, dessa 

i fångars närvaro personligen erhållit av herrar i 

fångvårdsstyrelsen, omtalas. Brottslingen känner fullkomligt 

sina rättigheter, vår — nya tid gör allt för att lära 

dem glömma sina skyldigheter. Under början av min 

fängelsetid brydde fängelsets tjänstemän sig föga om 

dessa hotelser, ty den dåvarande generaldirektören1 höll 

ej fångarna för osvikliga sanningsvittnen, och en fånge 

betänkte sig två gånger innan han framlade sina 

klagomål för hans genomträngande blickar; de visste, att 

tjänstemännen av honom ansågs fullt så tillförlitliga 

som fångarna, men detta ändrade sig under de sista 

åren betydligt till vår fördel. Fångarna brukade dock 

redan vid min ankomst till fängelset retas med 

arbetsföreståndaren genom att påstå sig erhålla för liten vikt 

av de materialier de mottog för sitt arbete; då hade 

denne ej annat att göra än väga om varan, och då 

dylikt begärdes oupphörligt, prisade jag tjänstemännen 

försiktighet att ej äga något vapen tillhands, ty han 

kunde då sannerligen lätt råkat glömma den artigheten, 

som det är varje fängelsetjänstemans första plikt att 

iakttaga mot fångarna. Jag undrade alls icke på att 

han lämnat käppen på kontoret, ty även den kunde 

ha varit en frestelse för honom. 

 

Jag hade nu varit en vecka på ullspinneriet och 

hade därunder fått ett tämligen klart begrepp om huru 

arbetsförmannen förde sina anteckningar, men jag skulle 

väl svårligen ha vågat att handla som jag gjorde, 

om jag ej vetat, att ett stort parti missnöjda fanns 

bland Rävens underlydande. Under lördagens 

eftermiddagsrast bad jag att få tala vid vår värde förman 

och underrättade honom, att jag ej ville stanna på 

spinneriet längre, visade Räven att jag hade reda på 

den orättvisa och försnillning som bedrevs såväl mot 

fängelset som mot en del av fångarna till fördel för 

andra och förmannen själv, huru han ej antecknat 

arbetsförtjänsten för de fångar, vilka under veckans 

lopp blivit nyanställda å spinneriet, varemot han 

upptagit andra för vida högre veckoarbete än de  

 

 
1 Wilhelm Stråhle af Ekna, Generaldirektör 1855–1867 
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verkligen gjort, varav följde en större arbetsförtjänst för 

dessa gynnade. Karlen blev i början blek av raseri 

och vinkade till sig vaktknekten för att anmäla mig 

för lögnaktiga uppgifter. Men det var ej slumpen 

som gynnade mig, utan min föresats att tala vid 

förmannen en gång, just när denne vaktknekt posterade 

på spinneriet. 

 

Vaktknekten satte på sig en myndig min, men 

mitt gäckande smålöje, då jag erinrade honom om en 

liten transaktion, som han hade haft med en av 

"korridorvaktarna", och vartill jag råkat bli vittne, 

förändrade betydligt hans sätt emot mig, och då jag nu i 

låg ton upplyste dom om, att jag till en del redan 

kände det undansnillade garnets öde och att det, med 

strumpstickarnas tillhjälp förädlad, förvillade sig, än 

bland tvättarnas våta linne, än bland rengörarnas sopor, 

eller med stadsbudens lindrigt undersökta personer 

vandrade ut i staden, målade sig den största häpnad 

i såväl fångknektens som förmannens drag. Då 

satte jag kronan på mitt verk genom att beskriva 

hur vissa smärre persedlar, liksom av sig själva, 

vandrade från de olika verkstäderna i vissa matkorgar, 

vilka av de fångar som kallades korridorvaktare och 

var underbefälets, vaktknektarnas och skrivarnas 

betjänter, händelsevis ställdes längre eller kortare tid i 

korridoren, hur dessa korgar sedan passerade förbi 

befälhavarens näsa och, utan att väcka misstanke, stod i 

vakten, tills antingen stadsbuden — två benådade 

livstidsfångar — bar dem hem till ägarnas familjer, eller 

någon medlem av dessa avhämtade de "tomma" 

matkorgarna, för att åter fylla dem med mat, ty 

underbefälet och vaktmanskapet måste hålla sina flesta 

måltider på fängelset. 

 

Då jag beskrivit detta, tycktes Räven anse mig 

nästan som en trollkarl: "Allt detta på en vecka!" 

mumlade han och betraktade mig med en blandning 

av beundran och förfäran, känslor som även tycktes 

delas av fångknekten. De hade tydligen ej något mera 

utvecklat begrepp om kombinationsförmågan. 

 

  



 
 

62 

 

Vaktknekten gjorde ett slag kring arbetssalen, 

Räven låtsade som om vi granskade anteckningslistor, 

och då fångknekten, till det yttre likgiltig, närmade sig 

oss, gjorde Räven honom högt en fråga rörande någon 

anordning å spinneriet; den besvarades, och 

vaktknekten erhöll tyst den lugnande försäkran, att jag ej var 

någon vanlig avundsjuk "bråkare", men att jag var 

för god att vara hasplare, knekten nämnde Hättan, 

med tillägg: "jag bekostar'et." Försiktigheten bjöd mig 

att ej vidare befatta mig med Rävens anteckningar, 

utan tog han till handsekreterare en gammal vän från 

femte kronoarbetskompaniet, och jag avvaktade vid 

hasplan mitt förutsedda avancemang. 

 

 

Kap 7. 

 

Det var nu åter söndag och jag fick utbyta mina 

smutsiga, genom beröring med den oljade ullen härskna 

kläder mot ren skjorta samt benkläder; endast blusen 

måste jag behålla sådan den var, ty beklädnadsstaten 

upptager tre skjortor, två par benkläder, men endast 

en blus per man för sommarbeklädnaden, och dock 

ålägges fängelset att sörja för nödig tvätt och snygghet 

bland fångarna. — En skräddare, med samma välvilliga 

sinnelag som skomakaren, hade under veckans lopp 

erbjudit sig att ge mina buldansbyxor "ett modernt 

snitt", om jag på söndagen ville lämna dem till 

"repation", samt även låtit mig förstå, att tvättarna ej var 

obenägna att åtaga sig min blus, om jag ersatte dem 

"efter taxan". 

 

Förlusten av mina tre smörportioner och den stora 

andel skomakaren tog av de få premievaror jag för 

veckans arbetsförtjänst — något förstärkt genom 

Rävens välvilja — tillbytt mig, hade gjort mig 

försiktigare, och skräddaren fick nöja sig med vissa av mina 

benvällingsportioner, dem jag utan saknad avstod åt 

honom, och dem han i sin ordning transporterade åt 

en vedsågare bland dem, som gick på arbete ute i 
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staden. Tvättarna tillbakavisade med förakt varje 

dylik ersättning av fängelsets egentliga kost, de hade 

sin "taxa", visserligen ej uppgjord av "höga befälet," 

men i alla fall tolererad, ty snygghet måste iakttagas, 

och man kunde lika litet draga blusarna av fångarna 

på arbetsdagarna, som man kunde befalla tvätt på en 

helgdag. Tvättarnas öppna ersättningsanspråk inskränkte 

sig till vissa premievaror, vilka kunderna fick betala, 

men av de kunder som ägde "tillgångar", erlades "vid 

tillfälle" en annan betalning, och som jag ej då ägde 

"tillgångar", fick jag, liksom så många av de övriga 

fångarna, behålla blusen sådan den var. 

 

Även under denna söndagsgudstjänst kom Råttan till mig,  

men blott för ett ögonblick; den grå skälmen såg misstrogen ut  

och viskade, liksom om han lytt en befallning: "Lander kan få  

komma ut och lufta sig i staden i eftermiddag, han får följa med 

vattenhämtarna." 

 

"Det varken tackar eller betalar jag för," svarade 

jag med en ton av förnämhet, som tycktes förbrylla 

den förre betjänten, ty han mumlade förlägen, att jag 

blott skulle gå bredvid. "Men jag betalar ej," upprepade jag tyst,  

vändande mig mot prästen, som läste bönerna. 

 

"Jag har fått," fräste Råttan argt, "givakt då ni vila,  

en av herrarna vill allt veta om vattendragarna ha pi." 

"Brännvin," gissade jag; "den som vill veta något 

av mig, vet var jag är." 

 

Han stod helt bestört: "Lander förstår också 

språket?" 

 

Jag nickade med en överlägsen min. Råttans 

också, lät mig sluta till, att jag började göra mig bemärkt 

och omtalad. Jag vinkade, att jag ville vara ostörd, 

och Råttan lämnade mig med något som liknade en 

bugning. Han hade ej nu kallat mig Au. 

 

Vad "språket" angick, så hade jag under veckans 

lopp hört ett och annat ord av ett slags rotvälska, ord 

som jag märkte huvudsakligen bestod av substantiver, 
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och då jag även hade hört ett par spinnare viska 

till varandra om "brännvin i vattnet", ansåg jag det 

troligt, att vattendragarna antingen själva fick 

brännvin ute i staden eller att de smugglade dylikt in i 

fängelset. 

 

Längre fram på dagen kallades jag, tillika med 

andra fångar, ut från logementet för att utom staden 

hämta färskt vatten för köket. En kärra drogs fram, 

två större vattentunnor lades därpå, fyra av 

fångarna drog i spann och två, däribland jag, skulle 

skjuta på kärran, och så rasslade denna över den 

tysta gården, var endast några gamla utlevade 

fångar satt vid väggarna och solade sig; skrivarna 

hade tagit plats i skuggan och pratade, utan att 

bevärdiga oss med en blick, då vi drog förbi dem. Den 

vaktknekt, som visiterat oss, slog upp fängelseportarna 

under rop: "tre betäckningar!" Ropet upprepades av 

den utanför porten posterande soldaten, tre av dennes 

kamrater skyndade fram och tog emot oss utanför porten, 

och jag fick åter kasta en blick i den fria naturen, 

ty vår väg förde oss genom staden och ut på fria fältet 

till en å, där vi hämtade vattnet. Varken på 

dit- eller återfärden tilldrog sig något, som kunde 

bekräfta de misstankar man inom fängelset tycktes 

hysa mot vattendragarna, men då dessa ofta ombyttes, 

då detta göromål ansågs eftersträvansvärt, så 

torde det hända, att mina tillfälliga kamrater var 

nybörjare liksom jag. Något väckte dock min 

uppmärksamhet. På vägen dit vilade vi ett par gånger, 

den ena gången framför ett tämligen vackert hus, 

vilket den ene fången ihärdigt betraktade. Efter en 

stund syntes en yngre man vid det öppna fönstret, 

han såg ut som en styrman eller sjökapten, och jag 

tyckte mig i hans bruna ansikte läsa en djup rörelse 

då han såg oss. Jag förmärkte flera personer gå i 

rummet, men sjömannen bytte ej om plats. Efter en 

stund lutade han sig ut genom fönstret, såg efter 

väderflöjeln på huset snett emot och sade högt, liksom han 

svarat någon därinne: "Står denna vinden, seglar jag 
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till veckan." En av fångarna reste sig upp. "Kör i vind!" 

ropade han, som om det varit till oss, och ställde sig inom 

skacklarna. Hemvägen togs genom andra gator, "närmare 

och jämnare'' påstod ett par av de andra dragarna, och 

nu vilade vi på en mindre gata. Flämtande klagade 

fångarna över törst, den ene soldaten följde två av 

dem bort till ett par medlidsamma kvinnor av 

tvetydigt utseende, vilka nyfikna kommit ut i en dörr, 

då vi stannade. Man bad om vatten, kvinnorna torkade 

sig i ögonen och bad att få bjuda oss dricka, och då 

soldaten övertygat sig om innehållet i kruset, tilläts 

vi dricka. Ingenting kunde vara oskyldigare, och jag 

skulle även lovordat kvinnornas goda hjärtan om de 

ej hört så uppmärksamt på två av fångarnas vänliga 

dispyt om en högst märkvärdig sten, som en av dem 

haft stort besvär att spränga, och vars läge och 

flisor noggrant beskrevs, under det de arma soldaterna 

gäspade. Soldaterna vakade noga över, att vi ej 

kom i något samtal med de godhjärtade kvinnorna, 

vilka åter igen bjöd på dricka. Vilken bevakning 

kan dock hindra en fånge att nicka fem gånger till tack 

innan man drar vidare? — Bevakningen misstänkte 

ingenting, men jag; dock det var kanske blott 

inbillning. 

 

Då vi drog förbi en av stadens skolor, kom en 

herre ned från dess trappa; jag kände hur blodet 

rusade till mitt hjärta, jag lutade mitt ansikte ned mot 

vattentunnan, och en häftig skälvning överföll mig, ty 

jag hade igenkänt min gamle vän och lärare Wallén. 

Först efter några ögonblick förmådde jag kasta en blick 

över gatan. Ja, där gick han vid andra sidan om vår 

kärra. Han tycktes ej kunna uthärda åsynen av detta 

sorgliga människospann, ty han vände bort huvudet 

och tog ut stegen för att hinna förbi oss. Mitt hjärta 

bultade, som om det velat spränga mitt bröst. 

Varthän ämnade han sig, denna gata förde ju åt fängelset? 

Jag vill ej bjuda till att beskriva mina känslor, då jag 

såg honom skynda före oss till detta vårt förfärliga 

hemvist, jag hade nästan visshet om, att han gick. 
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dit för att söka mig, och tanken på att han kunde fått 

se mig vid fångkärran ute i staden slog mig med 

sådan blygsel, att jag lovade mig själv att ej frivilligt 

utsätta mig för ett möjligt återseende av gamla bekanta. 

Då jag antog Åttans förslag att "lufta mig", tänkte 

jag ej på, att någon kunde få se mig, som känt mig 

under andra förhållanden; mitt alltför lätt mottagliga 

sinne hade på denna vecka börjat så införliva mig 

med min omgivning, att jag nu med en viss förfäran 

såg, att den yttre världen redan förlorat något intresse 

för mig; jag anade, att jag redan började sjunka i denna 

moraliska dypöl. 

 

Wallén hade verkligen vänt sig till bevakningsbefälhavaren  

för att få tala med mig, och jag var knappast kommen in på logementet, 

innan en vaktknekt kom och hämtade mig ner i fängelsets vaktrum, 

var jag väntades av den man som jag trodde ha för alltid undandragit  

mig sitt deltagande. 

 

Jag vill ej försöka skildra detta möte, som blev 

ännu mera plågsamt för oss båda genom den 

omständighet att, utom den vakthavande underofficeren,  

vilken det ålåg att närvara vid dylika besök, vaktrummet 

nära nog var uppfyllt med vaktknektar och besökande, 

som grät eller förebrådde fångar, vilka de kommit 

för att återse, och till råga på eländet sprang 

fängelsets stadsbud, rengörare och ett par skrivare ut och 

in, under vaktknektarnas svordomar över att de så 

ofta fick öppna dörrarna och förrätta visitationer. 

Alla gapade av förvåning över mitt "förnäma 

främmande", och om jag sade, att jag mitt under all min 

smärta ej kände min fåfänga smickrad över detta, 

begick jag en orättvisa mot min inre människa. 

 

Wallén underrättade mig, att han, så snart det 

blev möjligt, skulle söka utverka, att jag fick tillåtelse 

att åtminstone i någon gren fullfölja mina studier, och 

rådde mig att då välja de moderna språken. Han dolde 

ej, att han nu ej kunde utverka någon lindring för 

mig, ty befälhavaren hade upplyst honom om, att 
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alla skrivarplatserna för närvarande var upptagna; 

där förvarades också då tolv "herrefångar" utom mig. 

 

Jag tackade honom visserligen för hans bemödanden och  

lovade att tänka på de föreslagna studierna, 

men jag får bekänna, att jag då ej kände den ringaste 

lust att företaga vad jag ansåg vara ett gagnlöst 

arbete. En så lång strafftid som tio år avklipper 

varje förhoppning, varje intresse, som ej står i 

förbindelse med fängelset. Och dock skulle brottslingen 

ju där göras värdig att åter inträda i samhället! Eller 

vad är meningen med straffet och straffanstalterna? 

 

För att säga något, vände jag samtalet på andra 

ämnen och frågade efter hans hustru. 

"Hon är med mig här i staden, hon hade även 

ämnat hälsa på dig, men då vi i går mötte en med 

sand lastad kärra, förspänd med — med sex olyckliga, 

blev hon så häftigt uppskakad, att jag ej tillät henne 

åtfölja mig hit i dag." 

 

Jag förmådde blott framviska en bön, att hon 

ej måtte komma; jag tyckte att jag ej mera skulle kunna  

andas därinne bland mördare och tjuvar, sedan hon åter hållit  

mina händer i sina, kanske med sina läppar vidrört min panna,  

såsom hon ofta gjorde under forna dagar,  

ty det barnlösa paret hade älskat mig högt. 

 

Fängelset kännes aldrig hemskare och förfärligare 

än i det ögonblick dess port tillslöts efter en 

besökande vän, som, likt en solstråle, för en kort stund 

spritt någon glädje över fångens liv, men nu lämnar 

honom ensam, olyckligare än någonsin, genom det återväckta  

minnet av ett lyckligt fordom. Vad vore ej 

ett strängt, men kort fängelse för en välgärning både 

mot brottslingen och samhället, jämfört med denna 

långsamma förruttnelse till själen och avtynande till 

kroppen! 

 

Wallén upptog det avstannade samtalet med den 

anmärkning, att stadens innevånare bra litet kände till 

fängelset, fast de därifrån ofta rekvirerade arbetare, 

såsom vedsågare, flyttningshjälp och hantverkare. "Jag  
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har," slöt han, "hört flera, för övrigt kunniga kvinnor 

påstå, att ni alla går smidda i järn." 

 

Jag var redan god kamrat nog, för att ej vilja upplysa honom om,  

att dylika "utearbetares” största nöje bestod i att genom hårresande  

skildringar av fängelselivet narra lättrogna personer till tårar över 

deras öde och förmenta oskuld, ty oskyldiga var de, 

det var klart; stundom gick medlidsamheten ända 

därhän, att bevakningen lurades av arbetsgivaren och 

fångarna erhöll penningar eller starka drycker. 

 

Det var nu tid för besökande att avlägsna sig, 

Wallén uppmanade mig innerligt och varmt till ånger, 

bättring och redlighet, så skulle varken han eller 

andra rättänkande människor undandraga mig sitt 

bistånd, då jag utstått min strafftid. 

 

Bättring och redlighet i ett gemensamhetsfängelse! 

Och därpå trodde han, denne upplyste och förnuftige 

man! Bland idel bovar skulle jag rätta fel, 

grundlagda i barndomen, och tillägna mig dygder, vilkas 

utövande tusende gånger skulle sätta mitt liv i fara! 

 

Wallén tog rört farväl av mig och gick; han 

skulle om kvällen höra en ryktbar sångerska sjunga 

på en konsert, och jag återvände till mina ett hundrade 

och fjorton logementskamrater. 

 

 

Kap 8. 

 

Den skymt av världen utom fängelset, som jag 

under vattenhämtningen fått skåda, hade nedtryckt 

min själ; tankar på sommaren, på ungdomens fröjder, 

med ett ord: på friheten, bestormade mig där jag satt 

vid hasplan i det mörka, stinkande spinneriet, omgiven 

av de vedervärdigaste brottslingar. Walléns besök hade 

även bidragit till att öka stormen inom mig, han hade 

talat om en tid, som låg bakom dessa tio år, om 

studier här, om bättring. — Jag kände en blandning 

av ömkan och vrede mot honom för hans enfald och 

obekantskap med arten av den värld, vari jag var 
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dömd att förnöta mina bästa år. Jag tyckte, att ej 

ett brott fanns stort nog att förtjäna ett dylikt straff, 

att man ej ägde rätt att tvinga någon in i brottets 

avgrunder genom ett dylikt umgänge som mitt. Jag 

ville hellre begå något ännu värre brott än jag gjort 

för att bli dömd till döden, jag ville sitta i cell för 

att slippa se dessa gemena bovansikten, eller — kunde 

jag ej rymma? 

 

Lyckligtvis ansågs rymningar som löjliga och 

ändamålslösa företag, sedan telegraferna blivit införda i 

vårt land, jag skulle knappast inom fängelset kunna 

erhålla hjälp till en dylik, och att ensam fundera på 

flykt hade varit en galenskap. 

 

Även om blott en enda fånge rymmer från ett 

gemensamhetsfängelse, så har han ej ensam utfört 

rymningsplanen. I denna kedja av brott och intriger finns 

alltid några personer, som vänta sig fördelar vid en 

rymning; ett bud ut till yrkesbroder eller bekanta, 

försnillningar eller andra brott inom fängelset, vilka kunna kastas 

på flyktingen; men jag var då ej ännu nog gammal 

fånge för att, medelst en rymning, kunna tjena någons 

intresse. Rymning ansågs som en dårskap, men kunde 

en sådan dårskap tjena till någons fördel, gjorde denne 

någon allt för att hjälpa den tok som ville försöka en 

flykt från fängelset. 

 

Mitt dåliga lynne undgick ej arbetsförmannen, 

som tycktes tro, att det endast härledde sig från min 

motvilja för spinneriet. Han fruktade, att jag, genom 

att angiva honom, skulle söka utverka mig en annan 

plats; även vaktknekten var orolig och sökte, genom 

gåvor av mat, ställa mig tillfreds. De lyckades så 

till vida, att jag åter började glömma friheten för nöjet 

att hålla dessa uslingar i en ständig spänning. 

 

Redan på torsdagen tänkte jag mindre på 

sommaren och Wallén än på meningen med 

vattenhämtarnas samtal om stenflisorna på stenhuggareplatsen, 

belägen i närheten av fängelset, samt på sjömannens 

underliga rörelse då han såg oss. Mitt oroliga sinne 
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tillät mig ej att vara overksam, jag var ung, jag 

behövde förströelse, här gavs blott ett slags: intriger. 

 

Den ene vattenhämtaren hörde till strumpstickarna, 

jag visste, att det garn som här stals, vandrade från 

deras händer ut i staden på mångahanda sätt, kanske 

jag nu åter fått reda på en av dessa kanaler; om så vore, 

hade Räven säkert sitt finger även häri. Jag meddelade honom  

utan omsvep, att jag visste detta. 

 

Med rörande enfald bad han mig förlåta honom, 

för det han ej omtalat detta; han erkände, att han 

ansåg mig för allvetande, men att han ej vågat säga 

något, emedan han tyckte mig vara för fin att vara 

med på trakteringar.  "Kommer an på varan," svarade jag. 

 

Han beklagade, att det endast var finkelbrännvin, 

ty prejeriet var så himmelsskriande, att det var nästan 

omöjligt att bestå sig annat, utom vid högtiderna; "men", 

tillade han, "om Lander har släktingar, som skulle 

vilja skicka kontant mynt, så kunde man få både rom 

och annat för så där omkring tredubbla priset." 

 

"Brännvinet bärs således av era vänner i staden 

till stenhuggareplatsen och —"   "Ja, men det få vi verkligen 

ingenting av denna gång, vårt kommer med byken." "Och med  

rengörarna, trädgårdsmästarna, stadsbuden, pigorna,  

som tjäna hos befälet och tillåtas mangla, och — ja, de är galna!" 

 

Räven tycktes helt bestört över min häftiga och 

föraktfulla ton, den han trodde gälla deras dumma sätt 

att smuggla, och skyndade sig att försäkra mig, att 

han för sin del endast av sin fattigdom tvingades att 

begagna sig av dessa osäkra utvägar, men de mera 

säkra, stod så högt i pris, att man endast genom yttre 

bidrag kunde köpa dem, ty om en sådan "ställning" gick 

sönder, skonade "höga befälet" ej. Jag menade, att 

dylika ställningar ej kunde gå sönder. 

 

Räven skrattade förnöjd över att han, som han 

trodde, ändå visste saker och ting bättre än jag, och 

för att bevisa mig detta, talade han om, hur några 
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fångar på skräddarverkstaden för kort till sedan ställt 

till bråk för en underofficer; saken hade föranlett en 

sträng undersökning, "men lyckligtvis vittnade de andra 

skräddarna emot bråkaren", och denne återtog 

angivelsen, den han förklarade skett endast i dåligt lynne 

och av arghet över en tillrättavisning. Han fick sina 

tjugo prygel, och det med besked, ty vår fanjunkare, 

som övervakar den saken, känner inte mera till 

kommersen än det barn som är fött i natt, instruktionen 

är hans gud, och han tror, att de andra är som han, 

för se han umgås aldrig med dem. Skräddarebråket 

kom därav, att den, som jag inte nämner vid namn, ej 

ville betala mer än tjugofyra skilling för vadmal och 

allt, och så var det även något gammalt om några 

drickspengar —" 

 

"Som sättes in av bekanta eller andra i vakten," 

antog jag, för att visa, att jag kände till en dylik 

inkomstkälla. 

 

Räven bekräftade detta och upplyste mig om, 

att var och en, som ville skänka en fångepenningar, 

ägde rätt därtill, men endast på det sätt, att medlen 

blev inlämnade i vaktrummet till en av de för 

tillfället vakthavande underofficerarna, för att av denne 

i en journal antecknas och dagen därefter överlämnas 

till redogöraren, då fången ägde rätt att sedan 

använda något därav till varor. Räven sade, att detta 

gav ständiga anledningar till, många gånger ogrundade, 

rykten om insättningar till den eller den fångens fördel. 

Men vad särskilt detta "bråket" angick, så hade 

ej den ifrågavarande, utan en helt annan underofficer, 

av en handlande mottagit drickspenningar till ett par 

fångar - som med vederbörligt tillstånd sorterat lump 

för honom. Arbetet gick dåligt, såsom allt fångarbete 

går, om ej fångarna erhåller särskild uppmuntran, 

köpmannen förebrådde sina arbetare, dessa svarade, att 

de ej gjorde mera än de var tvungna till för en 

herre, som ej höll sitt löfte — "Ja," slöt Räven, "så 

kom det fram och den fina sergeanten skyllde på sitt 

dåliga minne och lämnade fram penningarna, men se, 
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man trodde att den andre tagit emot mera sedan, och 

så kom den fine helskinnad undan, men den andre fick 

hat på sig." 

 

Innan jag går vidare, protesterar jag mot varje 

beskyllning för hat eller hämnd genom giftiga 

insinuationer och obestyrkta angivelser mot vissa personer. 

Både de här av Räven berättade tilldragelserna, såväl 

som de jag sedermera här kommer att anteckna, finnes, 

dels i friskt minne hos bevakningen, dels bestyrkta 

i fängelsets förhörsprotokoll, och de män som möjligen 

känna igen de här omnämnda händelserna, kan 

säkert intyga att jag ej i något avvikit från sanningen. 

Jag har givit ett heligt löfte, att inför allmänheten 

skildra straffängelset sådant det är, och det vore ett 

brott att förtiga de fördärvliga verkningar det 

nuvarande systemet utövar även på en del av den 

bevakning, som dagligen tvingas till ett nästan oundvikligt 

kamratskap med fångarna. Små avlöningar, överansträngande  

tjänstgöring, otjänliga vapen, halsstarriga 

kamraters genomskurna ansikten och framför allt 

vissheten om att de skulle underkastas en sträng 

undersökning, ifall de vid något krakel med en fånge kommit 

att tillfoga denne någon skada, är saker som ej kan 

uppmuntra till ett mera nitiskt uppfyllande av 

tjänsteplikter. 

 

De nya idéerna, som gör brottslingen nästan lika 

oansvarig som dåren, behöver ej smugglas in i 

fängelser, där expeditionen skötes av fångar; idéerna stå ju 

klart mellan raderna på många av fångvårdsstyrelsens 

föreskrifter. 

 

Fredagen samma vecka gav Räven mig hopp om 

att få komma från spinneriet, ifall jag ville antaga 

den enda förtroendepost som för närvarande fanns 

att tillgå, nämligen sjukvaktarebefattningen på det 

provisoriska sjukhus, som inom ett par dagar, på grund 

av den ökade sjukligheten, måste inredas på fängelset. 

Hur många krafter, som blivit satta i rörelse innan 

det högre befälets uppmärksamhet blev riktad på mig, 

brydde jag mig ej om att efterforska; jag vet blott, 

 



 
 

73 

 

att jag rekommenderades som "stilla och pålitlig", och 

då man inom fängelset naturligtvis hellre använde 

skickliga och kunniga fångar än dem, som tillhörde den 

vanliga hopen, mötte min befordran inga svårigheter 

från befälets sida, och om jag hade några medtävlare, 

så hade min gynnare troligen på ett eller annat sätt 

hindrat dem från att framträda. Jag skulle dock stanna 

på spinneriet veckan ut. 

 

Redan på lördagen samma vecka bekräftades mina 

under vattenhämtningen fattade misstankar om hemliga 

förbindelser mellan invånarna i fängelset och vissa 

invånare i staden, ty bortåt eftermiddagen spreds ett 

rykte inom fängelset, att en fånge; som jämte flera 

andra varit anställd vid ett byggnadsarbete i staden, 

rymt sin kos. En rörelse och ett sorl, såsom då man 

slår på en bikupa eller jagar upp en flugsvärm från 

en sockerskål, gick genom hela fängelset, och då 

kanonskotten dånade, vilade varje arbete; sergeanter och 

vaktknektar tillfrågades, man var färdig att förgås av 

nyfikenhet innan man fick veta något närmare om 

sakens förlopp. 

 

Även min nyfikenhet var på det högsta spänd, 

men ej förrän efter slutat arbete, då jag på 

logementet sammanträffade med fångar, vilka varit närvarande 

vid rymningstillfället, kunde jag hoppas på tillförlitliga 

underrättelser. Upptagen av dessa tankar, stod jag 

under aftonringningen vid ett öppet, men naturligtvis 

gallerförsett, fönster på spinneriet och blickade utåt 

den gård som de fångar vilka varit utom fängelset, 

först skulle beträda och där de räknades innan de 

insläpptes på den stora fängelsegården; de strömmade nu till från 

alla håll, åtföljda av sina olika betäckningar, alla 

kom i kväll på en gång, alla drivna av nyfikenhet, 

tycktes de trängas om att först slippa inom portarna; 

även tvättarna, vilka vanligen kom med sina 

klädbylten något före eller efter den stora hopen av 

utearbetare, tycktes i kväll nödvändigt vilja räknas in på 

samma gång; det lyckades dem också, men avsikten för- 
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felades; i stället för att rymningen, som de trott, skulle 

ha förorsakat någon oreda vid visiteringen, blev den 

genom befälhavarens, fanjunkarens och de flesta 

underofficerarnas närvaro vid porten, noggrannare än vanligt, 

och två långa, smala bleckflaskor, eller rättare rör, 

kom i dagen, befriade från deras omsorgsfulla 

omhöljen av torkade linnepersedlar. Tvättarnas beräkning 

misslyckades, de fick krypa i cell, medan man ute i 

staden förgäves spanade efter flyktingen. 

 

På logementet erhöll jag bekräftelse på min 

förmodan: rymmaren var samma fånge, som förra 

söndagen deltagit i vattenhämtningen. Fångarna antog, att 

han dolt sig någonstans i byggnaden samt fått 

hjälp av fria personer; säkert är att en gråklädd 

karl sågs komma ut från, eller i närheten av samma 

byggnad och av alla krafter springa närmaste vägen 

ut på fria fältet över stock och sten. Hela skaran 

av de förföljande rusade efter honom, och man 

lyckades slutligen få tag i löparen i ett gammalt förfallet 

uthus, var han stod svärjande med en — ko, som 

i sin ordning skulle haft för avsikt att rymma från den 

gråklädde, vilken, vid närmare påseende, befanns vara 

en murare klädd i sin arbetsdräkt; en hederlig människa, 

som naturligtvis var högst förvånad över de många 

opåkallade hjälpare han fått för att leda hem sin vilsekomna 

kossa. 

 

Efter flera timmars förlopp, då en fru, som bodde 

så, att hennes gård endast genom ett lågt plank var 

skild från grannens nybygge, hunnit hämta sig från 

sin "svåra skrämsel", anmälde hon, att en karl i blotta 

underkläderna hade klättrat över detta plank, ryckt 

till sig diverse av hennes avlidne mans kläder, vilka 

hängde ute på gården till vädring; "den rysliga 

halvnakna människan" hade skyndsamt påklätt sig den 

hädangångne makens bästa kläder, en vandalism, som 

hade försatt änkans känslor i en sådan svallning, att 

hon ej förmådde "ge ett ljud" från sig, förrän 

förföljarna kom tillbaka från jakten efter muraren. Av en 

tidning, som Råttan några dagar därefter visade mig, 
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såg jag, att bland utklarerade fartyg under nämnda 

vecka även var ett, som fördes av en kapten med 

samma namn som den förrymde fången. 

 

Jag hade alla skäl att vara belåten med min 

förflyttning från det ohyggliga, stinkande spinneriet till 

den vida behagligare sjukvaktarebefattningen, trots att 

även den i vissa avseenden var obehaglig nog; men då min 

kamrat, den andre sjukvaktaren, lyckligtvis ej var 

någon härsklysten person, begagnade jag mig av min 

överlägsenhet i kunskaper och sätt att inom några 

dagar ställa honom så i skuggan, att läkaren med sina 

föreskrifter alltid vände sig till mig, varav följde, att 

jag, såsom en helt naturlig sak, behandlade kamraten 

som min underlydande. Men då jag var vida 

vänligare och "begripligare" att ha att göra med än läkaren, 

föll det ej den godmodige sjukvaktaren in, att jag gjort 

honom någon orätt då jag tillskansade mig 

husbonderätt över honom, utan levde vi i bästa förhållande 

med varandra. 

 

Sjukvården bestreds under min strafftid av en 

läkare, som ej var synnerligen väl anskriven hos andra 

fångar än dem, vilka njutit hans vård å fängelsets 

sjukhus, men hur talrika hans patienter än var, var 

dock det antal vida större, som han utan förbarmande 

sände bort från denna "latmaskarnas fristad"; inga 

slaganfall, ryckningar, jämmer eller andra "påhitt"' 

kunde narra honom, och när han, i följd av andra 

tjänsteåligganden, stundom hade en vikarie å fängelset, 

visste största delen av de "sjuklingar", vilka under 

denna tid praktiserat sig in på sjukhuset, att deras 

sötebrödsdagar var slut, så snart "han själv" kom hem, 

ty han gjorde, utan långa betänkligheter, table rase på 

sjukhuset, där han ej tålde någon "polimasare". 

 

Denna sista benämning jämte sötebrödsdagarna 

torde behöva en närmare förklaring. Spisordningen  

"för sjukhuset var nämligen av följande lydelse: 

 

"Nollportion. Ingen fast föda, utan endast dryck, 

bestående av havresoppa, köttspad, risvatten eller annan 

sjukdryck, som läkaren anser nödig. 
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En fjärdedels portion. Tolv kubiktum söt, oskummad 

mjölk med en rågbulle av 25 orts vikt eller ett franskt 

bröd för 2 öre. 

 

Halvportion. Utgöres för hela dagen, eller till 

bägge målen, hälften av helportionen, med undantag 

att svagdricka till grötdopp utbytes mot 9 kubik tum 

söt mjölk. 

 

Trefjärdedels portion. Utgör till frukost av fjärdedelsportionen  

samt till middag och afton av halvportionen. 

 

Helportion. För hela dagen: 1 skålpund väl jäst, 

osyrat, mjukt rågbröd i tvenne bullar eller kakor, 

vardera av 60 orts vikt, 37 kubiktum svagdricka och 

5 ort salt, som används till middags- och aftonmålens 

beredning. 

 

Till middag: 37 kubiktum soppa med kött, kokad av 

50 ort färskt oxkött, 4 ort korngryn, 4 ort havregryn, 

20 korn fin stött ingefära, 10 kubiktum potatis samt 

persilja, morötter, purjo eller selleri efter behov och 

tillgång. 

 

Till afton: gröt 31 kubiktum, kokad av 37 ort korngryn 

eller 31 ort havregryn. Till grötdopp användes 12 kubiktum av 

svagdricksportionen. 

 

De olika portionerna begagnas: 

Nollportionen under febrar eller andra svårare sjukdomar;  

en fjärdedelsportion under börjande konvalescens, lika efter  

svårare sjukdomar; halvportionen under konvalescens,  

från början i lindrigare sjukdomsfall och i stället för den gamla dietportionen; 

trefjärdedelsportionen för svaga sjuka, vilka behöva oftare erhålla 

näringsmedel och ej kunna åtnöjas med halv- eller fördraga helportion.  

Helportionen för konvalescenter kort före utskrivningen från sjukrummet,  

för personer med utvärtes åkomma eller kroniska utslagssjukdomar. 

 

Om buljong i undantagsfall erfordras, erhålles den. 

 

Proviantportion, fängelsets vanliga utspisning, får icke tilldelas  

å sjukhus eller till fångar intagna i gemensamt sjukrum.". 

 



 
 

77 

 

Denna spisordning utvisar, att fångar, vilka satte 

stort värde på osyrat bröd och färsk mat, men skydde 

arbete, nog kunde anse sjukhuset som ett paradis, 

synnerligen om de lyckades förställa sig såsom 

sjuklingar, de där borde få åtnjuta hel matportion; de, 

som däremot hade den oturen att komma på "halvan", 

försmådde ej att, om möjligt var, ersätta den felande 

hälften med den vanliga fängelsekosten; i synnerhet 

hade bevakningen svårt att hindra brödsmuggling in 

till dessa storätande sjuklingar, och rätt ofta 

beordrades de arma vaktknektarna till "brödjakter" inne på 

sjukhuset, därifrån de ej så sällan återvände, lastade med 

sitt tagna byte av fängelsets ankarstockar. 

 

Bland de många knep som försöktes av fångarna 

för att komma in på sjukhuset, lyckades de verkligen 

genom ett att narra till och med denne skicklige läkare, 

men blott under en kort tid. Man måste verkligen vara 

noga bekant med den egendomliga envishet, varmed 

brottslingen söker alla möjliga utvägar för att uppnå 

sitt mål, vare sig att detta blott gäller att komma åt 

en matportion eller att skaffa sig en kniv, för att 

mörda sitt utsedda offer, om man till en början skulle 

kunna fatta misstankar mot dessa sjuklingar, vilka 

jag till min häpnad såg fylla sjukhusen. Det var en 

besynnerlig sjukdom, som utbröt på fängelset under den 

första månaden av min tjänstgöring som sjukvaktare, 

en mängd fångar besvärades nämligen av svåra 

sårnader på benen, sårnader som oaktat den noggrannaste 

skötsel, ej ville läkas, och dagligen kom nya patienter,  

behäftade i mer eller mindre grad med samma onda. 

 

Jag visste att ett skälmstycke låg till grund för 

dessa sjukdomsfall, men jag var långt ifrån att ana 

det de kanariefåglar vilka vi ägde tillåtelse att hålla 

på fängelset, kunde vara medbrottslingar i denna 

komplott mot fängelseläkaren, men detta var verkligen 

förhållandet. 

 

Sanningen till ära, nödgas jag erkänna, att 

varken min eller läkarens skarpsinnighet hade del i 

upptäckten, den man endast får tillskriva några 

avundsjuka fångars förräderi… 
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Läkaren var aldrig tillstädes då utearbetarna 

återvände till fängelset, ej heller kom han i tillfälle att 

undersöka de örtknippen som samlades av dessa och de 

så kallade fripasserarna, vilka det var tillåtna att 

gå på fängelsets inre vallar utan annan bevakning 

än de där postande soldaterna; bevakningen övertygade  

sig samvetsgrant om, att dessa små knippor 

endast innehöll "grönt till fåglarna", en vara som det 

ej fanns ringaste skäl att konfiskera. Även på 

sjukhuset hade vi ett par kanariefåglar, och de erhöll 

ständigt ett grönskande hölje kring sina burar; 

jag fröjdades över att se dessa friska örter, men tänkte 

aldrig på att undersöka av vad slag de var, för övrigt 

ägde jag så obetydliga botaniska kunskaper, att jag 

troligen ej känt namnen på hälften av denna "fågelmat." 

 

Vem som förrådde hemligheten fick man aldrig 

veta, nog av sårnaderna uppkom därigenom, att 

fångarna rev hål på sina ben och lade på krossade 

örter, vilka hade den egenskapen, att dels hålla 

såren öppna, dels utvidga dem genom att dra upp 

blåsor på huden. De örter jag hörde vara 

tjänliga för dessa ändamål, var: Svartkämpar (Plantago 

lanceolata) och Sminkörten (Euphorbia). 

 

Läkaren yttrade sig aldrig över denna sak, 

fåglarna blev dock för sin ofrivilliga medbrottslighet 

straffade med "grönsakernas förlust", patienterna 

utskrevs snart och inga nya av samma slag förekom mera 

inom fängelset. 

 

Som man ser, saknade vi ej martyrer, vilka 

självvilligt underkastade sig lidanden och plågor endast 

för den goda matens skull. Här kallades de "polimasare". 

 

Fängelseläkaren hade en årlig inkomst av 

omkring 1000 Rdr; han biträddes av en eller, om 

sjukligheten var stor, flera sjukvaktare, ungefär lika 

litet skickliga i dessa göromål som jag och kanske 

oftast mindre villiga att lära sina åligganden, om de 

ej av sjuklingarna mutades med en del av deras 

matportioner till en mera omsorgsfull vård. Jag ökade 

ej mitt syndaregister genom ett dylikt ocker med min 
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hjälpsamhet, blotta tanken därpå var upprörande, men 

jag erkänner, att det blev dubbelt svårt att äta den 

vanliga fångmaten vid åsynen av sjukhusets mera 

smakliga rätter, och jag rådfrågade ofta min 

uppfinningsförmåga, huruvida det inte skulle vara möjligt att 

på ett för mig mindre motbjudande sätt komma i 

åtnjutande av sjukhusmat. Till föga beröm för mig, måste 

jag tillstå, att min uppfinningsförmåga blott hänvisade 

mig till, att antingen begagna mig av den kännedom jag 

redan ägde om en del smugglingsutvägar, eller söka få 

reda på andra intriger för att få personer i mitt våld, 

vilka kunde förskaffa mig min andel av den 

efterlängtade maten. 

 

Lyckligtvis behövde jag ej tillgripa dessa medel, 

ty garnisonens marketenterska, som levererade 

sjukportionerna, blev snart underrättad om tillökningen av 

sjukvaktarpersonalen, och manad dels av sitt eget goda 

hjärta, dels av klokheten, brukade hon inbegripa 

sjukvaktarna bland patienterna och sände även oss 

vardera sin matportion; sjuklingarna — de verkliga — 

brukade till tidsfördriv klaga på maten, och då var ej 

sjukvaktarnas utsago utan vikt, åtminstone vid tillfällen 

då sjuklingarna nöjde sig med att endast klaga för 

jourhavande underofficeren. 

 

Få grund av läkarens många tjänsteåligganden i 

staden, var det ej möjligt för honom att ägna så mycken 

tid som verkligen behöves, för att omsorgsfullt sköta 

sjukvården å fängelsets sjukhus, var ej sällan 30 

à 40 fångar var intagna. Denna lokal saknade, 

liksom fängelsets övriga, en ändamålsenlig ventilation. 

Läkaren bestods inte ens ett särskilt rum på 

sjukhuset. Merendels infann han sig å sjukhuset dagligen 

i största hast och på obestämd tid; han kom när 

hans andra många åligganden som läkare blivit 

uppfyllda. Under dylika förhållanden kan det svårligen 

läggas läkaren till last, att som ofta hände, då någon 

av bevakningen eller fångarna häftigt insjuknade, denne 

i staden boende tjänsteman inte kunde anträffas, utan 

fick de sjuka ofta till följande dag vänta på läkarens hjälp. 
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Fängelsets yttre och inre bevakning bestod av 

114 man samt av en fångpersonal av 6 à 700 man, 

varförutan läkaren var skyldig att lämna hjälp åt 

sjuka personer, tillhörande bevakningens familjer. Det 

var klart för alla, att dessa åligganden endast kunde 

skötas som sig bort genom en å fängelset boende 

och anständigt avlönad läkare, som kunnat ägna sin tid 

och krafter i fängelsets tjänst. 

 

Så, som denna sak nu var ordnad, hade det varit 

en orimlighet att fordra, det läkaren skulle efterleva 

sin instruktion, enligt vilken det bland annat ålåg 

honom att tillse, det sjukvården på ett ändamålsenligt 

sätt handhades; att vaka över ordningen inom 

sjukhuset, tillhålla sjukvaktarna att fullgöra sina 

skyldigheter och inför direktören eller befälhavaren för inre 

bevakningen anmäla förseelser, som begicks av sjukhusets  

intagna fångar; att undersöka nyinkommen fånges 

hälsotillstånd och arbetsförmåga; minst en gång i veckan 

eller oftare om så nödigt vore besöka de fångar, vilka 

förvarades i cell, samt i övrigt meddela erforderliga 

upplysningar och betyg; och att ha tillsyn och vård 

över fängelsets kirurgiska instrument och 

medicinalattiraljer. 

 

Bland alla dessa punkter kunde en läkare, som 

blott hade en halv timme dagligen att ägna åt 

fängelset, endast samvetsgrant uppfylla den sista, medan 

fängelset knappast kunde sägas äga några "kirurgiska 

instrument och medicinalattiraljer" att vaka över, utan 

då instrument behövdes, begagnade läkaren sina egna. 

Det vanliga anslaget i Staten till sjukhuset var 60 Rdr, 

en summa avsedd till anskaffning av oundgängliga 

kirurgiska instrument, bråckband, linne samt 

sjukvårdsinventarier." 

 

Man har skäl att tro, att de personer i Fångvårdsstyrelsen,  

vilka härvidlag ådagalade en så stor sparsamhet,  

haft den stora lyckan att vara fullkomligt 

obekanta med endast till namnet av sjukdom eller läkare. 

 

 

 



 
 

81 

 

Kap. 9 

 

Under min strafftid begicks av fångar flera 

gånger våld å en eller annan bland bevakningen; i dessa 

fall, och även då någon av bevakningen svårare 

insjuknade, avfördes patienten till stadens sjukhus, ty för 

de 27 personer, vilka utgjorde fängelsets inre 

bevakning, fanns ej därstädes något sjukhus, och för den 

vård, som kom dem till del å stadens allmänna 

sjukvårdsinrättning, måste de själva av sin månadslön 

bestrida kostnaderna. Om nu den verkligt tåliga 

bevakningspersonalen med undergivenhet underkastade 

sig denna anordning och utan knot betalade kostnaderna 

för den vård den erhöll under sjukdomar, "sända av 

den Högstes hand", så må man dock väl ej förtänka 

bevakningen, om den aktade sig för att bli befordrad, 

till det dyra sjukhuset genom fångarnas händer; det 

är väl ej mer än billigt, att var och en är rädd om 

det skinn som han även i bokstavlig mening får så 

dyrt betala innan det blir helat. 

 

Fängelsets yttre bevakning — garnisonen — var 

något bättre lottad i detta avseende, då den ägde 

ett slags sjukhus, ett litet ruskigt rum, vilket dock 

under de sista åren, sedan direktören flera gånger för 

styrelsen påpekat detsammas dåliga tillstånd, slutligen 

utbyttes mot enkom för detta ändamål inredda sjukrum. 

 

Trots att jag hade det ganska bra som sjukvaktare, 

betraktade jag denna plats blott som ett steg framåt 

till fängelsets högsta värdighet, en kontorsplats, men 

tyvärr fanns föga utsikt för mig att erhålla en dylik, 

ty den skrivare som först skulle "tjäna ut", var "lille 

kamrern" på redogörarkontoret, och han hade ännu 

två och ett halvt år kvar av sin strafftid. Att söka 

"peta undan" någon av herrar skrivare kunde ej ens 

falla mig in, även om jag ännu noggrannare än jag gjorde 

hade känt till deras små hemligheter, ty den största 

enighet härskade i deras slutna sällskap, dit icke ens 

Råttan kunde gnaga sig, och vilka utvägar de än 
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begagnade, för att mildra fångenskapen, kunde man 

tryggt förlita sig på att de var kloka och försäkrade 

mot upptäckt. De enda förhoppningar jag kunde hysa 

om en snabbare befordran var antingen dödsfall eller 

"tjänstefel" — Tout comme chez nous! tänker 

läsaren — men uppenbara förseelser begicks sällan av 

skrivarna, och man kunde ej erinra sig att någon "bättre 

brottsling" på många herrans år lagt sig ned och dött 

på detta fängelse. Döden tycktes här haft aktning för 

rangen och ej tvingat någon skrivare att, utan all 

slags svepning, låta lägga sin döda kropp i dessa, med 

endast hyvelspån bäddade osvärtade trälådor, som 

fängelset består åt sina hädangångna barn. Den långt 

från fängelset belägna fångkyrkogården gömde endast 

individer ur "hopen", som i den tidiga morgongryningen  

blivit på en vanlig fängelsekärra dragna dit av 

ett sexspann, bestående av idel kamrater, sedan 

fångpredikanten först förrättat jordfästningen i den hemska 

"likboden". Icke ens utsikten, att genom sin död 

under den svalare årstiden få resa till anatomisalen  

och gå i vetenskapens tjänst, tycktes kunna locka 

någon av de "bildade skälmarna" att gå ur världen å 

fängelset, och jag kände ej någon ovilja mot dem för 

denna oginhet, ty att dö här och begravas på detta 

föga kristliga sätt var en tanke, för vilken den råaste 

brottsling och den fräckaste gudsförsmädare skyggade 

tillbaka med fasa. 

 

Emellertid använde jag varje tillfälle att göra 

mig bemärkt av det högre befälet genom ett noggrant 

uppfyllande av mina skyldigheter; tillika sökte jag knyta 

bekantskap med skrivarna. Det förra lyckades vida 

lättare än det senare; befälet satte värde på 

duglighet och pålitlighet, då en god del av dess 

välfärd och framtid berodde just av de fångar vilka skötte 

de så kallade förtroendeposterna; men för att bli 

intagen i den fina fångcirkeln, måste man först avlägga 

prov på aristokratiska tänkesätt och vanor och ej ha 

befläckat sig genom någon onödig förtrolighet med 

fängelsemobben, varibland även inbegrep de arma 
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vaktknektarna på få undantag när. Utskrivna 

patienter började dock utsprida ryktet om min "lärdom" 

och vackra handstil med mera, och under förevändning 

att hälsa på någon sjuk, hedrades jag stundom med 

besök av en och annan bland skrivarna, men något 

förtroligare förhållande kunde i följd av våra olika 

befattningar ej äga rum. Tiden blev mig ofta 

förfärligt lång på det tysta sjukhuset; jag hade visserligen 

försökt anlita fängelsets bibliotek, men det innehöll 

ej något av värde, som jag ej läst och förut kände, 

och min oroliga ande behövde något, som helt och 

hållet kunde upptaga mina tankar. Stundom försökte 

jag att samtala med sjuklingarna, men deras 

erfarenheter rörde sig blott kring antingen brott eller olyckor. 

 

Kula hade blivit skollärare, klockare var han förut, 

och det utgjorde nästan min enda förströelse att prata 

med denna varmhjärtade människa, som från första 

stunden av vår sammanvaro tycktes ha fattat 

förtroende till mig. -Jag kunde ej undgå att märka, hur 

även detta i grunden öppna och barnsliga sinne hade 

blivit smittat av det allmänna fördärvet inom 

fängelset och att han begagnade sin mera fria ställning 

till allehanda snedsprång, men, som han själv uttryckte 

sig, "bara i det fysiska"; han höll det ej för orätt 

att driva sin lilla handel med finare smide, brännvin, 

smör och dylikt, som han med den största färdighet 

förstod att praktisera ut eller in i fängelset, men han 

skulle aldrig kunnat förråda en medbrottsling eller 

söka bibringa någon av sina "skolpojkar" någon lärdom, 

som ej överensstämde med katekesen.  

 

Han hade den största vördnad för kyrkan och prästeståndet, 

vilket han, i egenskap av fängelsets klockare, ansåg 

sig tillhöra. Då han på kommunionsdagarna bar de 

heliga kärlen från pastorsexpeditionen upp i kyrkan, 

gick han av vördnad mycket krokig i knäna, och 

tårarna strömmade över hans mörka ansikte under det 

psalmerna avsjöngs, en omständighet, som alltid 

begagnades av "vice klockaren" att skrika över sin förman, 

till icke ringa harm för denne. 
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I fängelsets stat fanns ett anslag av 135 Rdr 

såsom arvode till en "klockare och skollärare", men 

det säger sig själv, att ej någon fri, duglig eller ens 

antaglig person anmälde sig såsom sökande till dessa 

två förenade platser mot erhållande av en så obetydlig 

ersättning. Av fängelsets "skolpojkar" hade de flesta 

för länge sedan trampat ur barnskorna, flera av dem 

var gamla karlar, men däribland finns dock några, 

som ej var mycket över femton år, och nog fordrades 

det en man med insikter och duglighet för att kunna 

bibringa dessa "konfirmander" kunskaper, som gjorde 

det möjligt för prästen att "bereda dem till deras 

första nattvardsgång." 

 

Av brist på fria sökande måste direktören utvälja 

en fånge till denna ansvarsfulla befattning, och Kula 

var sannerligen ej den ovärdigaste bland de många 

sökande, ty om han än ej lyckades förvandla dessa 

hedningar till rättrogna kristna, så inpräntade han dock 

både med ord och handling hos dem en sådan disciplin, att 

han hade skäl vara belåten med sin verksamhet; men 

Kula var dock ofta helt nedslagen över sina 

lärjungars övervägande böjelse "för det fysiska, för vilket 

det andliga fick stryka segel." 

 

Den enda "uppenbarliga" lön skolläraren hade 

för sin möda var åtta öre dagligen, ty en fånge kunde 

naturligtvis ej uppbära det anslag som var bestämt 

åt en fri skollärare. Såsom klockare hade Kula ingen 

arbetsskilling, utan skötte han sin "andliga befattning” 

för blotta äran, och den var ej ringa, då man betänker 

att nattvardsvinet även lämnades i hans vård på 

kommunionsdagarna. Kula brukade omtala för mig i största 

förtroende, hur han blev "pressad av de gudlösa 

bovarna" till att stjäla av vinet och hur hög ersättning 

han erbjöds för en enda "sup" därav. "Nej, Lander, 

nej; kan vara att jag hjälper en kamrat med något i 

det fysiska, men aldrig kommer jag med min syndiga 

hand vid något av det andliga!" försäkrade han med 

värme. 

 

Kula hade en förvånande kännedom om allt, som 
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skedde inom fängelset, han var ej förtrogen med många, 

men han kände de flesta fångarna samt deras 

föregående öden och gärningar och gav mig många råd hur 

jag borde förhålla mig mot den eller den fången med 

vilken jag kom i beröring, och det "höga befälet" 

dyrkade han med den innerligaste hängivenhet; hans 

aktning för underofficerarna och vaktknektarna kunde 

kanske däremot varit något större än den var. Även 

i avseende på mitt förhållande till de tvenne 

sistnämnda "bunkalagen", som Kula behagade benämna 

bevakningen, erhöll jag mången nyttig vink. 

 

Även sina sorger, bekymmer och förargelser 

förtrodde han mig, de förstnämnda gällde huvudsakligen 

det förflutna och det fel som bringat honom i olyckan; 

hans häftiga lynne förorsakade honom ännu vissa 

farhågor, att bli extra judiciellt bestraffad fruktade han 

nämligen värre än döden, en dylik skam tyckte 

han sig ej kunna överleva. "Far raseriet på mig, 

Lander, vet jag ej vad jag gör och dagen efter jag 

fått mig något i huvudet föraktar jag både mig själv 

och nästan, se, det är i dylika stunder, Lander, som 

Kula behöver en vän, som förstår mitt andliga, ty 

om jag lade en vaktknekt på örat, fick jag kanske 

prygel, och se det tar jag aldrig, om jag så skall sätta 

eld på fängelset eller mörda, Gud bevare höga befälet, 

för att bli dömd till döden i stället." 

 

Lyckligtvis var Kula ett slags favorit inom fängelset,  

och på de där "bondånger- och självföraktsdagarna" 

lämnades han i fred att storgråta; "Kula är i dåligt 

lynne", hette det då bland både befäl och fångar. 

Jag försökte en gång, vid ett dylikt tillfälle, att trösta 

och upprätta honom i sina egna ögon, han kastade 

sig då för mina fötter, kysste mina händer och 

välsignade mig såsom sin räddande ängel, ty han sade att 

han beslutat begå en eller annan gärning, som gjorde 

honom ovärdig vara i "kyrkans tjänst", sedan pastorn 

föraktade honom och troligen visste, att han dagen 

förut supit med de gemena "nattvardssnyltarna" på 

spinneriet. Min försäkran, att prästen var alltför 
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from att ens fästa sina tankar vid sin gråraggiga hjords 

görande och låtande inom fängelset, lugnade min väns 

upprörda känslor, och han hyste nu samma tro som 

jag, nämligen att pastorn av ren tankspriddhet glömt 

besvara sin tillgivne klockares vördnadsfulla hälsning 

samma morgon. 

 

Begagnande mig av hans sinnesstämning, ville jag 

ta ett högtidligt löfte av honom, att för alltid avstå 

från såväl smuggleri som det farliga brännvinet, men 

han svarade häftigt: 

 

"Ja vill ej bli en menedare, Lander, jag känner 

mig nog i det fysiska för att veta, att jag ej kan låta 

bli att sätta vaxnäsa på de där uniformsklädda 

dränglurkarna så snart tillfälle gives, för se, Kula bli de 

ej feta på, jag sköter mina affärer själv, men jag vill 

heligt lova att aldrig mera supa med vinsnyltarna." 

 

"Vin- och nattvardssnyltarna" var en ständig 

källa till förargelse för Kula, men han var ändå för 

god kamrat för att vilja förråda, varken de försök 

som gjordes att komma åt nattvardsvinet, eller rätta 

orsaken till några av fångarnas ständiga behov av att 

kommunicera; pastorn, som ej själv satte så stort värde 

på vin, emedan han kunde dricka sitt glas när han 

önskade, kom ej på den tanken, att det var just detta 

som verkade de fromma rörelserna hos hans hjord; 

till och med då de med starka händer grep i bägaren 

för att underlätta hans besvär, kom ej denne andlige 

man på den världsliga tanken, att något närmare 

rannsaka sina skriftebarns hjärtan och tänkesätt. Men 

se, Kula var ej obekant med hjorden, han upprördes 

såväl av dess gudsförsmädande hyckleri som av dess 

fräckhet att vilja bedraga kyrkans tjänare och han 

beklagade sig ofta över sin tunga plikt, att nödgas 

med tystnad åse dylikt; "för se Lander, då jag var 

på friheten, gällde alla klockare för prästernas 

sladderbyttor, men jag vill visa att man kan vara klockare, 

utan att vara en kärring och lära människor att ha 

aktning för ämbetet, ser Lander, och därför sväljer jag 

harmen, men vi få väl se!" 
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Vid detta tillägg strålade Kulas svarta ögon av 

så mycken pojkaktig skälmaktighet, att det ej var 

svårt att se det en tanke på ett eller annat spratt 

arbetade i krushuvudets hjärna. 

 

Jag undvek dock att ta del av hans planer, ty 

utom den fruktan jag kände för att bli invecklad i 

någon intrig, hade vistandet på sjukhuset, vinterns 

inträdande och de långa sysslolösa kvällarna verkat 

en stor förändring i mitt sinnestillstånd; jag kände nu 

ingen lust för intriger, och ej heller kunde de tjäna 

mig till något; maten var jag belåten med, brännvin 

avskydde jag, och till skrivarnas mera förfinade 

kvällsnjutningar kunde jag på min nuvarande plats ej få 

tillträde, därtill fordrades mera gemensamhet i intressen, 

genom Kula erhöll jag underrättelser om den spänningen 

som numera härskade på det spinneri jag tillhört, men 

vad rörde det mig, om Rävens liv var i fara? Icke 

ens kännedomen om den "lille kamrerens" dåliga 

affärer och små fina bjudningar på det ena förrådet 

intresserade mig; "körde han i bråk," finge väl 

redogöraren hjälpa honom, då han hade haft den 

oklokheten att lita för mycket på honom; det där angick 

ej mig, som var övergiven av alla. 

 

 

Kap 10. 

 

Wallén skrev stundom till mig, men jag nästan 

avskydde dessa brev, som jag ej erhöll förrän de var 

öppnade och genomlästa och däri ej sällan många 

meningar var utstrukna; censuren var sträng och det var högst 

nödvändigt, men den berövade mig all den glädje jag, 

den förutan, kunnat ha av breven från min gamle 

lärare. 

 

Ifall min mor under denna tid skrivit till mig, 

hade jag helt säkert begagnat mig av de utvägar, som 

i fängelset förefinns för underhållandet av en hemlig 

korrespondens, skulle jag också rent av stulit medlen 

för att bestrida utgifterna för en sådan. En annan 
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något billigare utväg var, att avskicka ett brev med 

en "pålitlig person", och i detta sända klaven till 

de vardagliga fraser varav våra officiella brev bestods. 

Detta senare sätt att skriva begagnades företrädesvis 

av tjuvarna, vilka ville sätta sig i förbindelse med 

fria eller på andra fängelser förvarade vänner. Någon 

misstanke föll aldrig på dessa brevskrivare, då de 

från början till slut gudliga sentenserna i dessa brev 

bort väcka uppmärksamhet då de nedskrevs av dylika 

personer. Men läsandet och utdelandet av omkring 50 

à 60, under veckans lopp till fångar ankomna brev, 

var ett föga trevligt söndagsarbete för direktören, och 

det är ej att undra på, om han blott höll sig till deras 

ordalydelse. Befälhavaren läste däremot de brev, som 

av fångarna inlämnades till avsändning. 

 

Jag kom dock ej då i frestelse att begagna någon 

av nämnde utvägar; de få rader, jag stundom skrev till 

Wallén, kunde man gärna för mig fått spika upp i ett gathörn,  

så innehållslösa var de. Jag erfor nu att verkliga och djupa  

smärtor hellre slutas inom eget hjärta, även om det känns  

som om detta skulle sprängas, än man giver dem till pris åt  

kalla och likgiltiga blickar. 

 

Om jag för Kula låtit undfalla mig några ord om 

min längtan efter "ett riktigt brev" och talat om fru 

Walléns godhet mot mig under forna dagar, minns 

jag ej; nog av, att jag en söndag vid jultiden 

uppkallades till direktören för att emottaga ett brev  

från fru Wallén. 

 

Det var sannerligen en lycka för mig, att olika 

personer läste ankomna och avgående brev, ty annars 

kunde jag möjligen kommit i förlägenhet genom fru 

Walléns godhet att "tacka för skrivelsen" och lova 

att uppfylla min "däri uttryckta önskan om" här var 

flera rader utstrukna, vilka jag dock dechiffrerade 

till följande: "penningar, helst på laglig väg — Wallén 

ej tillåta." 

 

Direktören sade ingenting då han lämnade mig 

brevet, men den närvarande befälhavaren såg skarpt 
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på mig. Jag gissade, att Kula, i sin stora vänskap 

för mig velat göra mig en angenäm överraskning 

och låtit skriva i mitt namn; på personer, som kunde 

efterapa stilar, hade vi på fängelset ingen brist. Av 

de överstrukna orden kunde jag även sluta till, att 

brevet innehållit en begäran om penningar samt ett 

förslag till hemlig brevväxling. Vad skulle hon, 

vad skulle befälet tro och tänka om mig? 

 

Jag anmälde mig samma dag till brevskrivning, 

och påföljande söndag avgick mitt svar, innehållande, 

att jag ej skrivit en rad till henne, och att hon, i 

fall flera dylika brev ankom, borde lämna dem åt 

sin man, samt att hon ej heller finge tro någon, som 

kom med muntliga bud från mig, emedan det ej så 

sällan inträffade, att frigivna fångar uppsökte 

kvarblivna kamraters anförvanter eller förmögna vänner, 

för att genom uppdiktade hälsningar locka till sig 

penningar. Ack, det var ej efter fru Walléns penningar,  

ej efter hennes moderliga trösteord jag försmäktade; 

det var efter en ömhet av helt annat slag. 

 

Då befälhavaren tagit kännedom om detta mitt 

svar, kom han upp till mig på sjukhuset: "Bra, 

Lander," sade han, "du har heder i hjärtat, jag skall 

ej glömma det!" Han räckte mig handen då han gick,  

jag fattade den häftigt, ack, det var ju så längesedan jag  

vidrört någon hand, som ej var fläckad av brott, av rån, 

våldsgärningar, stöld eller förfalskningar! 

 

Denne man lämnade efter några års förlopp detta 

fängelse, till verklig skada för detsamma, ty vad fel 

han för övrigt kunde haft, under en tid som av 

bevakningen och fångarna kallades den goda tiden, 

så var han nu en man med sträng rättvisa emot 

alla och som kände fängelset och fångarna bättre än 

någon annan. Jag visste, att han från den stunden 

gav akt på mig, och jag bjöd till att ej förminska de 

goda tankar han fattat om min person. 

 

Man beskyllde honom för att hålla spioner, det 

är möjligt; men av mig begärde han aldrig andra 
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upplysningar än sådana, som jag öppet kunde lämna. 

Men herrar skrivare betraktade mig nu med 

misstänksamma blickar, och jag stod mera ensam i fängelset 

än förut. Endast Kula förblev min vän och lovade 

mig heligt att ej blanda sig i mina angelägenheter. 

 

Kort före jul inträffade något på sjukhuset, som 

för en tid rubbade befälhavarens goda tanke om mig. 

Allt sedan den förr omnämnde fångens lyckade rymning, 

hade tanken på möjligheten av flera dylika blivit 

väckt till liv bland fångarna; de flesta samtalen under 

hösten rörde sig blott kring detta ämne, det vill säga, 

rymningshistorier av alla slag berättades, granskades, 

klandrades eller berömdes; andra uppgjordes "på narri", 

ingen misstänkte dock att några ämnade utföra någon 

av dessa äventyrliga planer, man var van att höra 

fångarna företrädesvis tala om det eller det brottet, men 

en noggrann iakttagare skulle märkt, att då luften i 

fängelset, så att säga, blev mättad av tankar på ett 

visst brott, gav dessa tankar sig luft i handling, 

och var då denna handling, detta brott, av någon 

svårare beskaffenhet, eggade det till efterföljelse av 

flera dylika, så ända tills fängelset urladdat sig och 

kunde upptaga ett nytt ämne. 

 

Alltför oerfaren med dylikt och helt och hållet 

upptagen av mina egna smärtsamma tankar, gav jag 

ej noga akt på vad som tilldrog sig i min närmaste 

närhet, eller reflekterade över de eviga rymningshistorierna,  

vilka även här utgjorde samtalsämnet; de förströdde  

mig stundom, ty några av dem vittnade om 

den största skarpsinnighet och dristighet. Bland dessa 

fästades ett särskilt intresse vid en, emedan den 

fånge som företagit den, för närvarande befann sig på 

fängelset. Jag vill med några ord beskriva denna 

rymning, vilken ansågs som ett mästerstycke av 

djärvhet och fintlighet. 

 

Utom fängelsegården var en byggnad, som utom 

annat även hade ett rum för det så kallade 

redogörarförrådet, vilket stod under tillsyn av en 

vaktknekt, som egentligen endast var i redogörarens tjänst 
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för att springa med räkningar, göra uppköp och dylikt, 

varför han hade anspråk på att tituleras för 

"vaktmästare." Denne rekvirerade nästan dagligen ut de 

förrådskarlar, sex à åtta fångar till handräckning, såsom 

in- och utleverans av färdiga arbeten, vägning, vädring 

och dylikt å förrådet, allt under bevakning av honom 

och ett par soldater. Någon flykt från detta förråd 

mitt på ljusa dagen ansågs ej möjlig, ty det omgavs 

av vallar, på vilka, utom betäckningen, de vanliga 

posterna gick av och an, nedanför vallarna sträckte 

sig den djupa vallgraven och i den enda öppna porten 

som ledde från fängelset, stod även en soldat på 

post; dessutom skulle man, för att komma ut på fria 

fältet, först passera yttre vakten med sin gevärspost, 

varför bevakningen ansåg sig här vara säker på att 

få behålla sina fåglar. Om det nu var denna 

trygghet eller kamraternas biträde vid uppräkningen, som 

förorsakade, att en fånge blev kvar i förrådet, då de 

andra återvände in i fängelset, visste man ej så noga; 

huvudsaken var, att han ej saknades, utan lämnades 

inlåst där han var. Men han tillbringade ej tiden i 

sysslolöshet, utan förfärdigade sig i största hast en kostym 

av det svarta kläde som fanns på förrådet och som var 

avsett för fångarnas axelklaffar. Nål, tråd och sax 

fanns där, kimrök för nedsvärtning likaså; öppna ett 

lås, som han så väl kände, var en bagatell, och efter 

ett par timmars förlopp passerade en sotare lugnt förbi 

alla posterna, vilka ej kunde fatta någon misstanke, 

eftersom sotning i fängelset skedde genom sotare från 

staden. Denna och dylika rymningshistorier hörde jag 

ständigt omtalas. 

 

Jag vet ej av vilken anledning min första kamrat blivit  

utbytt mot en annan sjukvaktare; den som kom i hans ställe,  

var en äldre man, som straffades för falska sedlars utprånglande,  

och som redan varit några år på fängelset. Vid denna förändring  

placerades jag på det stora och min kamrat å det extra sjukhuset; 

jag tyckte inte om karlen och kom ej mycket i beröring 

med honom, emedan vi skötte var sin sjukavdelning 
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Det var en kolmörk kväll, stormen tjöt kring 

fängelset, skakade på dörrar och luckor, ryckte fönster från 

deras sönderrostade hakar, sopade ner tegelpannor från 

taken och betedde sig, som om den på allt sätt ville 

vara oss behjälplig vid en rymning. Jag hörde 

tankspridd på ett par av sjuklingarnas samtal om en 

storartad stöld, som de i forna dagar utfört tillsammans, 

av vilken minnet ännu fröjdade dem; ett par andra 

fångar lyfte stundom upp sina huvuden från sina 

halmkuddar och tycktes lyssna, men då de märkte, 

att även jag började bli uppmärksam på ett 

skärande ljud, som ej hade något gemensamt med 

stormens verkningar, lade de sig ned, pustande något om 

"Herrans väder". Jag stod i begrepp att öppna dörren 

och bege mig upp till det extra sjukhuset å andra 

våningen, då hastiga steg närmade sig och en 

vaktknekt med dragen huggare visade sig i dörren. Alla 

mina patienter hade plötsligen insomnat och andades 

högt, somliga drog till och med en lätt snarkning. 

Vaktknekten syntes lugnad och berättade, att 

gårdsposten tyckt sig höra ett ovanligt ljud i förstugan till 

det extra sjukhuset samt att han anmält detta i inre 

vakten, varifrån en patrull bestående av en 

underofficer och två vaktknektar försedda med lykta, 

begav sig till sjukhuset. Den ene knekten skulle 

undersöka vår avdelning, medan sergeanten och den 

andre knekten begav sig till den andra, men då allt 

var stilla hos oss luffade den tämligen enfaldige och 

ovige karlen ut för att sluta sig till sina kamrater 

och hjälpa till vid undersökningen på extra 

sjukhuset. Ej heller där märktes något ovanligt, 

sjukvaktaren gick från den ena till den andra av de två 

sängar, vari tvenne sjuklingar jämrade sig över 

våldsam kramp, de övriga låg tysta och till en del 

sovandes; sjukvaktaren förklarade att han fruktat det 

att en av de så svårt sjuka skulle dö "på fläcken", 

varför han bultat på dörren för att bli hörd av 

gårdsposten. Men då det ljud denne trott sig höra ej hade 

den ringaste likhet med bultning, företog patrullen en 
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visitation i sjukrummet och upptäckte därvid, att man 

gjort ett försök att såga ut en av de tjocka ekdörrarnas 

lås, och tycktes den sticksåg som begagnats härtill, 

vara av utmärkt beskaffenhet, ty den hade 

genomskurit en ganska grov järnnagel, vilken var anbragd i 

närheten av låset. Sjuklingarna examinerades i 

anledning av detta sågningsarbete, men de ansåg att det 

ej "skett i går", utan troligen var ett försök av någon 

fånge, som för längesedan lämnat sjukhuset. Den 

annars föga skarpsinnige sergeanten lät dock ej narra 

sig av detta, utan fortsatte undersökningen av rummet 

och fångarna, då såväl en välgjord sticksåg, som en 

grov lina, ett borr, en hovtång och tvenne nycklar 

föll i bevakningens händer, till den yttersta förvåning 

för både de sjuka och deras vårdare, vilka naturligtvis  

på intet sätt kunde förstå eller förklara närvaron 

av dylika redskap i deras fredliga asyl. Oaktat denna 

förvåning och de sjukas jämmer, tog underofficeren 

deras trogna skötare med sig, för att med den ene 

vaktknektens hjälp förpassa honom till en cell; 

den andre knekten, densamme som varit inne hos oss, 

blev stående med lyktan i handen inne i sjukrummet 

för att passa på de sjukas rörelser. Han ställde sig 

vid dörren bredvid baljan med dricksvattnet, en bild 

av den uniformerade enfalden, och tycktes glömma 

allt för omsorgen om sin lykta. En av sjuklingarnas 

bad i bevekande ton att få gå upp och "svalka sin 

rysliga törst med en skopa vatten", en begäran så 

oskyldig, att den beskedlige lyktmannen utan tvekan 

biföll den. Men den stapplande sjuklingen hade knappast 

hunnit fram till vattenbaljan innan han rusade på 

vaktknekten och med en kniv högg honom i huvudet 

och skar ett djupt och långt sår i den aningslösa 

knektens kind; den olycklige förmådde inte ens frälsa 

sin lykta, utan den slogs i tusen bitar, huggaren 

tycktes han ej ens ha tänkt på och det obekväma 

vapnet kunde ej heller vara honom till någon nytta, 

inträngd som han var mellan den stora baljan och 

dörren samt överrumplad av den vige våldsverkaren 
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Då lyktan slogs sönder, ansåg knekten göra 

allt för att få upp dörren och komma ut, något som 

även lyckades honom just som underofficeren och den 

andre fångknekten återvände till sjukhuset. Flera man 

av bevakningen skyndade nu även dit, våldsverkaren 

greps, och avfördes även han till en cell; han erkände, 

med något som liknade stolthet, att han "i förargelsen" 

skurit knekten med en kniv, som han "ställt sig för 

alla händelsers skull" och den han haft gömd mellan 

väggen och sänggaveln, samt att han nu, sedan kniven 

blivit begagnad, kastat den i ett ämbar med orent 

vatten, som även hade sin plats i sjukrummet; tre 

av de andra sjuklingarna förpassades även samma kväll 

till cellerna. 

 

Vid det dagen därpå av direktören hållna 

förhöret märkte jag att befälhavaren närde 

misstankar om min delaktighet i rymningsplanen, och jag 

förbannade inom mig min likgiltighet och nedslagenhet, 

som förorsakat att jag kunnat vara så blind för vad 

som tilldragit sig omkring mig; men nu, då det blev 

upplyst, att verktygen förskrev sig från snickarverkstaden  

och linan från segelsömmeriet, mindes jag allt 

för väl, att förmännen för dessa båda verkstäder flera 

gånger varit uppe på sjukhuset för att bedja om 

häftplåster eller kamferdroppar. Jag ansåg det dock för 

klokast att tiga med mina obestyrkta gissningar. 

 

Våldsverkaren lagfördes och slapp undan med 6 

månaders tillökning av sin strafftid, varförutan både 

han och de fyra kamraterna blev extra judiciellt 

bestraffade för rymningsförsöket. Vaktknekten intogs 

på stadens sjukhus, där han i bokstavlig mening fick 

betala sin godtrogenhet mot sjuklingarna, och då han 

efter ett par veckors förlopp utskrevs därifrån hade 

han, utom sin månadsavlöning som nästan gått åt på 

sjukhuset, även mistat sitt fagra utseende, ty hans 

ena kind bar ett högst missprydande ärr. 

 

Min sinnesstämning efter denna tilldragelse var, 

om möjligt, nedslagnare än förut, dock höll jag rent 

hus i fråga om överflödiga besökande å sjukrummen, 
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men det förvärrade blott min ställning, i det jag 

förskaffade mig fiender bland fångarna, utan att därför 

bli bättre ansedd av befälhavaren. Kula, som en 

tid innan rymningsförsöket företogs, nästan inställt sina 

besök hos mig, kom nu lika ofta som förr och tycktes 

aldrig tröttna vid att fråga och låta sig berätta om 

allt som rörde rymningen och våldet på knekten. En 

dag, då befälhavaren gjort en rond hos sjuklingarna, 

tog han mig avsides och förklarade kort och gott, att 

han insett sin orättvisa misstanke emot mig, men 

rådde mig för framtiden, att slå bort grubblerierna 

och hålla ögon och öron öppna om jag ville undvika 

att bli oskyldigt invecklad i ledsamheter, ett råd som 

jag bemödade mig att följa. 

 

Kula gladdes som ett barn över, att jag åter 

"fått liv i kroppen", och det var ej svårt för mig att 

utleta den del han hade i mitt rättfärdigande. 

Rymningsplanen hade ej förblivit en hemlighet för honom, 

men han förklarade med värme, att han aldrig "blandade sig  

med höga befälet, utom för att hjälpa någon 

som var utsatt för orättvisa." 

 

 

Kap 11. 

 

Jag hade hitintills ej besökt kyrkan, Kula 

uppmanade mig nu att göra detta, trots att han tillstod  

att prästens predikningar "ej var skrivna för brottslingar, 

utan för fint och lärt folk", men då Kula hade den 

artigheten att räkna mig ibland dessa senare, trodde 

han, att jag kunde ha nytta av att höra predikanten. 

Jag får dock tyvärr erkänna, att dessa teologiska 

spetsfundigheter endast förorsakade mig en stor 

benägenhet till sömn, en känsla som även delades av en 

stor del bland de övriga fångarna, medan andra använde 

tiden till att viska med varandra eller att, uppklättrade i  

fönsterkarmarna, roa sig med att betrakta 

den bit av den yttre världen, som kunde ses från 

kyrkans fönster. 
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Jag dolde ej mina intryck för Kula, men han kände 

sig i egenskap av klockare böra uppträda till prästens 

försvar och försäkrade mig, att denne i början varit 

en riktig "dundrare" och med iver sökt efterleva sin 

instruktion: att "städse med värme och nit, uti en 

sann kristlig anda omfatta sitt heliga kall och att hos 

de fallna återväcka ånger över begångna 

förbrytelser, allvarliga föresatser till bättring samt hopp  

och förtröstan på religionens nådelöften, och att vid fånges 

ankomst, eller så fort det kunde, göra sig noga 

underrättad om dennes själstillstånd, kristendomskunskap  

och forna levnadsförhållanden." 

 

"Han gjorde vida mer än detta," försäkrade Kula, 

sedan han citerat detta utdrag ur fångpredikantens 

instruktion, "men då han gång på gång blev antingen 

bedragen av hycklare eller hånad av de fräcka 

gudsförsmädarna, blev han trött, och så hade han till på 

köpet en klockare då, som bar till honom allt vad 

som rörde det andliga, hur fångarna uttydde den 

heliga skrift och lyfte en och annan gudlig kamrat 

upp i de stora vattenbaljorna, för att se om han hade 

tro nog att gå på vattnet, och mera sådant, som det 

ryser i mig när jag tänker på. Pastorn höll ändå 

tämligen i en tid efter detta, men så hade han fångar 

till uppassare och handräckning i sitt hem; dessa 

spionerade ut, kanske förvred och utspridde vissa av hans 

familjeförhållanden. Sedan dess predikar han på samma 

sätt här, som då han tjänstgör i staden, sköter sin 

tjänst, så att han förtjänar de 1,700 Rdr han här har 

i lön, och befattar sig ej med några väckelser, för att 

slippa bli lurad. Ser Lander, han trodde sig kunna 

göra storverk här, han ville samla hela lador fulla av 

den goda säden, men då han stack sig på tistlarna 

fick han endast öga för ogräset, och de få goda ax 

som finns här, dem ser han ej så vida han ej åter 

nu som jag tror, låter narra sig av de där flitiga 

nattvardsgästerna." 

 

Då Kula kom på tal som dessa blev han nästan vild, 

och för att nu avleda hans tankar från dem till mig, 
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förklarade jag mig ämna kommunicera nästa söndag, 

något som Kula på det högsta avrådde mig ifrån medelst 

en mängd skäl, vilka jag insåg endast framdrogs för 

att dölja rätta anledningen till hans avstyrkande, som 

jag dock ej kunde upptäcka, fastän jag beslöt att 

uppskjuta min föresats. 

 

Kort efter gudstjänstens slut följande söndag kom 

Kula in på sjukhuset med en sådan blandning av 

pojkaktig glädje och from fasa målad i sina drag, ord och 

åtbörder, att jag insåg att något måste ha inträffat 

under gudstjänsten, som på samma gång gladde och 

förfärade honom. Nattvardsgästerna hade fått ättika 

i stället för vin! 

 

Prästen var utom sig över det ledsamma misstaget,  

synnerligen som en av fångarna med hycklad 

fromhet hade frågat honom, om det ej kunde vara en 

naturlig följd av tiden, ty det var väl ej så stort 

underverk, om det blod som blev utgjutet för 1800 år sedan 

hunnit bli surt; en hädelse, som pastorn nu ej vågade 

anmäla till bestraffning, fastän Kula ivrigt rått honom 

därtill. På vad sätt "misstaget" skett, fick varken 

jag eller prästen veta, fastän Kula nog kunnat lämna 

upplysning därom; men denne försäkrade blott, att han 

trodde det vara ett mirakel som skett för att straffa 

de gudlösa fångarna. 

 

Smått förargad över min gamle väns ovanliga 

förbehållsamhet mot mig, brydde jag honom för det 

han även själv låtit narra sig av en bland sina egna 

skolpojkar, en 27-åring som utan föregången 

konfirmation, till trots för både präst och klockare, smugit 

sig in bland nattvardsgästerna. Då blev Kula på en 

gång mycket allvarsam och förklarade mig, att 

skolpojken ej gjort det där ostraffat, "ty," sade han, 

"fast inte pastorn ville följa mitt råd och lätta sitt 

samvete genom att ge den ärkekanaljen ett kräkpulver 

för att återfå det stulna, utan till på köpet förbjöd 

mig att röra ihop fysiska och andliga ting, så fick den 

gudlöse något annat av mig, hans laglige skollärare, 
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och efter den betan har jag ingen bättre än han i 

katekes och bibliska." 

 

Kulas enda fruktan var, att stadsbuden och 

rengörarna skulle sprida saken utom fängelset, 

tidningsskrivarna få reda på saken och vålla pastorn 

förargelse, en fruktan, som lyckligtvis ej besannades, 

då Kula nog annars kunde ha rätt i att kalla 

rengörarna och stadsbuden för "fängelsets 

postmästarlag". 

 

Liksom alla andra sysslor inom fängelset, 

förrättades renhållningen av fångar, och alla ärenden ute i 

staden för fängelset uträttades även av dylika, dock 

vidtogs vid dessa den försiktigheten, att tvenne 

benådade livstidsfångar utsågs till stadsbud. Jag skulle 

kunna fylla en hel bok med att omtala alla de 

smugglingar och bedrägerier, som utövades av dessa under 

de tio år jag var på fängelset, och med alla de 

ledsamheter dessa fångar förorsakade det högre befälet, 

vilket ej, som sig borde, kunde näpsa eller ens 

överbevisa bevakningen om en del förunderliga saker, 

då allting kunde förklaras medelst stadsbuden, 

dessa återigen nekade och skyllde på rengörarna och 

befälets egna pigor, vilka ej sällan var "förlovade" 

med en eller annan av rengörarna. Att ett dylikt system 

skulle föranleda en mängd brottsliga intriger behövs 

knappast sägas; såväl direktören, som befälhavaren 

insåg detta mer än väl, men inga anslag kunde erhållas 

för att få bort de oundgängliga stadsbuden och ersätta 

dem med fria personer, och befälet kunde ej hindra 

rengörarna från att sällskapa med pigorna, då 

tjänstemännens bostäder var så belägna, att fångarna vid vissa 

göromål nödvändigt kom i beröring både med befälets 

familjer och tjänare. Renhållningssysslorna var mycket 

eftersträvade, men kunde endast sökas av fångar inom 

"dråparelaget"; detta var visserligen en ganska klok 

anordning, ty dråparna var otvivelaktigt de pålitligaste 

fångarna, men den var dock ej tillfyllestgörande, då 

man tar i betraktande den moraliska smitta, som 

gemensamhetsfängelset utbreder och de frestelser  
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beröringen med yttre världen hade för dessa fångar; man 

kan, utan att förtala dem, påstå, att de "pålitliga" 

fångarna gjorde sig skyldiga till långt flera 

skälmstycken och åstadkom mera ont inom fängelset än de 

föraktade tjuvarna. Dessa var verkligen vårt 

förfärliga samhälles olycksbarn, ty varje skymt av 

friheten var dem förmenad och varje extra njutning 

fick de tillhandla sig ur andra eller tredje hand av 

fängelsets ockrare, medan de "pålitliga" själva genom 

fria vänner erhöll vad de önskade, stundom gratis 

av medlidsamma tjänare eller den yttre bevakningen, ja av 

befälets familjer vilka sällan hade fångar till 

handräckning utan att traktera dem med mat. Genom 

detta vistande utom fängelset fick även rengörarna 

kunskap om, såväl vad som tilldrog sig i staden, som 

om vad tidningarna innehöll, synnerligast lades alla 

brottsmålssaker noga på minnet för att tjäna till 

kvällsberättelser på logementen. På detta sätt uppstod 

inte sällan hos en eller annan förbrytare tanken på 

att angiva sig själv som den skyldige i ännu 

ouppdagade brott, vilkas närmare omständigheter på så sätt 

blev honom bekanta, och så fick direktören det nöjet 

att mottaga en "ångerfull" bekännelse, vilken om 

han trodde den eller ej, nödgade honom hålla förhör 

och avsända många skrivelser, vilket allt en och 

annan gång hade till följd att den ångerfulle 

överlämnades till myndigheterna för att inställas för 

vederbörlig domstol, där en annan historia uppgjordes, som 

förorsakade att fången förpassades till en annan del av 

riket för att undergå rannsakning, allt till brottslingens 

stora belåtenhet, ty han såg i detta blott en munter 

förströelse, som när han en gång tillstod sanna 

förhållandet och blev återsänd till fängelset, förskaffade 

honom stort anseende bland de största skälmarna. 

 

Fängelsets tvättare var värdiga stallbröder till 

stadsbuden och rengörarna; alla smugglade de och 

prejade de andra fångarna, alla hade de sina åtta öre 

dagligen av fängelset. Tvätten sköljdes och 

torkades utom fängelset, tvätthuset var högst eländigt och 
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någon torkanstalt fanns icke. Bevakningen avskydde 

tvättarna, ty den måste oupphörligt öppna och tillsluta 

porten efter dem, deras kärror och stora klädbylten. 

Visitationen av de ur bykkitteln uppdragna rykande 

kläderna var allt utom behaglig, och att undersöka 

kärrornas bottnar, då den heta luten strömmade ut 

från dem, var ej så lätt; därför hände det ej så ofta, 

att tvättarna "körde i bråk", som deras kamrater 

rengörarna, då dessa använde vida mera fintlighet. 

Tvätteriet var en ”nedlagsplats” även för andra fångars 

smuggelgods, ty även om det där blev upptäckt, kunde 

ingen viss tilltalas därför, då en mängd fångar 

kom och gick dit; blöt- och tvättbaljor, tunnor och 

kar erbjöd förträffliga gömställen i det mörka tvätthuset. 

 

Under somrarna vistades tvättarna mest hela dagen 

i det fria; bevakade av ett par soldater låg de ute 

på torkplatsen, ett gott stycke från fängelset, och gassade 

sig i solen, endast nu och då körande "hem" med torra 

kläder och hämtande våta; var vädret däremot fult, 

då fick vaktknektarna som sagt oupphörligt öppna 

för dem, ty då hängde de kläderna på en vind, vilken 

återigen erbjöd ett kommunikationsmedel med 

befälhavarens betjäning, då den blott genom en tunn 

vägg var skild från en annan vind, som begagnades av 

befälhavaren. 

 

Rengörarna "bodde" däremot på lediga stunder i 

en mindre avdelning av den stora, mörka vedkällaren, 

och om de haft några tankar på våld, så ve den av 

bevakningen som där nere råkat i deras händer; 

lyckligtvis avskydde dråparna sådana gärningar, som påminde 

dem om orsaken till deras intagande på fängelset. 

 

Rumsstädarna och logementsvaktare hade sysslor, vilka inte  

var så eftersökta eller inbringande som de övriga till renhållningen  

hörande; arbetsskillingen för dessa var endast tre öre om  

dagen och inga "fria bostäder", utan inlåstes dessa rengörare på  

de öde logementen, där de vanligen sysselsattes med 

strumpstickning och i sin ensamhet fördrev en del av tiden 

med andra små arbeten "på fusk", som det olovliga 

arbetet kallades. 
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Barberarna har jag förut omtalat, liksom min 

fasa, då den ene av dem första gången kom med sin 

kniv i närheten av min strupe. Dessa fångar kom 

ej utom fängelset, utan måste de nöja sig med vad 

sysslan inbringade dem där inne, och det var ej så 

litet, ty utom sina sex öre dagligen i arbetsskilling, 

tjänade de mycket på fängelsets "sprättar"; därmed 

menar jag inte endast skrivarna, då även de yngre 

bland hopen, synnerligast tjuvarna, uppoffrade ej så 

obetydligt med tobak, ost, snus och dricka för ett väl 

skött engelskt skägg, friserat hår och extra rakning. 

Även bevakningen, ned från vaktknekten och upp till 

direktören, lämnade frivilligt sina huvuden i dessa 

mandråpares vård, av vilka den ene just straffades 

för det han med kniv skurit ihjäl en person, dock 

visserligen inte med en rakkniv, vilket jag tillägger för 

att lugna läsaren. 

 

 

Kap 12. 

 

Den första vår jag tillbringade på fängelset var 

förfärlig. Fönsterna till sjukhuset låg så att jag 

kunde se en skymt av en till fängelset hörande 

trädgård, och det vore fåfängt att försöka beskriva den 

längtan efter frihet som plågade mig då jag nu tänkte 

på hur allt i naturen pånyttföddes, växte och 

blommade; jag höll flera gånger på att bedja 

befälhavaren bevilja mig en plats som rengörare, då jag 

fruktade bli vansinnig på sjukhuset, men Kula avrådde mig 

på det ivrigaste därifrån samt påstod sig ha drömt 

något om en stor förändring, som skulle ske bland 

skrivarna; och då Kulas "drömmar" vanligen hade 

något att betyda, fattade jag hopp om förbättring i 

min belägenhet, och detta hopp gick även snart i 

fullbordan. 

 

Vi var i slutet av maj, då en kväll vid tiotiden 

kanonskott förkunnade att en fånge rymt, och genast 

därpå kom Kula in till mig och berättade, att flyktingen 
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var ingen annan än "lille kamrern", och dagen 

därpå erfor jag, att han från ett av en underofficer 

bebott rum tillgripit civila kläder, tillhöriga en fånge, 

som hade fått tillstånd att hos underofficeren förvara 

kläderna till sin snart inträffade frigivning. Kontoret, på 

vilket lille kamrern arbetade, låg på sätt och vis 

utom fängelset, i det han och hans kamrater där måste 

passera inre vakten för att komma dit, då de sedan 

endast av posten vid den närbelägna öppna porten kunde 

hindras från att lämna fängelset. Dessa skrivares 

oupphörliga springande ut och in genom vakten var 

en sådan gammal vana, att man lagt bort att visitera dem, 

en omständighet, som gjorde det lätt för lille kamrern 

att under sin fångdräkt dölja de kläder han 

småningom på nämnde sätt tillägnat sig; så förklarades 

åtminstone saken. Säkert är, att han i skymningen klädde 

om sig på kontoret, strax efter klockan nio på aftonen, 

då postombytet ägt rum, lämnade fängelset och svarade 

på posternas anrop att han var en snickare Svensson 

från staden samt skyndade sig därpå, så fort han kunde, 

på väg till Göteborg. 

 

På fängelset blev en stor uppståndelse, man trodde 

genast, att detta ej var en rymning, förorsakad av 

blotta begäret efter friheten, ty lille kamrern hade 

då varit omkring sju eller åtta år på fängelset och 

han hade ej fullt två års strafftid kvar, utan man 

anade, att något annat måste ligga därunder. 

Redogöraren blev ängslig, tittade i sina räkenskaper och 

anteckningar samt fann dem förfalskade; denna 

granskning utvisade, att redogöraren hade en brist till 

fängelset på några hundra riksdaler, vilka han även 

genast inbetalade. Det var tämligen påtagligt, att de 

andra skrivarna, som delat den "lilles" glada dagar, 

även stått honom bi vid flykten och kanske även 

övertalat honom därtill av fruktan för en upptäckt, 

som möjligen ej varit utan fara för dem, ifall han 

bekänt, och de hyste även varma önskningar för hans 

välgång, önskningar, som för resten delades av alla, 

"höga befälet" och den bedragne redogöraren ej  
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undantagna, ty lille kamrern hade varit mycket 

omtyckt. Fångarna hade hållit av honom för hans 

vänlighet, hjälpsamhet och frikostighet, som sträckte sig 

även till "hopen"; tjänstemännen hade värderat honom 

för hans goda huvud och ovanliga skicklighet i 

bokföring, och redogöraren hade sanningskärlek nog för att 

både inse och erkänna sin oklokhet i att lägga ut så 

stora frestelser för en människa, vilken begått brott för 

det han ej kunnat säga nej åt någon, som bad honom 

om en tjänst; alltså uppsände hela fängelset en 

uppriktig önskan till himlen om en lycklig resa för den 

"lille" och en bön, att han ej måtte återkomma. 

Kanhända var dock min bön innerligast, ty jag erhöll hans 

plats på kontoret, dock med inskränkt makt. Kassan 

för mindre utbetalningar övertog redogöraren själv. 

 

Mitt första göromål på kontoret blev, att reda min 

företrädares förfalskade böcker, ett göromål varvid 

min gamla praktik i förfalskningsväg kom mig 

förträffligt till pass, och snart ansågs jag för lika skicklig 

i bokföring som lille kamrern. 

 

Skrivarnas aristokratiska krets stod mig nu öppen, 

jag hade genomgått flera prov; jag befanns fri från 

plebejiska vanor och sympatier och man litadepå min 

heder. Det enda man i början hade att förebrå mig, 

var mitt bestämda nekande att "ställa" mig hjälp från 

fru Wallén. Hur rymligt mitt samvete på denna 

tid än var, avskydde jag dock blotta tanken på att 

dra henne in i denna kedja av ljusskygga gärningar, 

eller anlita hennes kassa till förmån för dessa 

fängelsets vampyrer, vilka gödde sig på fångarnas eller 

rättare sagt deras anförvanters bekostnad, i det de efter 

regeln, behöll två tredjedelar av de sända 

penningsummorna och ändå under omsättningen drog en 

orimlig vinst av den tredjedel som tillföll fången. 

 

Någon gång drevs detta prejeri längre än de 

"pressade" kunde fördraga, och angivelser inträffade, 

som ledde till undersökningar av direktören; saker 

kom i dagen, vilka hur smutsiga och graverande 

de än var för en och annan av underbefälen, dock ej 
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rörde "kamraternas" hederskänsla av den orsak, att de 

för längesedan tappat bort varje gnista av en dylik i 

fängelsets dypöl. "Höga befälet", påstods det, hade 

en gång yttrat, att det var "lika så gott behålla de 

gamla och kloka skälmarna, som att låta fångarna 

uppamma nya, vilka blott skulle förorsaka ännu större 

förargelse under lärotiden." 

 

Jag har ej kommit att säga något om fängelsets 

fanjunkare, en tjänsteman som skulle vara fullkomligt 

överflödig om inte befälhavaren genom dennes tillvaro 

i allmänhet vore det. Fanjunkaren — vi hade flera 

under min långa strafftid — intog en högst egen 

ställning till bevakningspersonalen och överbefälet; 

direktören och befälhavaren, alltid officerare, ansåg 

sig för förnäma att umgås med honom trots att de oftast 

lämnade en stor del av dem tillkommande göromål åt 

honom, och han å sin sida hade ett annat begrepp om 

det militära än att han skulle kunna nedlåta sig till 

umgänge med de uniformerade gesäller eller drängar, 

varav inre bevakningens underofficerare bestod av och 

vilkas nit i tjänsten han väl ägde skäl betvivla. Så, 

genom ett löjligt högmod å ena sidan och en sann 

hederskänsla å den andra, ställd mellan sitt befäl och 

sina underlydande, blev även hans ställning till 

fångarna högst egen; dessa appellerade till befälhavaren 

då fanjunkarens befallningar misshagade dem, och om 

då, som fallet var här under de senare åren, 

befälhavaren är en svag, vankelmodig person, nödgas 

fanjunkaren, antingen sätta sig i respekt hos sin förman 

eller överge sin personliga värdighet och bli en 

fång- eller ögontjänare. Hatad av dem som han föraktar att 

umgås med, blir han även oftast ett föremål för 

fångarnas hat vilka i honom blott se en "onödig 

bråkare" mot deras trevnad och lugn. 

 

Kula var både glad och stolt över att se sin 

"dröm" så fort ha gått i fullbordan, trots att han inte 

tillät sig ett så förtroligt umgänge med mig som förr. 

Sanningen att säga, hade med min förändrade ställning 

även min gamla fåfänga vaknat; den trogne Kulas 
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ödmjukhet behagade mig mycket, och begäret efter 

utmärkelse, framför de andra skrivarna, drev mig till 

att arbeta med iver på kontoret; dessutom erhöll jag 

genom befälhavaren privat skrivning och förtjänade 

ej så litet därigenom. Men hur jag än på detta 

sätt knogade, kunde jag ju inte disponera över kontanta 

medel, och just detta gjorde mig underlägsen mina 

kamrater, vilka alla var välsignade med släktingar 

och "ömma vänner". Jag måste ha mynt, ty "mackleri"  

med fängelsets tillhörigheter bedrevs ogärna av 

skrivarna, då det ställde dem lika med hopen, 

och om vi någon gång tvingades att tillgripa detta medel, 

skedde det efter gemensam plan och till gemensamt 

bästa, men jag behövde penningar för egen räkning. 

En utväg fanns visserligen, men min fåfänga strävade 

i det längsta emot att begagna mig därav, ty det gjorde 

mig på sätt och vis till mina kamraters avlönade 

tjänare; dock blev behovet av hårolja, tvål, fin tobak, 

smör och fint bröd alltför trängande för mig i en 

krets som sällan saknade dylika "nödvändighetsartiklar",  

och jag beslöt att tillbjuda de "rika ' kamraterna 

mitt biträde vid deras arbeten, vilka ofta blev dem 

för kvistiga dagen efter de små soaréerna i deras, av 

ingen bevakning, profanerade sovkamrar. 

 

Fängelsets sprättar av lägre klassen var avgjorda 

fiender till fängelsets förbättrade belysning och det av 

flera skäl än de andra fångarna, ty inte nog med att 

de gamla, rykande tranlamporna insvepte gård, 

korridorer och logement i en behaglig skymning och 

slog "dunster i ögonen" på bevakningen, utan tranen 

fick i brist på bättre, tjäna som — skall jag förråda 

det? — hårolja och även till smörja åt träskornas 

överläder. Det gick väl an när tranen utträngdes av 

den raffinerade rovoljan, som, om den än "lyste så 

förargligt bra", dock lämpade sig vida bättre för toiletten 

än tranen och "ej lade sig så på bröstet", men då 

åtgången blev för stark och det bråkades med fångarna, 

hade dessa den lågheten att ange de alltför tjocka 

lampvekarna för försnillningen ur de öppna  
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lamporna, och då dessa senare ej försvarade de förra, 

nämligen de tjocka vekarna, dömdes dessa samt oljan 

ohörda till deportation och fotogenen intog oljans plats. 

Det var från denna tid, som största delen av fångarna 

började svärja över upplysningens framsteg inom 

fängelserna, och då blev en del av smörportionerna det 

enda de arma hade att "blanka" sig med. 

 

Då fängelsets lykttändare berättade om stadens 

gaslyktor och deras strålande sken, bävade fängelset 

för sitt öde, det fruktade att förlora den romantiska 

skymning, som gjorde det så lockande för tredje resans 

tjuvar och de "frivilliga", och vad skulle det bli 

för glädje med alla de trevliga smygvrårna på gården 

och i trappuppgångarna, om gasen finge upplysa dem? 

Lyckligtvis var även Fångvårdsstyrelsen av den 

åsikten, att fängelset inte borde belysas starkare än som 

kunde vara förenligt med fångarnas trevnad, och gasen 

ansågs "farlig". 

 

I förbigående nämnde jag fängelsets lykttändare, 

och då det är min skyldighet som noggrann berättare 

att ej införa någon person på scenen, utan att 

åtminstone beskriva hans verksamhet något närmare, så får 

jag med få ord belysa denna lyktornas tjänare. Att 

han var fånge behöver väl knappast sägas, ty av vad 

som förut blivit sagt, ser man att detta fängelse — 

och troligen även andra — var inrättat efter en sann 

Lancaster-metod. Lykttändaren måste naturligtvis 

utväljas bland de allra mest pålitliga fångarna, då han 

skulle dag som natt obehindrat passera ut och in i 

fängelset medan han även vårdade de lyktor vilka 

tillhörde fängelsets yttre område. Hans syssla, om än 

ärofull, var dock långt ifrån behaglig, synnerligast 

under stormiga nätter, då posternas rop: "lykttändare 

ut!" ryckte honom ur sömnens armar och han endast 

i sällskap med sina stora oljekannor fick traska 

omkring det mörka fängelset; troligen hade denna 

besvärliga plats ej haft så många aspiranter, om ej 

oljekannorna varit så sinnrikt inrättade, att de även hade 

rum för ett muntrande och värmande fluidum för  
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lykttändaren själv och stundom även för "pålitliga gamla 

känningar" och vänner inom fängelset. 

 

Belysningen inom fånglogementen, där lampor brann 

varje natt året om, bestriddes av en på varje rum  

anställd så kallad tändare bland fångarna. 

 

Kula, som ej ansåg sig fela mot sin skyldiga 

vördnad för mig genom att berätta mig sina "drömmar", 

viskade en dag under eftersommaren till mig, att 

han drömt om en olycka, som skulle ske på det 

spinneri jag fordom tillhört. Jag gjorde honom 

uppmärksam på, att den drömmen var tämligen gammal; 

han hade ju flera gånger under vinterns lopp drömt 

om Räven och spinneriet. Kula medgav detta, men 

tillade, att han nu drömt, att Råttan gnagt hål på 

"ställningen", så att den måste ramla. 

 

Råttan och alltid Råttan, tänkte jag och 

förundrade mig över, att ingen krossade detta glupska 

skadedjur. Vi skrivare föraktade och avskydde den 

klipske, gråe skälmen, som aldrig tilläts att deltaga i 

våra samkväm, trots att han hade gemensamt sovrum med 

fyra av våra kamrater. Han spionerade på oss, ej för 

att angiva, utan för att förtjäna på oss genom de 

tjänster han alltid i rätt tid erbjöd sig göra och dem 

vi ej hade styrka att avslå, emedan de ej på något 

sätt blottställde oss. Dessutom hade han, som en 

självförstådd sak, åtagit sig att betjäna oss: han blankade 

våra stövlar, hämtade tvättvatten, skurade våra knivar 

och gafflar — dem han även "ställt" oss, Gud vet på 

vad sätt — hämtade vår mat, ja biträdde även 

korridorvakten med hushållsbestyren för vår räkning, 

så att vi, tack vare, icke allenast fängelsekockarnas 

handelssinnen, utan även "okändas" bidrag, ej hade 

någon orsak att klaga över middagarna, vilka med 

befälets tysta medgivande tillreddes uti en stor, i 

ena skrivarrummet uppförd kakelugn. Det förstås, att 

det högre befälet ej trodde annat än, att denna 

matlagning inskränkte sig till omkokning av fängelsematen, 

som förbättrades med tillhjälp av våra premievaror, och 

så var även verkliga förhållandet, då någon av dessa 
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herrar, för kontrollens skull, föll på den idén att låta 

Råttan servera sig av vår kost. Ja, den avskyvärt 

glupska Råttan var oss dyrbar, men oumbärlig. 

 

Den egentliga fångkosten, var för oss "fängelsets herrar",  

högst motbjudande, ansågs av de simpla 

arbetarna och de forna kringstrykarna långt ifrån 

dålig, fastän dessa senare städse var redo att klandra, 

antingen råämnena eller tillagningen, och rättvisan av 

en allmän rösträtt var redan så pass erkänd av 

fångvårdsstyrelsen, att dessa vagabonder, vilka aldrig på 

ärligt sätt kommit att smaka en ordentlig måltid, ej 

fick nedtystas av befälet, utan måste detta på dessa 

skojares begäran, låta anställa de noggrannaste 

undersökningar, rörande födoämnenas antaglighet. Då 

fångarna klagade över råämnena eller brödet, och 

befälhavaren gick över på fångarnas sida, ägde 

leverantören rätt att kalla kompetenta personer från staden 

för att besiktiga varan, då avgörandet berodde på den 

dom dessa besiktningsmän fällde över densamma; men 

föll kockarna i onåd hos medfångar eller på grund 

av tilltagande fetma blev impopulära, då fick den 

underofficer, som särskilt hade tillsyn över köket, 

bestyr som kunde uttömt en Jobs tålamod. 

 

Brödet och ärterna var de två artiklar, med vilka 

fångarna bråkade mest; de senare ville ej alltid mosa 

sig till deras belåtenhet, leverantören slöt sig då till 

de klagande och gav kockarna skulden, och så blev 

en provkokning utan ända, såväl i köket, som hos oss 

skrivare och i befälets egna kök, allt under tillsyn, 

och dessa miniatyrärtgrytor tog hela fängelsets 

uppmärksamhet i anspråk under flera dagar. Brödet 

beskylldes för att vara antingen för hårt eller litet 

bakat, underhaltigt till vikt eller uppblandat med 

ämnen vilka ej var upptagna i fängelsets stat. Det 

var med dylika klagomål, som med förbrytelserna inom 

fängelset: då de blev på modet kunde de fortsättas 

under flera veckor, ja månader. Särskilt erinrar jag 

mig en sommar då nästan varje brödleverans, 

antingen blev kasserad eller underställd besiktningsmannens 

 

 



 
 

109 

 

prövning, vilket senare för ingen del tillfredsställde 

oppositionspartiet från tjuvlogementerna, som ansåg sig 

ha den avgörande rösten. Denna sommar var 

det i synnerhet modernt att förklara brödet vara 

förfalskat med sand; bevakningen och befälet 

uppvaktades jämt med större och mindre brödbitar, vilka de 

var förpliktade att "tugga på", om de annars satte 

det ringaste värde på husfreden; och de tuggade, 

luktade och smulade sönder de arma brödbitarna, lade 

smulorna i vatten och undersökte detta med en 

noggrannhet, som om det gällt en kemisk analys, men 

sanden stod ej att upptäcka i leveransen för den dagen, 

ty brödet var uppätet, och så väntade man till nästa 

dag, då samma visa började med de fem besiktningsmännen,  

vilka högt godkände brödet, men i största 

tysthet förklarade oss samtliga för ärkekanaljer, vilka 

förtjänade vardera ett kok stryk, "till laga delning med 

vederbörande", som tillät oss att var och varannan 

dag förorsaka fängelset en utgift av femton Rdr som 

betalning för besiktningsmännens besvär och tidspillan. 

Lyckligtvis var besättningsmännen endast kloka, 

hederliga människor och inga moderna filantroper, vadan 

deras fromma önskningar ej gick så högt upp som 

till fångvårdsstyrelsen. Chefen för fångvården 

intresserade sig mycket för provianteringen, och detta var i 

sin ordning; men även häri gick han något väl långt, 

ty vid en inspektion av fängelset fick han tag uti 

flera instrument, angående besiktningar av 

proviantartiklar, och som en cellfängelsedirektör varit en av 

besiktningsmännen vilka godkänt en till kassation 

anmäld vara, förtörnades den höge ämbetsmännen över 

detta direktörens beteende samt gav honom en skarp 

tillrättavisning för det direktören kunnat vara med om 

att godkänna proviant, som fångarna ansett kassabel. 

 

Då det torde vara av intresse för många att även 

känna fängelsets matordning, bifogar jag den härmed: 

 

Vintern. Söndagen: Middag, ärter och salt kött 

(per man 50 ort ärter, 5 ort kornmjöl och 40 ort 

salt kött) aftongröt (35 ort rågmjöl) 
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Måndagen: Middag, benvälling, sill och potatis.(Benvällingen:  

spad av urkokta köttben, 5 ort fläsk och 25 ort kornmjöl, 

5 korn peppar eller ingefära); 30 ort dill, 35 kubiktum potatis).  

Aftongröt (25 ort korngryn). 

 

Tisdagen: Middag, soppa och kött (40 ort färskt kött, 10 ort korngryn,  

10 ort kornmjöl, 2 ort salt, och grönsaker for 1/4 öre). Aftongröt (35 ort rågmjöl.) 

 

Onsdagen: Middag, ärter och fläsk (50 ort ärter, 10 ort fläsk,  

5 ort kornmjöl). Aftongröt (35 ort rågmjöl). 

 

Torsdagen: Middag och afton lika med måndagen. 

 

Fredagen: Middag och afton, lika med onsdagen. 

 

Lördagen: Middag, soppa, kött och potatis, (soppan, köttspad,  

20 ort kornmjöl, 2 ort salt, 40 ort färskt kött och 35 kubiktum potatis).  

Afton gröt (25 ort korngryn). 

 

Mjukt bröd, 1 skålpund 75 ort, smör 3 ort och 

salt 4 ort dagligen. 

 

Sommaren. Söndagen: Middag, ärter och fläsk (50ort ärter, 10 ort fläsk,  

5 ort kornmjöl). Aftongröt (35 ort rågmjöl). 

 

Måndagen: Middag, benvälling, ärtmos och sill (5 ort fläsk, 

 30 ort kornmjöl, 5 korn peppar eller ingefära, 20 ort ärter och 30 ort sill).  

Aftongröt (25 ort korngryn). 

 

Tisdagen: Middag, soppa och kött (köttspad, 10 ort korngryn,  

10 ort kornmjöl, 5 korn peppar eller ingefära, 40 ort salt kött).  

Aftongröt (35 ort rågmjöl). 

 

Onsdagen: Middag, ärter och fläsk (50 ort ärter, 10 ort fläsk,  

15 ort kornmjöl). Aftongröt (25 ort korngryn). 

 

Torsdagen: Middag och afton lika med tisdagen. 

 

Fredagen: Middag, benvälling, ärtmos och sill (5 ort fläsk, 25 ort kornmjöl,  

5 korn peppar eller ingefära, 20 ort ärter, 30 ort sill).  

Aftongröt (35 ort rågmjöl). 

 

Lördagen: Middag, soppa och kött (40 ort färskt kött 15 ort kornmjöl,  

2 ort salt, 5 korn peppar eller ingefära och grönsaker för 1/4 öre.)  

Aftongröt (35 ort korngryn). 

 

Mjukt bröd, 1 skålpund 75 ort, smör 3 ort, och salt 4 ort dagligen. 
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Artikeln potatis fick, då den icke utan allt för 

hög kostnad kunde anskaffas, utbytas på lördagarna 

mot lika kvantitet kålrötter, liksom, då läkaren ansåg 

sådant för hälsotillståndet fördelaktigt, mot surkål till 

kvantitet av 12 kubiktum, samt på måndagarna och 

torsdagarna mot ärtmos, tillrett av 20 ort ärter och 

10 ort kornmjöl. Mjölk fick utspisas i stället för smör, 

om därigenom icke högre kostnad föranleddes. 

 

Då läkaren ansåg det nyttigt för fångarnas 

hälsotillstånd, tilläts det under två månader under 

sommarutspisningsterminen, på måndagarna, i stället för 

30 ort kornmjöl och 5 ort fläsk, utdelas för varje 

helportion 20 ort kornmjöl, som avsågs till avredning 

av ärtmoset och korngrynsgröten, jämte kallskål, 

bestående av 25 kubiktum svagdricka och 3 ort sirap, med 

tillsats av den upptagna kvantiteten ingefära. 

 

Förändring i den vanliga utspisningen inträffade 

en och annan gång, såsom vid större, under sommaren 

företagna reparationer inom kokinrättningen, då så 

kallad torrskaffning bestods och då till varje fånge 

dagligen utdelades: 

 

Frukost och middag: 5 ort smör eller 15 ort 

skumost, 30 ort torkat fläsk eller 50 ort torrt kött 

eller och 50 ort rökt korv av hästkött och 50 

kubiktum svagdricka jämte bröd i överensstämmelse med 

den ordinarie utspisningsstaten. 

 

Afton: gröt, enligt ordinära utspisningen, eller, 

för den händelse denna föda ej kunde utspisas, 50 ort 

mjukt bröd, som kunde utbytas mot 35 kubiktum 

potatis, såvida kostnaden därför ej översteg värdet av 

sistnämnda kvantitet bröd. 

 

Av denna utspisningsstat, som ännu gäller för 

straff- och arbetsfängelserna, ser läsaren, att vi ej 

led någon nöd, synnerligast då vi genom vårt arbete 

på lovlig väg kunde betydligt förbättra vår kost, men 
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vad som gjorde fängelsematen så osmaklig, var det 

osiktade kornmjölet, vilket enligt föreskrift skulle 

blandas i all mat; ärterna till exempel, blev därigenom 

förvandlade till en tjock mjölvälling, motbjudande för 

alla, som varit vana vid ordentlig föda. Men för hela 

denna skara av forna lösdrivare, "skojare", zigenare, 

ja, även för fångar, vilka tillhört arbetarklassen, 

var fängelsets kost — det erkände dessa senare själva 

— vida bättre än den de under sitt fria tillstånd 

kunnat förskaffa sig och sina familjer. 

 

"Mästerkocken" och hans biträden utsågs under 

min första strafftid av fängelsedirektören, men då det 

inträffade vid en mönstring, att några fångar klagade 

över matlagningen, fann mönsterherren för gott att 

utan föregången undersökning beröva direktören nämnde 

rättighet och i stället bekläda fångarna med densamma, 

en utmärkelse, vilken måste vara så mycket mera 

smickrande för oss, som mönsterherren tilldelade oss 

den utan någon prövning huruvida ordningen inom 

fängelset möjligen kunde störas därigenom, att en dylik 

beslutande rätt lades i våra händer. 

 

Maten blev, efter denna anordning, visst icke 

bättre, och det fordrade fångarna ej heller, men vi 

hade därigenom åter vunnit en seger över befälet och 

förskaffat oss en ny kanal för ut- och insmuggling, 

för att ej tala om de mutor som sökande till 

kockplatserna måste ge var och en av sina "valmän", samt 

striderna kandidaterna emellan, med mera. Endast i 

ett var vi alla eniga: blott "skickliga och medgörliga" 

personer kunde komma i fråga att utses; men vi var 

så rikligen välsignade med dylika "skickliga" karlar, 

att valet ändå kunde bli svårt nog, och spänningen 

var stor, då någon av kockplatserna skulle tillsättas, 

vilket ofta måste ske då kockarna ofta "körde i 

bråk med affärerna". Deras böjelse för handel och 

industri överskred stundom något klokhetens gränser, 

de skaffade sig bland annat själva ute i staden köpare 

till de små tobaks- och snusdosor, vilka de med 

skicklighet i smyg förfärdigade av björkvedens näver,  

  



 
 

113 

 

inrättade sina vattentunnor till salubutiker, i det de tätt 

vid sprundet anbragte grova järntrådskrokar, vilka 

fästades vid tunnstävorna, och i de små nättaste 

segelgarnsöglor hängdes frukten av kockarnas och 

möjligen även andra kamraters hemliga industri. 

Kockarna anhöll att få "lufta sig", genom att själva 

till köket hämta vatten en och annan gång, och så 

rullade de av med butiken. Men här kan man fullt 

tillämpa ordspråket: "krukan går så länge efter vatten 

till dess hon går sönder" och den dag bevakningen 

konfiskerade den fuktiga butiken, innehöll den två 

buteljer, vilka dock lyckligtvis var tömda på några 

droppar när; de innehöll jämt så mycket, att 

bevakningen fick övertyga sig om att kockarna föredrog 

destillerat brännvin framför finkel, samt dessutom att 

handeln med dosor ej just drevs i minut, ty butiken 

innehöll för tillfället två dussin näveraskar. 

 

Vid förhöret förklarade kockarna, att ifall dosorna 

och buteljerna ej själva och utan bistånd nappat på 

krokarna, vilket de för sin del ansåg troligt, så var 

det en nedrig intrig av andra avundsjuka fångar, 

"tillställd för att komma hederligt och betrott folk i 

omständigheter och bråk." 

 

 

Kap 13. 

 

Göromålen i köket lämnades för ingen del utan 

tillsyn, men som de började mycket tidigt och slutade 

sent på dagen, och vakthållning under hela tiden ej 

fanns att tillgå, kunde kockarna helst under den mörka 

årstiden, fröjda sig över många timmars ostörd 

enslighet. 

 

Det är väl knappast nödigt att säga, att kockarna 

skänkte fångkosten sitt förakt och hade enskild 

matlagning på lediga och obemärkta stunder, och jag kan 

av erfarenhet intyga att den kalops och de biffar, som 

dessa köksartister tillagade, ej var att förakta; men, 

som jag förut sagt, om kockarna råkade bli fetare 
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än vi ansåg tillbörligt, var de ej säkra på sina platser, vilka de,  

i likhet med befälet och bevakningen, innehade "tills vidare". 

 

Under en lång tid talades mycket om den ene 

kockens fabelaktiga rikedom; han ansågs vara ägare  

till stora penninghögar, nergrävda i och i närheten av 

kokinrättningen, och man var ense om, att karlen var en gemen 

girigbuk som aldrig offrade ett öre på varken sig själv eller 

andra, utan nöjde sig med att vara en blott och bart 

"köksgris", medan han lät sina skatter ligga ofruktbara 

någonstans under golvstenarna i köket. Många 

vidunderliga planer uppgjordes för upptäckandet av 

guldgruvan, men den var och blev fördold tills händelsen, 

i form av en hastigt påkommande nödvändig reparation 

av den ena inmurade kitteln, gav oss någon upplysning 

om gömstället. Skatten fortfor dock att lika envist 

hålla sig dold och avsides från den stora hopen, som 

blott visste, att reparationen blivit företagen just då 

skattens ägare var sysselsatt på något ställe utom 

köket, och att han sedan förkrossad vandrat runtomkring  

en hög av murbruk och tegel, beväpnad med en ugnsraka,  

med vilken han genomsökte högen. På tillfrågan, varför han  

ägnade denna en så stor uppmärksamhet, svarade han dystert,  

att den ena stora förskärarkniven kommit bort, men de mera  

invigda påstod att själva mästerkocken från den stunden icke 

gärna såg en kniv i denne sin medhjälpares senfulla 

hand. — För övrigt var dueller på kökskniv ej allt för 

utomordentliga händelser i fängelsets historia, men det 

förekom endast en gång under mina tio år, att duell 

ägde rum av den anledning, att den ene kämpen — 

en före detta kock — trodde sig behöva försvara sina 

efterträdares styrka och tapperhet. 

 

Det hände nämligen en söndagseftermiddag inne 

på ett av tjuvlogementerna, att fyra zigenare kom 

i samtal om varandras styrka. En av dem hade 

varit kock och påstod, att ingen fånge kunde mäta sig 

i styrka med dessa; de andra frågade honom hånande 

om han ännu trodde sig vara i besittning av denna 
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"köksmärg", ett uttryck som sårade f. d. kocken så, 

att han utmanade den störste av sina begabbande 

stamförvanter till brottning påföljande morgon i den stora 

vedkällaren, där de hoppades att rengörarna nog skulle 

tillåta dem att begagna deras "rum" för striden. 

Villkoren uppgjordes och de två andra zigenarna åtog 

sig att bli sekundanter. 

 

På måndagsmorgonen, då korum som vanligt hölls 

å fängelsegården, begagnade sig kämparna av denna 

andaktsstund för att smyga sig ned i källaren och 

uppgöra sin lilla affär. Emot bruket vid dylika 

hedersaffärer kunde ej sekundanterna infinna sig på samma 

gång på platsen, av fruktan att bli bemärkta, och 

då de nu anlände dit fann de f.d. kocken kullslagen 

på källargolvet och hans motståndare i full fart att 

"kingra honom med ge baro tjuring i sjörot, mehn 

och vastror", vilket på svenska lär betyda: skära 

honom med en stor kniv i huvud, hals och händer. — 

Jag anhåller om herrar zigenares överseende, ifall 

ortogravien är felaktig, jag upprepar frasen så som en 

av sekundanterna uttalade den i första häpnaden efter 

duellen. — Förgrymmad över detta oridderliga 

överträdande av villkoren, vilka förbjöd knivar, rusade 

den ene av sekundanterna fram, ryckte till sig en stor 

vedyxa och svängde den över "knivarens" svarta 

huvud, men denne van vid dylik lek, parerade hugget 

med vänstra handen, medan han med den högra förde 

sin kniv så nära "yxarens" hals att den fick ett svårt 

sår, och sedan detta "värsta arbete" var gjort, erhöll 

den yxbeväpnade sekundanten flera knivhugg å armar 

och händer. Vid denna oväntade vändning av striden, 

flydde den andre sekundanten fegt uppför källartrappan 

och skrek på bevakningen; denne hade just erhållit 

välsignelsen av klockaren och bett Gud bevara 

konungen och fäderneslandet, då ropet: "Mord!" ryckte den ur 

dess fromma stämning burdust ned i den mörka 

vedkällaren. Här fann de den vilde "knivaren" ånyo i 

färd med den kullslagne riddaren av köket, medan 

sekundanten, lik en annan Angantyr, utmattad av sår 
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och blodförlust, satt på en spånhög stödd på sin 

stridsyxa. Då bevakningen infann sig på stridsplatsen, 

ansåg segraren kampen vara avslutad, vadan han steg 

upp, bortkastade sin kniv och medföljde utan motstånd 

sina vaktare till cellerna; de slagna överlämnades i 

läkarens vård, som tillbörligt var. Denna händelse 

inträffade under senare delen av min strafftid. 

 

Vad Kula så ofta drömt om under denna min första 

sommar på kontoret, angående Räven, slog in på ett 

ohyggligt sätt. Kula kom en morgon under 

högsommaren rusande in i det rum, där jag och tre andra av 

skrivarna låg och funderade om vi skulle lyda 

morgonringningen och genast uppstiga. Kulas ansikte 

uttryckte denna triumf, som överbringaren av en stor 

nyhet erfar, även om nyheten är av sorglig 

beskaffenhet. Ett fyrstämmigt: "Vad står på" och fyra 

gestalter flög upp i sittande ställning i bäddarna och 

stirrade på Kula med fyra par ögon så vidöppna, att 

sömnen förskräckt flög sin kos. Detta var just vad 

som uppmanade Kula att långpina vår nyfikenhet med 

en förklarande inledning, om hur Rävens bedrägerier 

slutligen blivit angivna och han själv entledigad från 

sin plats som arbetsförman på ullspinneriet, men att 

oviljan mot honom fortfarit, ty — här råkade Kula 

förvilla sig in på sina drömmars område om hemliga 

medbrottslingar i spinneriaffären, tills han på en gång 

märkte att han kanske var något för tydlig för att 

endast tala om drömmar, en upptäckt som kom honom 

att straffa sig själv med ett knytnävslag i pannan och 

en ödmjuk avbön för det han förlängde vår "sittning". 

Och så rusade han in i händelsen och meddelade oss, 

att vaktknekten, som posterade utanför det logement, 

där Räven bodde, först hört ett tungt fall mot dörren 

och strax därpå höga rop om hjälp; knekten gav 

genast signal till vakthavande underofficeren, varefter 

denne anlände och öppnade dörren till logementet, på 

vars tröskel Räven låg med genomskuren hals, 

badande i blod, och tvenne andra fångar — en zigenare 

och en så kallad skojare — stapplade kring med svåra 
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sår å sina bruna halsar. De övriga rumskamraterna 

sprang omkring på golvet eller låg så 

barnaoskyldigt bestörta och rena i sina linnekläder,  

vadan ingen annan upplysning stod att få än den de två  

sårade avgav, nämligen att Räven försökt att mörda dem 

under deras sömn och i förtvivlan att ej ha lyckats, 

genast skyndat till dörren och där skurit halsen av 

sig själv. Räven levde visserligen, men var ej i stånd 

att varken förneka eller bekräfta deras utsago. Alla 

hade de legat i så djup sömn, att de ej hört Räven 

tassa från sin hängmatta vid dörren upp till 

logementets övre ända, eller märkt när han gick tillbaka,  

och de två sårade hade legat så stilla som offerlamm under 

kniven och ej givit ljud från sig förrän Räven 

damp mot dörren, då de troligen vaknat av bullret. 

 

Detta var fängelsets officiella mening, den mera 

privata liknade märkvärdigt Kulas drömmar, men någon 

vidare upplysning, oaktat trägna undersökningar, erhölls 

aldrig om denna hemska tilldragelse. Räven avled 

samma dags förmiddag. 

 

Några veckor efter detta "självmord" kom en 

underrättelse till fängelset, som förorsakade en lika 

stor uppståndelse bland oss, som denna blodiga 

gärning. Lille kamrern hade blivit gripen i en av våra 

sjöstäder, just som han beredde sig att gå ombord 

på ett fartyg till Amerika. Harmen var allmän, vi 

förbannade dem, till vilka han blivit rekommenderad 

och som ej skyddat honom mot nöd under det han 

väntade tills fartyget blev segelfärdigt, utan nödgade 

honom taga värvning för att ej svälta ihjäl; man manade 

hela avgrundshären upp mot den polisbetjänt som varit 

fräck nog att missbruka sin gamla bekantskap med 

hans ansikte, för att gripa honom innan han väl 

kommit i uniformen; man uttalade sitt säkra hopp, att 

"kamrern" nog rymt även med uniformen, bara han 

fått vara i fred. Styrmannen ombord på fartyget 

var ett föremål för blandade känslor; det var 

visserligen bra, att han på eget ansvar velat taga den "lille" 

med, men borde han ej även dragit försorg om honom, 
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den gamle vännen och skolkamraten, medan de 

nödgades stanna på landbacken? Och först och främst var 

det futtigt av skrivarna att ej ha försett honom 

med större kassa och bättre rekommendationer, ja man 

ansåg att det hade varit redogörarens plikt att bidraga 

till lille kamrerns utkomst. Denna sista åsikt delades 

av några bland skrivarna; i synnerhet var Björnen 

ivrig att förfäkta den, troligen emedan han kände den 

förebråelse allmänna opinionen gjorde just honom, som 

ansågs ha de största skälen att önska den "lilles" 

flykt och de största resurserna att understödja 

densamma. Björnens vänner försäkrade dock, att han gjort 

vad han för tillfället kunnat; det "etablissement", som 

han under lyckligare dagar grundlagt i den där 

sjöstaden, hade genom polisens inblandning ej varit så 

vinstgivande som under första tiden. Förestånderskan, 

Björnens "fästmö", hade ej kunnat sända betydligare 

summor till honom på de sista två åren, och nu hade 

hon med samma hemliga post, som drog försorg om 

penningsändningarna, skrivit ett urskuldande brev till 

sin brummande härskare, vari hon underrättat honom, 

att "alla hennes flickor gjort uppror och ej tillåtit 

henne hysa den rekommenderade vännen, ty de ville 

ej ha mer att göra med polisen än de var tvungna till." 

 

Björnens aktier steg åter efter detta hemliga 

meddelande, men redogörarens sjönk betydligt, tills 

han en dag på kontoret helt högt sade: "Lander får 

behålla sin plats, ty den lille, stackars f-n, får ej 

komma på kontor mera. Synd om karlen som får 

svida för sin godtrogenhet; om han vänt sig till mig, 

hade han aldrig behövt rymma, och att göra detta, utan — 

han avbröt hastigt, men vi förstod då, att endast 

redogörarens fullkomliga obekantskap med den "lilles" 

vistelseort varit orsaken till hans förmenta likgiltighet 

for det mångåriga biträdet, som haft den grannlagenheten  

att endast stjäla några hundra riksdaler från 

sin omisstänksamme gynnare. Och när nu denne begravde 

hela kontorsaffären i fullkomlig tystnad och utan 

knot ersatte förlusten, så att den "lille" endast blev 
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dömd för stöld av de persedlar han "ställt sig" från 

underofficersrummet, samt för det falska prästbevis han 

begagnat vid värvningen, då blev redogöraren ett 

föremål för allmän dyrkan, och första, andra och tredje 

resans tjuvar funderade på att bringa honom en 

offentlig hyllning, men som de ej visste hur denna 

kunde komma att upptagas av höga befälet, beslöt de 

att vänta därmed till julen, då hans namn på den 

största transparensen å deras förnämsta logement, skulle 

stråla bland änglar, brinnande hjärtan, rosor och 

för-gät-mig-ej. 

 

Den dag på vilken lille kamrern åter anlände 

till fängelset var tung och tryckande för oss alla, och 

både befäl och bevakning såg nedstämda ut; alla 

visste vi vad som skulle ske därborta i "hasselskogen", 

men alla skydde att tala därom utom Kula, som var 

i ett så upprört tillstånd, att han givit "pojkarna" 

skollov, emedan han, som han gråtande förklarade, "ej 

kunde sysselsätta sig med det andliga, då den "lilles" 

fysiska skulle ha fyrti" — en åtbörd fullbordade 

meningen, som kvävdes av en snyftning, varunder han 

försäkrade oss ”att näst herr Landers, kunde ingen 

bestraffning gå honom så djupt till hjärtat som den "lilles". 

Korridorvaktaren, Råttan, och andra fängelsets 

"löshästar" travade ut och in till oss på kontoren för 

att bringa oss nyheter; vi lyssnade ängsligt till varje 

rop, fruktande att de kom från den "lille". 

Äntligen kom Kula rusande in i mitt sovrum dit jag en 

stund i ängslig spänning dragit mig undan för att  

sova middag. "Lander, Lander, jag har talat med 

hasselkäpparna, de är tvungna att ge honom fyrti för 

rymningsbrottet, men de skola falla så lätt, som 

det vissnade bladet faller, och skona hans fysiska!" 

och glad flög den gamle token ut att förkunna detta 

fröjdebudskap för andra deltagande vänner. Men den 

"lille" kunde dock ej räddas från spinneriet, vari 

han måste genomgå en slags skärseld innan han kunde 

upptagas på något kontor; dock blev denna luttringstid 

betydligt förkortad i följd av en skrivares benådning 
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och frigivning som gjorde det nödvändigt att förflytta 

mig till arbetsföreståndarkontoret, och då fanns ingen 

utom den "lille", som kunde åtaga sig böckerna hos 

redogöraren, och så kom han, efter ett par månaders 

förvisning till spinneriet åter på sin gamla plats, men 

några bjudningar på sexor eller punsch å redogörarens 

förråd kunde han dock nu ej erhålla medel till. 

 

 

Kap 14. 

 

Jag förbigår en tidrymd av sex år, under vilken 

tid jag fullkomligt införlivat mig med alla fängelsets 

förhållanden; alla mina tankar rörde sig kring dessa och 

icke ens "Walléns brev väckte numera någon annan 

känsla hos mig än fåfängan att kunna skryta med mina 

förnäma bekantskaper och mitt forna lysande 

levnadssätt och de nederlag jag genom mitt brända hår,  

bleka kinder och eleganta kostymer gjort i flickornas 

hjärtan. Vid dylika tillfällen togs även tidningsreferatet 

över min rannsakning till hjälp, och jag läste högt 

och med självkänsla, beskrivningen om "den elegante 

ynglingen med det fördelaktiga utseendet"; kamraterna 

hörde stillatigande på mitt skryt en tid, men då jag 

blev djärvare och även tog mig en viss översittarton  

mot dem, lade Björnen sina tunga ramar på mig 

och drev ut skrytets ande jämte mig själv ur aftoncirkeln,  

med förklarande, att jag kunde komma igen när 

jag lärt mig taga skeden i vackra handen. Jag beslöt 

att sätta mig över förolämpningen, moderera mitt språk 

och för framtiden ställa mig under Björnens beskydd, 

något som gladde denne så att han bjöd mig enskilt 

på toddy och cigarrer. 

 

Flera förändringar hade under dessa år ägt rum 

på fängelset, den gamle arbetsföreståndaren hade gått 

hädan; det sista spratt fångarna spelade honom var 

oskyldigt nog; de narrade honom endast att låta 

sönderhugga länets spöpåle, vilken genom någon 

hemlig dragningskraft kommit att tillbringa sin overksamma 
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ålderdom i ett till fängelset hörande skjul, men den 

minnesrika veden kom ej fängelset till godo, utan stals 

den till arbetsföreståndarens stora harm, samma natt 

från skjulet vilket var beläget utom själva fängelset 

men inom dess område. 

 

Denne tjänstemans efterträdare hade i många år varit 

i fångvårdens tjänst, vadan den fann sig förpliktad att 

indraga det personliga arvode som företrädaren uppburit, 

ty man behöver ej fjäska för gamla bekanta, vilkas 

duglighet man känner; annorlunda är det med idel 

obekanta förmågor, de måste naturligtvis beredas alla en 

gästs bekvämligheter och fördelar. Fångarna drömde 

ej ens om att gyckla med den nye arbetsföreståndaren 

eller mig, hans första biträde; men vi visste båda att 

de oaktat vår uppmärksamhet, ändå lurade och 

bedrog oss i smått, och detta plågade och nedtryckte 

tjänstemännen som visste, att ifall jag och de övriga 

biträdena på kontoret även var oredliga mot honom 

vore han en förlorad man, hemfallen åt styrelsens 

stränga dom såsom en bedräglig tjänsteman, för det han 

enligt fängelsesystemet var tvungen att anförtro förråden  

och bokföringen, det vill säga sin heder i straffångars  

händer. För väl van vid fångar, lät han aldrig märka  

någon misstanke mot vår redlighet, då han kontrollerade  

våra arbeten med en affärsmans noggrannhet, och visade  

sin belåtenhet med oss genom att betala en viss avgift  

i månaden, den vi helt och hållet ägde rätt att uttaga i  

premievaror, och det var icke utan skäl vi ansåg oss för  

de förnämsta av skrivarna, då vi var de bäst avlönade samt  

bäst, rättvisast och strängast behandlade. Råttan hade jag  

avlägsnat från magasin och våg, det sista året fick han nöja sig  

med att gnaga dem som önskade komma på utarbete; nu var 

Råttan fri och ersatt av en annan, visserligen lika glupsk, 

men ej hälften så slug karl som företrädaren, således 

mindre farlig. 

 

Även vår gamle bevaknings-befälhavare hade 

blivit utbytt mot en yngre, vars utnämnande gav fångarna 
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anledning till de djärvaste slutsatser, då såväl 

mannens ungdom och fullkomliga obekantskap med fångar 

och fängelseförhållanden var förenade med en svag, 

vankelmodig karaktär och ett pojkaktigt sätt i 

uppförande och hållning, som gjorde honom fullkomligt 

olämplig till en så ansvarsfull plats, så antog vi att endast  

släktskap med fångvårdschefen låg till 

grund för ett dylikt framskuffande till en inkomst, som 

i allmänhet kunde uppskattas till 2,200 Rdr, en 

ersättning som var gott tilltagen i jämförelse med 

arbetsföreståndarens, vilken sistnämnde ej hade mera än 

omkring 1,700 Rdr; men den åsikten att den civile 

tjänstemannen ej behöver så stor ersättning för sitt 

arbete som en officer, gjorde sig gällande även vid 

fångvården, och en vis man bland oss fångar 

förklarade anledningen härtill vara, att arbetsamhet var en 

så sällsynt dygd bland officerarna att fångvården, som 

var en filantropisk inrättning, ansåg sig skyldig att 

uppmuntra denna dygd. 

 

Den direktör som fanns vid min ankomst till 

fängelset, dog redan under mitt andra straffår, och hans 

efterträdare befann sig ej synnerligen väl bland oss, sedan 

en intrig av en del bland fångarna jagade fängelsets 

dåvarande fanjunkare från tjänsten och kastade honom 

brödlös och förtvivlad ut i världen med sin familj, utan 

att någon förmådde skydda honom mot den hårda domen. 

Förseelsen bestod däri, att han på det fängelse där 

han förut tjänstgjort råkat, kanske något hårt, knuffa 

till en oförskämd fånge; denne angav honom och 

angivelsen bestyrktes av ett par "ömsinta" vaktknektar, vilka 

bar hat till denne sin förman. Denne, något lättsinnige man  

brydde sig så föga om processen, den han ansåg för en illa  

anlagd plan att hämnas på honom, att han utan betänkande  

flyttade hit och antog det honom tillbjudna fanjunkareförordnandet.  

Han hade dock ej innehaft denna tjänst mer än några månader, 

då rådhusrätten i — dömde honom till böter för det 

han lagt hand å häktad person, och Fångvårdsstyrelsen 

förklarade honom ovärdig att vara i dess tjänst. 
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Nära nog vansinnig av sorg och harm, reste han till 

Stockholm, för att själv tala vid Generaldirektören; 

han blev avfärdad, utan att få försvara sig, ty den högt 

uppsatte mannen hade kort förut emottagit en från vårt 

fängelse frigiven fånge, en genomdriven skälm, en 

tredje resans tjuv, och denne hade avmålat den 

olycklige tjänstemännen såsom en tyrann mot fångarna. 

Efter denne trovärdige persons vittnesbörd, ansåg 

Generaldirektören sig endast böra visa den förtvivlade 

fanjunkaren på dörren. Men hade den mäktige mannen, 

som ej försmådde att lyssna till en tjuvs skvaller, även 

nedlåtit sig att höra sig för på fängelset, så skulle 

befälet och, om han ej ansett detta nog, minst hälften 

av fångarna ha sagt helt annat, och vi skulle då 

kunnat upplysa honom om, att hans värderade sagesman, 

mot en viss avgift av ett tjuvband inom fängelset åtagit 

sig att då han blev fri, skaffa sig företräde hos 

Generaldirektören och störta den förhatlige fanjunkaren, med 

vilken de hade åtskilligt otalt både för gammalt och 

nytt. Generaldirektörens sinnelag var redan känt i 

fängelset, fast vi endast haft nåden att se honom en enda 

gång; men den köld han visade befälet i fångarnas 

närvaro och hans hjärtlighet mot oss fångar var så i 

ögonen fallande, att vi hade skäl att hysa de största 

förhoppningar om ett oberoende och fritt liv under hans 

regering. Leve friheten, sade alltid gamle Djur, en 

benådad livstidsfånge, då någon ny fånge blev intagen. 

 

Men direktören, en tämligen konservativ man, 

kunde ej förlika sig med att fångar av- och tillsatte 

tjänstemän, varför han sökte och erhöll en plats utom 

fångvården; tjänsten sköttes en tid av en tillförordnad, 

men på våren (min sjunde i fängelset) anlände vår nye 

chef med sin familj och intog sin bostad på fängelset. 

 

Han var ej helt och hållet någon ny bekantskap 

för många av fångarna, ty han hade tjänstgjort som 

befälhavare på ett av våra större fängelser under många 

år och sedan som direktör på ett mindre, tills han nu 

förflyttades hit. Han hade rykte om sig att vara en 

sträng, men rättvis herre, en mästare i att hålla förhör 
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och ge varningar och i rätt tid förordna bruket av 

hasselkäppen, samt att vara obeveklig mot oredliga 

eller försumliga personer tillhörande bevakningen. Denna 

senare egenskap förorsakade en stor prisstegring å vissa 

nödvändighetsvaror inom fängelset, och på de hemliga 

industrialstren sjönk priset ned till hälften mot förut, 

vadan sinnesstämningen var något tryckt, då den nye 

chefen första gången gjorde sin rond genom fängelset. 

 

 

Kap 15. 

 

Men innan jag går vidare, vill jag söka teckna 

några av mina dagliga umgängesvänners liv och berätta 

några av de historier som tjänade till att förkorta de 

långa vinterkvällarna och de ändlösa söndagarna; jag 

står nu åter vid ett skifte av mitt sorgliga liv, som inom 

kort skulle på visst sätt skilja mig från alla mina 

kamrater; därför kan det vara i sin ordning att jag kastar 

ännu en blick på de förflutna åren och ägnar dessa 

och kamraterna ett slags avsked. 

 

Kula fortfor att sköta sin dubbla befattning som 

klockare och skollärare, han hade endast ett år kvar 

av sin strafftid och ängslade sig nu lika mycket för sin 

framtid, som han förut sörjt över det förflutna, och 

han hade stunder, då han trodde sig för alltid 

hemfallen åt en mörk makt, som ansåg det som sitt största 

nöje att bjuda honom brännvin och locka honom i 

fördärvet, och så funderade han på om det ej för att 

undkomma alla frihetens faror, vore klokast att han 

gjorde något ont medan han var fånge. Lyckligtvis 

kunde han aldrig bli ense med sig själv, vari detta 

brott borde bestå, och under det han med allvar 

försökte bestämma sig för något, drog "skolpojkarnas" 

okunnighet i "långförklaringen" hans tankar in på det 

"andliga", och de tunga molnen i hans sinne urladdade sig 

i ett par oskyldiga örfilar åt någon "pojke", som vid 

bestraffningen hade den artigheten att förbli i 

sittande ställning, på det läraren skulle kunna räcka till 

hans öron. 
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Under årens lopp hade några av skrivarna blivit 

fria och andra "av våra likar" kommit i stället, bland 

dessa en som i sinnelag så mycket skilde sig från oss, 

att vi snarare ansåg honom som ett slags gäst än 

en fånge. 

 

Mannen hade varit civiltjänsteman, råkat på balans 

och blivit övergiven av de vänner som han frikostigt 

givit ficklån, med ett ord genomlevat en av dessa gamla 

historier vilka aldrig bli urmodiga. Nu kunde han 

emotse elva års fängelse, såvida ej döden eller 

benådning kom emellan. 

 

Vi kände genast, att denne man skulle gå sin egen 

väg ibland oss, obekymrad om våra affärer och 

intriger, endast tänkande på de krafter, vilka utom fängelset, 

i den stora världen, av högt uppsatta män sattes i 

rörelse för hans skull; ty denne fånge ägde mäktiga 

vänner, som endast drevs av sin tillgivenhet att 

utverka lindring i hans straff. Detta, mera än 

mannens sätt, reste ett slags skiljemur emellan honom och 

oss; vårt förflutna liv hade ej gjort oss värdiga att 

redliga män arbetade för oss, han hade endast en 

lättsinnig handling grundad på ädelmod att förebrå sig, 

vi hade långa år av fortsatta bedrägerier. 

 

Han talade aldrig om sitt förflutna liv eller sin 

olycka, hans finkänslighet tycktes förbjuda honom att 

nämna namn, som var dyrbara för hans hjärta, här i 

detta moraliska moras, där allt som var rent nedsmutsades  

och hånades, så att det ej skulle stå och viska onödiga  

förebråelser och obehagliga tankar i våra öron. 

 

Fullkomligt ensam och isolerad kan dock ingen 

fånge leva i ett gemensamhetsfängelse, och denne vår 

nye kamrat var av ett alltför sällskapligt lynne att 

ens tänka på en sådan avsöndring från oss. Han 

deltog gärna i våra samkväm, men liksom genom ett 

hemligt avtal, bestod välfägnaden då blott av det "som huset 

förmådde" och aldrig av smuggelgods, ej av den orsak 

att vi misstrodde honom, utan för det vi inför den 

högsinte och fine mannen blygdes visa oss sådana vi 
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verkligen var, då rommen eldat vårt blod. Genom 

vänners bemedling hade redogöraren, i vars tjänst 

han stod, åtagit sig att förse honom med mat som 

hämtades hos garnisonens marketentare, och tilläts 

fången att intaga sina måltider i ett litet rum bredvid 

inre vakten. Hur stor avundsjukan mot varje dylikt 

företräde som kom en fånge till godo, var bland såväl 

kamrater som den lägre bevakningen, så höjde sig dock 

ingen röst mot detta arrangement, vilket man ansåg 

som en naturlig följd av fångens upphöjda egenskaper. 

Så imponerar, även i dessa avgrundshålor, närvaron av 

en ren själ på denna moraliska ohyra som kryper in 

i mörkret och ängsligt gömmer sig undan blickarna 

från dessa varelser, vilka mitt ibland dem leva ett 

liv som dessa uslingar kanske någon gång skymtat i 

drömmen innan lasten helt och hållet tagit deras själar 

i besittning. 

 

Även i vår konversation skedde en stor förändring,  

då denne man trädde in i vår krets; våra gamla 

kunskaper framsöktes och lappades ihop, för att ge 

honom en god tanke om oss, men då en och annan 

vid dylika tillfällen började viska med varandra, 

under det vi andra luftade vår lärdom, förde vår gäst 

samtalet in på andra ämnen; vi berättade våra egna 

och andra fångars historier, muntra smugglerier, 

rymningar med mera, och vi bemödade oss att välja ämnen 

och uttryck, som anstod bildade män. Småningom 

blev dessa nyktra soaréer ett behov för oss, program 

uppgjordes för aftonen, vår gäst — jag vill här kalla 

honom med det oskyldiga öknamn, som hans hastiga 

sätt att sätta sig och åter flyga upp tillskyndade 

honom, nämligen "Humlan" — var självskriven 

ordförande och ägde rätt att avbryta berättaren om han 

översteg anständighetens gräns. Jag misstänker att 

hans uppmärksamhet ej odelat tillhörde våra föredrag, 

då han alltid iakttog en artig lyssnande ställning, 

men hans blick som vilade i ett osynligt fjärran, de 

häftiga fläktande rörelserna han företog sig med främre 
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delen av sin tröja, lät mig ana ett tyst samtal med 

antingen minnet eller hoppet. 

 

Umgänget med Humlan framkallade visserligen en 

bättre ton bland kontorspersonalen, men i grunden 

förblev vi de gamla, och då han om kvällarna lämnade 

oss kom toddyn, tärningar eller en kortlek fram ur 

sina säkra gömställen, och om dagarna tog vi åter 

del i det allmänna fängelselivet. 

 

Då det även hörde till ordningen att föra ett 

slags protokoll över vad som förekom på vår 

"talklubb", föreslog Humlan mig till sällskapets sekreterare. 

Då detta upplöstes genom Humlans benådning, 

stannade anteckningarna i mina händer, och jag vill här, 

på samma gång jag efter dessa skildrar några av 

deltagarnas i klubben förflutna liv, även berätta några av 

de historier om andra fångars levnadsöden, rymningar 

med mera, som tjänade till att fördriva våra lediga 

stunder. Under Humlans ordförandeskap iakttogs en 

viss ordning eller ett slags program, på det ej våra 

"språkkvällar" skulle räcka in på nätterna, och 

bestämdes det förut, huru många berättelser som skulle 

föredragas på kvällen. Programmet till den första 

ordentliga språkkvällen ligger framför mig; jag kan ej  

motstå begäret att anteckna det här: 

 

 l:o. Självbiografi av "Finn". 

2:o. Det förvandlade vattnet, skiss av 

"korridorvaktaren". 

3:o. Karnobeln, beskrivs av "Målaren". 

4:o. "Studenten" uppläser ett poem (hittat 

manuskript). 

5:o. Stadsbudet "Samuel" berättar nyheter från 

staden, ifall han kommer hem så tidigt." 

 

Dessa språkkvällar tog ej sin början förr än efter klockan  

nio, då alla logement var stängda och ingenting störde  

fängelsets tystnad, utom posternas verdarop ute på vallarna,  

stundom besvarade av våra favoritkattors aftonkonserter  

på fängelsetaken.  
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Den underofficer som varje halvtimme visiterade posterna 

Inne i fängelset, störde aldrig våra samkväm, ty vår stolta 

nedlåtenhet höll den lägre bevakningen på ett 

aktningsfullt avstånd, och vi släckte våra lampor så sent eller 

tidigt vi behagade. 

 

Piporna — då en laglig persedel — tändes, kaffet 

puttrade i kakelugnen. Humlan lät skära sina sparade 

franska bröd i skivor och bjöd även den halvsovande 

kanariefågeln på en brödbit och en sockerbit innan 

vi, sittande på våra sängar tog plats kring kaffebordet. 

 

Då läsaren i utspisningsstaten ingenstans sett 

artikeln kaffe upptagen, och jag nyss sagt att vi i 

Humlans närvaro ej förtärde smugglade varor, så är det 

nödvändigt att förklara kaffets tillvaro bland oss. Vid 

jul- och påskhögtiderna erhöll de fångar vilka var 

beklädda med "förtroendeuppdrag", tillåtelse att uttaga 

vardera 75 öre av sina besparingar; dessa penningar 

användes till inköp av kaffe och socker. Men jag 

bekänner uppriktigt, att om Humlan frågat oss, hur vi 

kunde få denna kvantitet bönor och socker att räcka 

från den ena högtiden till den andra, så hade vi 

kommit i någon förlägenhet för svaret. Lyckligtvis frågade 

han aldrig efter vår hushållning; vad kaffet angick, 

så visste han att drycken var "laglig", och att det 

hade samma egenskap som änkans oljekruka, tycktes 

han ej förundra sig över; han "teg och drack" samt 

bestod alltid kaffebrödet som var en besparing från 

hans middagar. Vår nye betjänt — Råttans 

efterträdare — dukade av bordet, herrarna intog bekväma 

ställningar i sängarna och jag den enda stolen vid 

bordet, där det låg en stor bok försedd med en vacker 

titelvinjett, en krans av rosor, ax och druvor, var i 

den poetiska inskriptionen: "Blommor i öknen" stod 

präntad med de konstrikaste bokstäver — en egen 

benämning på en samling fängelsehistorier, men vi hade 

våra stunder av stor känslofullhet — och Finn började: 
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Kap 10. 

 

"Jag tillhör en god familj, om vilken jag ej säger 

er något vidare, än att den ansåg sig böra mäta sig 

med de bästa i utgifter. Jag fick en god skolundervisning,  

saknade aldrig penningar, var pappas och 

mammas egen gosse, gjorde ej en mask förnär, drack mig 

ej full utom i ungkarlssällskap, och antog med 

nedlåtenhet en plats som bruksbokhållare. Där uppövade 

jag mig till skicklighet i bokföring, stor virtuositet i 

spel och ett obestritt mästerskap i att brygga punsch. 

Dessa mina talanger jämte familjerelationer förskaffade 

mig tjänsten som stadskassör i min födelsestad. Sysslan 

gav mig rätt stora inkomster, men ännu större 

utgifter, ty både jag själv och de mina ansåg att jag 

borde representera dem och stadskassan på ett honnett 

sätt, vilket jag också gjorde, slutligen även på 

denna senares bekostnad, emedan mina egna medel ej 

räckte till. 

 

"En afton visade jag mig i ett större sällskap, 

samtalen tystnade då jag närmade mig någon grupp 

herrar, damernas huvuden vreds så att jag 

lyckliggjordes med anblicken av några profiler, men ännu flera 

nackflätor och mösskullar. Jag började finna både dem 

och Sverige otrevliga, och lik Gustav Wasa begav jag 

mig på väg till Norge, men då inga patrioter upphann 

och återförde mig till fäderneslandet, nödgades jag 

fabricera mig några nödvändiga handlingar för att kunna 

leva i vårt broderland, och på grund av dessas utmärkta 

beskaffenhet, erhöll jag anställning hos en tjänsteman. 

Det var mig omöjligt att länge hålla ut i det nyktra 

huset och trakten, där man avsvurit all jordisk 

njutning för utsikten av den himmelska, och då jag en gång 

på en "uppbyggelsestund", där jag åtagit mig att leda 

sången, av gammal vana uppstämde en Bellmanssång, 

fann jag sedan för gott att taga avsked från denna del 

av Norge och anträda en längre resa till fots. 
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"Ehuru Norge är ett gästfritt land och mina olika 

namn och titlar merendels förskaffade mig ett vänligt 

emottagande både i städerna och på landet, hände det 

dock ofta att min "diet var näst till svält", och då en 

hygglig bokbindare med vilken jag blivit bekant, 

gjorde mig det förslaget att bli en hederlig 

hantverkare, talade min mage högre än min stolthet, vadan 

jag genast trädde i lära hos den gode mannen. Allt 

gick bra, jag fattade tycke för hantverket och 

stannade i tre år hos bokbindaren . . ." 

 

"Nå, fortsätt!" uppmanade ordföranden. 

 

"Nåväl, jag skall fortsätta, fast det är narraktigt. 

Under denna tid hade jag slutit en varm vänskap med 

en "väckt" människa som ägde stor kännedom om 

inredningen i helvetet, men en ännu större om 

människohjärtan, och hur han krånglade till saken, om jag var 

väckt då jag gick, eller jag först blev fullt vaken sedan 

jag hos vederbörande ämbetsmyndigheter angivit min 

förbrytelse i Sverige vet jag ej så noga, men att 

myndigheterna tillfredsställde min hemlängtan,  

synes av min närvaro här. 

 

"Orsaken, varför jag i afton tagit er uppmärksamhet i  

anspråk, för åhörandet av min enkla levnadshistoria,  

är synnerligast den att jag tillika kan berätta er den nyheten,  

att en skrivelse från Norge i går anlänt hit, en skrivelse mina herrar, 

med rekvisition på min ringa person som min förste norske principal 

har den godheten att ställa till åtal för några obetydligheter,  

vilka jag medtog då jag lämnade honom, för att göra den där fotresan. 

 

"Direktören underrättade mig om saken i dag, och 

då jag om tretton månader lämnar er, befordras jag 

kostnadsfritt till Norge, där jag på något ställe, 

liknande detta, kan emotse några lugna år." 

 

Finns berättelse, i synnerhet nyheten verkade 

nedstämmande på oss alla, och korridorvakten, som nu var 

i tur att framträda, snöt sig så ursinnigt i en gammal 

linnetrasa, att studenten fann sig föranlåten att i hans 

ställe begära ordet, och då detta avvikande från pro- 
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grammet blivit beviljat, höll han en filosofisk 

föreläsning, i vilken han sökte bevisa oss onyttigheten av 

ångern och barnsligheten av religionens föreskrifter och 

trosläror. Denne unge man, vars usla liv jag senare 

så vitt möjligt är vill beskriva, ägde en icke obetydlig 

lärdom och skarpsinnighet, han utvecklade sina 

filosofiska åsikter på ett sätt som var fullkomligt i vår smak, 

endast Humlan teg och instämde ej i vårt bifall till 

föredraget, utan bad honom blott med en undertryckt 

suck, föreläsa det "hittade" poemet. Studenten lydde, 

men han bad ordföranden bestämma vilket av de 

fyra hittade manuskripten som borde läsas först. Vid en 

blick på papperen, såg jag av överskrifterna att poeten 

tagit sig före att besjunga befälets förtjänster och fel. 

Humlan flög upp, fläktade med händerna och satte 

sig brummande, varefter han förklarade att det poem 

som rörde prästen, väl kunde föredragas, då det både 

var sant och tämligen oskyldigt, men han ville ej vara 

ordförande i klubben om personliga anfall mot befälet 

och fängelsets övriga tjänstemän skulle upptagas i 

programmet. Studenten svarade, att han var av 

fullkomligt lika åsikt och endast trott sig böra anmäla 

hittegodset. Förklaringen antogs, och korridorvakten som 

ej hunnit lugna sina upprörda känslor, under det 

studenten höll sin filosofiska föreläsning, torkade sig om 

munnen och bad målaren tala om "Karnobeln". Denne 

började: 

 

"För några år sedan var här under flera månader 

en gruvlig brännvinsbrist bland det sämre folket, ty se, 

alla de där vanliga lurendrejarna hade otur och blev 

knipna. Så tog bevakningen till exempel på en gång 

två kannor brännvin som rengörarna sökte få in i ett 

par dubbelbottnade baljor, och kort därefter tappade 

det ena stadsbudet i själva vakten en lång bleckflaska, 

som var formad efter hans ben, men varit uselt 

fastbunden. Vallarbetena var slut, man fick ej mera ligga 

därute och under rasterna tugga halmstrå..." 

 

"En förklaring är nödig över halmstråna," avbröt 

ordföranden. 
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"Ska ske. Jo, det var så, att hugade spekulanter 

genom stadsbuden eller en och annan besökande vän 

fick en vink om att nedgräva brännvinsflaskor ute på 

arbetsplatsen och medelst små pinnar utmärka var de 

kära halsarna finns. Så skedde, och soldaterna fann 

det ej underligt, att en del av fångarna under rasterna 

låg med ansiktena mot gräset och lekte med halmstrån, 

men de var frestade att tro på trolldom, när de ej 

kunde dölja för sig själva och varandra, att några 

av fångarna ej var helt och hållet nyktra; men då 

ruset ej var starkare än att det fördunstade under 

arbetet, så blev den obegripliga saken aldrig anmäld för 

befälet. 

 

"Men för att återkomma till ämnet, så märkte 

vaktknekten på en av de större arbetssalarna en dag, 

att såväl arbetsförmannen, som en del av fångarna 

hade rysligt svårt att bibehålla sina kroppar i nödig 

jämnvikt. "Ä di inte fulla, målare?'' viskade han och 

rev sig bakom örat. "Påstrukna," sa jag, för det stod 

inte till att dölja, ty de började till på köpet må 

illa, och saken rapporterades till befälet, och där blev 

en faslig jakt efter brännvin. Jag hade så svårt att 

hålla mig från skratt under visitationen, ty 

vaktknektarna luktade mer än en gång på de flaskor, vilka 

innehållit nektarn, men jag teg med vad jag visste; 

slutligen, då ingenting misstänkt stod att finna mera än 

de rusiga fångarna, tog de dessa och släpade de 

plakataste av dem i cell. En av cellvaktarna, en 

genomdriven brännvinskolportör, viskade då ett ord i 

sergeantens öra, för se, den fiffige patronen, cellvaktaren 

förstås, ville ha saken upptäckt, för att sedan kunna 

skylla all rusighet på karnobeln ..." 

 

"En fånge?" frågade jag över protokollet. 

 

"Nej, den nya drycken, som arbetsförmannen 

funnit upp och som bestod av en blandning dricka och 

snus; den rusade bra och dracks gärna av en del sämre 

karlar." 

 

"Arbetsförmannen fick cell och hasselknopp för sitt 

laborerande, och karnobeln blev gruvligt förföljd, till 
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stor harm för uppfinnaren, och då han ansåg 

vaktknekten, som angivit de rusiga för den sannskyldige 

upphovsmannen till "förföljelsen" både mot honom och 

hans rusgivande blandning, behöll han knekten i minnet 

och gav honom en tid därefter i ansiktet ett försvarligt 

knivhugg, vilket förskaffade honom ett fult ärr och 

karnobelns uppfinnare påökning av hans strafftid." 

 

Då jag såg att ordföranden syntes något 

frånvarande, vinkade jag med pennan åt den känslige 

korridorvaktaren, som nu var både torrögd och livad av 

föregående talares berättelse och genast började sin: 

 

"Se herrarna, innan jag blev korridorvaktare, 

tillhörde jag de arbetslag vilka efter rekvisition sändes 

till staden för vedsågning och sådant där. Nu är det så, 

att alla fria människor tycka synd om oss, beklaga oss 

och fråga vad vi försyndat. Det är klart att vi är 

stackars oskyldiga som kommit i omständigheter genom 

lagens eller människors orättvisa; både fruar, mamseller, 

bokhållare, pigor och drängar veta, att ingenting är 

bättre att slå bort sorgen med än brännvin, och det 

går lätt att låta oss förstå var dylikt finnes för vår 

räkning. 

 

"En dag hade vi fått den krubbitaren Lönn till 

betäckning, då vi skulle såga ved hos en köpman. 

Lönn följde efter oss som skuggan, ty han skröt alltid 

att vi ej kunde lura honom. En av bokhållarna, 

en lustig ture, kom ut på gården med smörgåsar åt 

oss, vi narrade Lönn att skryta med sin vaksamhet, 

och då bokhållaren åter gick in i boden, visste vi var 

vi kunde hämta ett kvarter sexgradigt. 

 

"Vi åt våra smörgåsar under tystnad, och då de 

var slut bad jag Lönn att få gå in i boden och låna 

ett dryckeskärl för att pumpa vatten i. Bokhållaren 

svarade snäsigt att jag kunde ta buteljen som stod på 

golvet, sprang därpå hastigt förbi mig och ropade på 

Lönn, som stod i dörren och noga bevakade både mig 

och min kamrat. Bokhållaren hälsade från frun, att 

veden skulle sågas kortare, och medan Lönn svarade 

honom, gick jag bort till pumpen, lade tummen över 
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flaskans öppning och pumpade, så att vattnet strömmade 

i stora floder på gården, därefter drack jag först en 

försvarlig klunk, pumpade om igen och räckte min 

längtande kamrat, och då vi druckit vardera två gånger, 

sköljde vi artigt flaskan, fyllde den med vatten och 

bjöd Lönn, som även var törstig. 

 

"Varan var stark och steg oss så i huvudet, att 

vi tumlade omkull med vedkorgen. Lönn förstod blott 

att vi var fulla, men hur det gått till gick vida 

över hans förstånd, och hans ångest var så stor att 

bokhållaren måste trösta honom med att ruset nog gick 

över innan det blev tid att gå till fängelset, och 

lovade att skicka ut två stora koppar te för att 

underlätta tidens verkningar på våra yra hjärnor. 

 

"Lönns stolthet var förkrossad, han bad oss ej 

sprida ut saken så att han förlorade sitt anseende, 

vilket vi ädelmodigt lovade." 

 

Historien vann stort bifall, och målaren erbjöd 

sig att berätta en dylik som var ännu roligare, men 

en blick på vår bleke ordförande, som lutade sitt sorgsna 

ansikte i den smala, vita handen och i drömmande 

ställning satt på sängkanten, lät mig ana att hans 

tankar ej fängslades av dylika berättelser, varför jag 

vädjande till honom hemställde att sluta för kvällen. 

 

Han spratt till då jag nämnde hans namn, men 

fattade sig genast och föreslog, att vi ej skulle upptaga 

stadsbudens: "Något nytt" på programmen, då dessa 

löshästar sällan anlände hem så tidigt, att de kunde 

komma in till oss, och vad Samuel beträffade, så hade 

han troligen återvänt så drucken hem att han fick sova 

i cell för natten; han skulle nog ej dagen därpå 

försumma att berätta de senaste nyheterna från staden. 

Vi trodde detsamma, skakade hand och begav oss till våra  

sovrum, vilka var belägna bredvid varandra. 

 

Stadsbudet Samuel hade verkligen kommit tämligen  

drucken hem den kvällen, som så många andra, och  

några av oss kände en viss oro för en del tvålstyckens  

skull, vilka vi, för det ojämförligt billiga 
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priset, låtit förleda oss att taga från denna hand. Men 

då den klipske gubben morgonen därpå utsläpptes ur 

den cell som under dylika sälla stunder tjänade honom 

till sängkammare, plirade han så förnöjd mot vår betjänt, 

att vi kände oss trygga. 

 

Vi fick dock inga närmare upplysningar av vännen 

Samuel förr än långt fram på eftermiddagen, då 

han icke allenast uträttade sin ganska dryga andel av 

fängelsets ärenden, utan även ombesörjde de flesta 

inköpen för det högre befälets hushåll och därför 

oupphörligt var på språng mellan fängelset och staden. 

Äntligen kom den efterlängtade in på redogörarkontoret,  

där de flesta av oss för tillfället befann sig i något ärende. 

 

"Du kom i "berget" — cell —, Samuel," sade 

den som rekvirerat tvålen. 

 

"Ja, visst det, men det var ingenting vidare, och 

Samuel kör inte i bråk, utan allt går rättvist till, och 

jag köpte allt vad herrskaperna befallt, tvål och allt 

vad fruntimmerna skulle ha. Men se, jag träffade 

en gammal bekant från livstiden, en hygglig karl som 

fått sin frihet. "Go' da' Samuel! du har fått förtroende, 

ser jag," sa han. 

 

"Förtroende!" svara jag. "Jag kan få för hundra 

riksdalers kredit hos vilken köpman jag vill, på min 

gamla gråmössa. Jag köper upp kontant många saker 

för fängelset och kunde köra i bråk med befälet, som 

fick betala kalaset, men jag aktar mig för att flera 

gånger komma i omständigheter, och i dag skall jag 

betala åtta tio riksdaler för hennes nåd direktörskan," 

sa' jag. "Du är en stor karl, du," svarade han. 

"Kom med in på källaren och drick ett glas öl," bjöd 

jag, för se vi hade inte träffats sen jag var på 

livstiden. Och så drack han sitt glas och jag drack mitt, 

och det var ingenting vidare, utan jag betalte och han 

tackade, men när vi skulle gå ut, tyckte jag det var 

skam att inte ha bjudit en så gammal känning på en 

pris snus, och så skulle jag ta upp min doga, och då 

var plånboken med de åtta tio riksdalerna i pötzväck ". 
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Vi uttryckte med både ord och åtbörder vår 

häpnad över förlusten, ty vi visste ganska väl att han ej 

ljög i denna sak; ty fastän Samuel hade varit dömd 

till livstidsfängelse för tjuvnad, så anförtroddes här såväl 

av fängelsets tjänstemän som deras fruntimmer, ganska 

betydliga summor åt gubben som, huru drucken han 

än var, dock aldrig glömde något av de många 

uppdrag han hade att uträtta, fast han högst sällan 

erhöll dessa skriftligen, åtminstone ej av damerna, vilka 

fullkomligt litade på hans goda minne, även då han 

var rusig. 

 

Gubben skrattade åt vår häpnad och fortsatte: 

"Aha, tänkte jag, är det så? Jag gick fram till 

jungfrun vid disken, vek undan hennes förkläde och stack 

handen i hennes kjortelficka. Förlåt, sa' jag, vi ska 

inte köra så långt, för jag har givit mitt ord till 

slaktaren och bagaren att betala på dagen, och jag får ej 

förstöra hennes nåds kredit, sa' jag, och drog upp 

plånboken. "Förlåt, Samuel!" sa' jungfrun hövligt. Allt 

förlåtet, svarade jag och bockade mig. Här är alla 

sedlarna, då är det ingenting vidare utan adjö." 

 

"Och du lät inte häkta slynan?" frågade en av 

oss, som stulit tusentals riksdaler. "Hon har gott öl,"  

sade gubben och plirade slugt på oss; "en vän är bättre  

än en ovän för den, som färdas ute i världen. Se där har  

herrarna den enda nyhet jag vet i dag, och ursäkten  

att jag fick förhinder i går kväll!" 

 

 

Kap 17. 

 

Vår nästa soaré ägde ej rum förrän ett par veckor 

efter den nyss beskrivna, ty vid varje månads slut 

hade vi så mycket arbete med räkenskaperna, att vi 

under hela veckor arbetade tills över midnatt på våra 

skilda kontor. 

 

Programmet till nästföljande aftonunderhållning 

upptog: "En självbiografi av "Rahm". "Den ädelmodige 

soldaten," skiss av Målaren. "En svärdsriddare,"  
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berättelse av Lille kamrern, och "En promenad i vagn," en 

bit ur dagens historia, berättelse av "Adjutanten." 

 

Den fånge som denna afton skulle berätta något 

om sina öden, hade tillbringat fyra år i fängelset, och 

ännu återstod två av hans strafftid. Han var nyligen 

kommen ur "berget" för ett häftigt yttrande mot en 

vaktknekt, en av de få, vilka var nog modiga att 

sköta sin tjänst utan att fråga oss om råd; och som 

denne ej hade någon familj att försörja, levde han utan 

större bekymmer endast på sin lilla lön. Vaktknekten 

anmälde Rahms otillbörliga beteende, vadan denne 

uppkallades och erhöll en allvarlig varning av 

direktören, men uppretad häröver förnyade fången 

förolämpningen så snart knekten och han kom ned på 

gården. "Helt om karl, och upp igen!" kommenderade  

vaktknekten kallt, och efter ett par minuters 

förlopp stod de åter inför direktören som då ådömde den 

vildsinte Rahm en månads cell, därav åtta dagar utan 

sängkläder. 

 

Vi andra skrivare bävade, ty endast för några 

dagar sedan hade ett par av oss vräkt ut en 

storskrävlande vaktknekt från det ena kontoret, där han 

egentligen ej hade något att befalla. Denne var 

visserligen en fullkomlig motsats till den som Rahm 

förolämpat, och vi hade ingenting att frukta av honom, 

men den nye direktörens stränghet mot en av oss 

privilegierade var oroande, ty det kunde falla några av 

de mer "oberoende" bland bevakningen in att se upp 

med oss bättre än hittills varit fallet. Vi hade väntat 

att finna vår kamrat ursinnig över sin långa 

fångenskap i cellen, men i stället var han endast tyst och 

allvarlig samt svarade blott, att han skulle säga oss 

sin mening om saken på nästa "språkkväll", och det 

var icke utan en viss förundran vi avhörde hans löfte, 

att då berätta oss ett och annat om sitt förflutna liv, 

något som han förr alltid undvikit. 

 

"Kamrater," började han med en viss högtidlighet,  

"jag måste först och främst förklara för er, att 

cellstraffet var fullkomligt rättvist, ty jag var grovt 
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ohövlig mot en av de få bland den lägre bevakningen, 

som vi måste högakta för deras omutlighet och 

personliga mod, samt även tillägga att om fängelset hade 

många dylika karlar som Holm, skulle vi ej ens tänka 

på att göra de många snedsprång, som nu dagligen 

begås av alla klassers fångar. Jag är glad om jag med 

något mera än mitt straff kunde gottgöra min 

förbrytelse mot den raske Holm. 

 

"Som ni nogsamt vet, är en fånge i cell för ingen 

del avstängd från all kommunikation med den yttre 

fängelsevärlden, då befälet på grund av den otillräckliga 

bevakningen, nödgas lämna cellernas tillsyn åt 

cellvaktarna, vilka visserligen ej av befälet anförtros 

några nycklar, men dylika liksom så mycket annat, 

ställer man sig ju från smedjan. Alltså fick även jag, 

under de första åtta dagarna, många vänliga 

hälsningar från några av de farligaste bovarna här på 

fängelset, att de skulle hämnas både dem och mig för 

alla de nätter vi genom Holms försorg fått vara utan 

sängkläder. 

 

"Jag lät hälsa och tacka skurkarna för deras 

välvilja för mig och bad dem inställa hämnden tills jag 

blev fri då vi kunde talas vid om saken. Samma dag 

då jag fördes ut i fånggården för att rastas, hade Holm 

lyckligtvis vakten över mig. Han sade mig rättfram, 

att det gjorde honom ont att veta mig fara illa under 

de kalla nätterna, men att han ej skulle tveka att 

anmäla vilken fånge som helst, vore det så själva 

vår ordförande här, ifall han förgick sig mot honom. 

I utbyte mot hans öppenhet berättade jag de anslag 

som var riktade mot hans liv. Han brydde sig i 

början föga därom, men då jag sagt honom vilka de 

var som lovat hämnas på honom, blev han allvarsam,  

högg häftigt i luften med sin långa huggare, den 

han förstår att föra som en karl, och mumlade en 

förbannelse över usla, fega kamrater. På min bön, att 

han måtte lämna sin tjänst så fort ske kunde, svarade 

han vägrande, varför jag än ytterligare nödgades 

upplysa honom om åtskilligt — —. 

 

 



 
 

 

Bevakningens tjänstevapen: Huggare med stålbalja, m/1846.  
Foto Sveriges Fängelsemuseum, accnr: XFM OBJ 2021.2.3  
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"Så snart jag blev fri från cellen kom han till mig 

och meddelade att han tagit avsked för att ingå vid 

polisen i huvudstaden, och att han reser i morgon; 

sedan blir det min tur att tala vid alla de olika slag 

av skurkar, som kunde finna en fördel i att Holm ej 

gick i vägen för deras affärer. 

 

"Medan jag suttit i berget, har jag med blygsel tänkt på,  

att jag bringat skam över min familj och över den krets jag  

här tillhör, blott genom oförmågan att styra mitt häftiga sinne;  

om jag haft detta i mitt våld, skulle jag ej begått den  

omanliga gärning, som fört mig hit. 

 

"Ehuru min familj med många skäl kan räknas 

bland bättre folk, erhöll jag på grund av våra ringa 

tillgångar som gosse, plats bakom en disk och fick 

nöjas med de kunskaper som kunde vinnas i denna 

minuthandel, och vilka huvudsakligen bestod i 

skrivning, räkning samt varukännedom; jag var anställd på 

samma ställe från mitt tolfte till mitt tjugosjunde år. 

 

"Genom sparsamhet och ordentlighet hade jag under 

denna tid samlat mig ett litet kapital, varmed jag 

etablerade en handelsrörelse på landet; denna gick bra, 

men den oregelbundna ungkarlshushållningen behagade 

mig ej, och då jag även råkat förälska mig i en 

vacker flicka som förklarade sig nöjd med att utbyta sitt 

tarvliga hem mot det, som jag lät ställa i ordning åt 

henne och där hon skulle bli allena styrande, gifte 

jag mig. 

 

"Men som jag själv var van vid att spara och arbeta, 

så fordrade jag, att min fru skulle göra sammalunda, 

och hon tycktes ej vara obenägen till att häri rätta 

sig efter min vilja under de första månaderna av vårt 

äktenskap. Jag företog ofta mindre affärsresor, och 

därunder skötte hon även boden till min fulla 

belåtenhet, ända tills hon en vacker dag hindrades från 

både detta och hushållsbestyren genom en liten 

flickunges ankomst till världen. 

 

"Då, i min livliga oro för hennes hälsa, skrev jag 

efter en av hennes närmaste släktingar, och liksom  
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igelkotten eller råttan, som erhåller föda, ilar att föra 

sin familj till stället där sådan finnes, så skyndade 

denna dam sig att hämta flera av den värda familjen, 

och snart hade jag det nöjet att se några av dem 

bosatta i vår närhet. Från den dagen började min 

hustru klaga över sitt slavliv och den ringa glädje 

hon hade av världen. Jag blev rasande, ty numera 

gjorde hon ingenting utom klädde sig och gick på 

kafferep samt hade dylika hemma. Hon hade nog rätt, när 

hon klagade över min hetta och våldsamhet, ty jag 

fruktar att hennes spefulla sätt mer än en gång kom mig 

att förgäta det överseende jag borde haft med min 

späda flickas mor; men jag är mindre än någon annan 

skapad till att leda en nyckfull kvinna på bättre 

tankar, utan det blev som man säger, hårt mot hårt. 

En gång, då jag kom från en resa, saknade jag en del 

varor i boden, och då jag insåg att ett så stort parti 

ej kunde vara sålt under den korta tid jag varit borta, 

förstod jag, att jag fått stora familjeråttor i lagret; jag 

teg tills jag fick fast i den, som banade dem genomgång,  

samt hade den olyckan att gripa min egen fru i den 

 "lovliga" förrättningen, att stjäla ur vår gemensamma  

egendom, en gärning om vars olaglighet det 

var omöjligt att övertyga henne, men hon gjorde 

ett slags avbön, som rörde mig så narraktigt djupt att 

jag ansåg mig böra göra henne en dylik i utbyte. 

Försoning ingicks, den kvinnliga släkting som var i huset 

fick avsked på grått papper, och jag trodde, att nu var 

allt bra, samt företog kort därefter en längre resa än 

vanligt, lämnande hus och bod åt min hustrus 

överinseende. 

 

"Då jag återkom, hade hon lämnat vårt hem och 

tagit med sig mycket mer av vår gemensamma 

egendom än vår lilla flicka, men förlusten av henne kändes 

dock hårdast, och jag gjorde min hustru, som flyttat 

till sina släktingar, flera förlikningsförslag, på vilka 

jag ej erhöll något bestämt svar, utan lekte man med 

mig, som katten leker med den fångade råttan. 

 

 

 



 
 

141 

 

"Under det jag sysselsatte mig med husliga affärer, 

gick de som rörde handeln baklänges, och det var ej 

underligt med den liknöjdhet, varmed jag skötte dem. 

Slutet blev, att jag gav upp staten. 

 

"Hitintills hade min hustru vägrat att se mig, nu 

blev en sammankomst nödig för affärernas skull. Hur 

hon och hennes värda familj då hånade mig, vill jag 

ej beskriva, ty det kan dock ej förringa min fega, 

eländiga handling. Ni vet ju alla att jag i hettan 

sårade min hustru med den pennkniv, med vilken jag 

tanklöst lekt under början av denna olyckliga 

sammankomst, och att jag därpå genast, full av fasa och 

förtvivlan, sökte skära halsen av mig själv — — — — 

 

"Min hustrus sår var obetydliga, och hela saken 

hade lätt kunnat döljas, men det stred emot hennes 

och släktens avsikter; jag var dem nu blott en börda, 

de kunde göra bättre affärer med mina kreditorer än 

med mig, alltså överlämnade min lilla flickas mor mig 

i lagens händer, och genom hennes nitiska bemödanden 

fick jag sex års straffarbete. 

 

"Mycket dåligt har jag här sett, deltagit i åtskilligt,  

som ingen hederlig karl på friheten skulle vilja 

befatta sig med, men det får gå; blott att jag, genom 

samma fel som bragt mig hit, skulle ryka i berget, gör 

mig ledsen, ty vi ha hitintills ej haft någon extra 

judiciellt straffad bland oss." 

 

Lille kamrern påminde honom om sig, men vi 

förklarade alla, att det var helt och hållet 

omständigheternas fel och ej hans. Målaren anmärkte, att 

kvinnfolken borde, samt och synnerligen, deporteras eller 

insättas i cell, ty de kommer så många karlar i bråk 

och omständigheter, något som han än ytterligare ville 

åtaga sig att bevisa genom många sanna historier. 

Humlan fläktade med tröjsnibbarna, ett tecken till oro 

eller missnöje, och förklarade kort att vi ej borde bry 

oss om att tänka på kvinnorna, och tillade skrattande 

att dessa våra "språkkvällar" påminde om "Tusen och 

en natt", då den ena historien jämt gav anledning 

till en annan, varför vi, om vi ej ville helt och hållet 
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fördumma sömnen, gjorde klokast i att hålla oss till 

programmet. 

 

Jag fattade mer än väl orsaken till Humlans oro 

då talet föll på kvinnor. Han hade en god, älskad 

hustru och en mor, vilka uppbjudit alla sina krafter 

och tillgångar för att rädda den olycklige mannen. Han 

hade även ömma systrar, och här, det visste han 

nog, aktades intet kvinnonamn rent, ingen kvinna 

dygdig; det var med dem som med religionen, de få som 

trodde på dem måste dölja denna tro, om de ej ville 

höra den bli ett föremål för de grövsta gäckerier och 

gemenheter. Humlan visste nog att vi, fast vi i hans 

närvaro förde ett hyfsat språk, dock ej försmådde att 

både höra på och själva delta i de grova samtalen 

som fördes bland den råa fånghopen, synnerligast då 

dessa samtal rörde sig kring fruntimmer, och att de 

kvinnor som bodde inom fängelset, var självskrivna 

föremål för det råaste skämt, att deras minsta handlingar 

utspionerades och lämnade stoff till förvridna och 

smutsiga historier, och att vi för nöjet att höra dessa, 

för tillfället avlade vårt förnäma skick och fröjdade oss 

även vi, över att synden och brottet som vi trodde, 

även regerade däruppe bakom de vita spetsgardinerna 

i befälets bostäder. Sedermera lärde jag inse 

nedrigheten av alla dessa beskyllningar mot dessa unga 

kvinnor, vilka genom familjeband tvingades att leva inom 

samma murar, som hyste samhällets uslaste avskräde. 

Dock, jag återvänder till programmet för aftonen. Det 

var nu målarens tur att berätta om "den ädelmodige 

soldaten". 

 

"Som herrarna veta, är jag nästan helt och hållet 

uppfostrad här, och fast jag ej är mer än trettiotre år, 

så har jag redan tjänat ut en tjänst på tio år här och 

håller nu på så snällt att avtjäna ytterligare tio, och 

det kan hända, att jag en kväll berättar er mera om 

mig själv. Då jag har en livlig själ, som längtar efter 

ombyte, har jag försökt alla göromål både utom och 

inom fängelset, och fast jag för närvarande räknas bland 

skrivarna, vet ni nog, att jag hellre hanterar penseln 
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än pennan, helst då jag kan komma ut och måla 

hos folk i staden, ty då har man gott; en sup, ett glas 

punsch eller en toddy går jag sällan miste om, ty 

fruntimmer tycka om målare, fastän de så fort som 

möjligt vilja se dem ur huset. Och vad mig beträffar, 

så rättar sig mitt arbete alltid efter det bemötande 

jag röner. Jag glömmer aldrig en dag jag målade hos 

en skräddare och hade fått med mig en inbiten 

smålandssoldat till betäckning, som stakade efter mig med 

sitt gevär bara jag gick två steg från honom. Middag 

hade jag fått, kaffe likaså, men ingenting vidare, 

vadan det gick trögt med arbetet. "Är ni nykterhets- 

vänner här i huset?" viskade jag till en kvickögd 

piga, som hjälpte mig att klistra tapeter. "Hm, nej, 

vi ska se till mönstret, kan han passa det, målare?" 

svarade hon med en fintlighet, som kunde gjort 

vilken av oss som helst heder. "Ja vass," sa' jag och 

smorde upp tapeten. 

 

"Frun vill ha struket det stora klaffbordet, det 

står i köket, titta i fönstret, där går herrn!" sade hon, 

sedan hon en stund varit inne hos sin matmor. 

 

"Jag gjorde mig ärende ut i köket, tittade både på 

och under bordet samt i fönstret, men såg ingenting, 

utom söndriga buteljer, fotlösa glas och tomma 

blomsterkrukor i köksfönstret; soldat-f-n stod bakom och jag 

vågade ej undersöka skräpet noggrannare. "Vill målaren 

kanske också måla min fönsterkarm, som jag sa´ från, 

för jag är rädd om tekannan där står," sade tösungen 

bakom mig. "Jag skall nog flytta den försiktigt," 

svarade jag, "men hjälp mig nu först fram med det stora 

bordet och så slå vi upp båda klaffarna, så kan hon 

skura det rent så länge. Sätt så fram ankaren och 

baljorna här på golvet, så stryker jag dem på samma 

gång." Därpå gick jag in i rummet och började måla 

en panelning och fortsatte därmed tills pigan flyttat 

träbråten fram emellan det stora bordet, som upptog 

halva köket, och dörren till rummet. Var är min 

ene pensel?" frågade jag högt, ah, i köket! Så tog 

jag ett hopp förbi soldaten, kilade emellan kar och byttor 
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lade händerna på bordskivan och kastade mig över 

det; kannan med toddyglaset i stod nu på golvet 

mellan bordet och fönstret — soldaten skyndade sig ur 

rummet, men snavade i ivern över ett tomt ankare, 

och innan han hade kravlat sig upp, hade jag druckit 

ur toddyn, utan att han kände så mycket som lukten 

en gång eller misstänkte något. 

 

"Men det var egentligen ej denna historia, som 

jag ämnade berätta, utan en som hände ett par dagar 

innan sista garnisonsombytet, då Peter lärling och jag var 

i staden för att måla ett trädgårdsstaket, och hade en 

f.d. gardist med oss till betäckning. Det var ett sämre 

arbete, ty vi kom ej i beröring med husets folk; 

herrn bar själv ut några smörgåsar till oss och soldaten, 

som var en trevlig pojke. 

 

"En sup till dessa hade ej smakat illa," sade jag 

på försök. "Här är krog två hus härifrån," sade Peter 

lärling, tuggande. "Brödet fastnar mig i halsen, kom 

hit pojke!" ropade soldaten till en liten trasvarg, som 

stod och såg på oss. Pojken hämtade brännvin, och vi 

fick alla tre ett par supar till maten; men då nu 

soldaten fått smak på varan, ville han ha mer därav och 

drack gång på gång brorskål med oss, så vi hade svårt 

för att hålla oss så nyktra att vi kunde passa på att 

ej soldaten sprang ifrån oss. Lyckligtvis glömde han 

snart att bjuda oss mera brännvin, utan satte sig säll 

vid ett plank, ställde geväret ifrån sig, lade av 

bandoläret och drog upp sin plånbok. 

 

"Se här, gossar," stammade han rörd, "ska ni få 

vad pengar jag har och rekommendationer till mina 

släktingar i Stockholm för resten. Gå ni i Guds namn 

och lämna mig här, om ett par dagar rycka vi upp, 

och till dess får jag sitta i kurran, men det gör 

ingenting, hederspojkar, se här, en skall få min rock, en 

mina by-yxor, för man skall vara ädelmodig mot 

brö-ödrr — — —" 

 

"Men vi ville ej vara mindre ädelmodiga än han, 

ty vi stoppade plånboken på honom, och då det blev 

tid att gå hem, väckte vi honom, ordnade hans uniform, 
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knäppte bandoläret på honom och satte geväret 

i hans händer. Lyckligtvis var trädgården belägen vid 

en mycket ödslig gata, ingen såg hur vi reste karlen 

upp och gjorde begripligt för honom att vi nu skulle 

marschera hem. 

 

"Kommende-era bara! En tapper soldat följ-er," 

hickade han. 

 

"Framåt, marsch!" skrek jag och satte tåget i gång; 

soldaten slingrade fasligt. "Ut med stegen, fort, takt, 

to!" röt jag, då vi kom på vägen som för hit. Han 

lydde, och i bästa ordning, men i sträck-marsch tågade 

vi hit till den lilla porten. "Still, på stället vila," 

viskade Peter lärling och ställde soldaten emot muren, 

medan jag ringde på portklockan. "Två målare och en 

sudd!" sade jag till vaktknekten, som tog emot oss, 

han skrattade och sade: "den där har blivit bra 

påstruken, väl att det ej är en av oss, som soldaterna så 

gärna vilja topprida. — Betäckning, ut för en full 

soldat!" ropade han därpå till yttre posten, som, 

svärjande, betraktade vår ädelmodige vän och bror." 

 

Skratt och bifall belönade målaren. Lille kamrern, 

vars tur det nu var att berätta, fruktade, att den lilla 

historia, med vilken han ämnade uppvakta, torde vara 

bekant för några av oss, ty den hade blivit omtalad 

inom fängelset redan under förmiddagen, trots 

direktören förbjudit bevakningen att utsprida de närmare 

omständigheterna vid "Skepparens bergtagning". 

 

Vi erkände vår okunnighet; vi visste endast att 

"skepparen" kommit i cell för någon stöld från 

direktören, men ingenting vidare. 

 

"Som ni troligen kommer ihåg," sade lille kamrern, 

"så är skepparen en för fjärde resan stöld med inbrott 

straffad benådad livstidsfånge, vilken är här i 

egenskap av försvarslös. På grund av de vackra betyg han 

medförde från livstidsfängelset, blev han antagen till 

direktörens uppassare. Man glunkar om, att den stolta 

fröken däruppe ej tål fångar och att hon ej gärna ser 

att vi springer i trapporna till herrskapens våningar; 
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jag har själv hört utanför dörren, hur hon disputerade med  

befälhavarens syster om olämpligheten av 

att låta fångar vistas så mycket inom familjerna, och 

att pyssla om fångar, som den beskedliga unga 

mamsellen gör, sade hon var orätt, men hur fröken bråkar, 

får hon dock tåla sig med både rengörare och uppassare, 

ty den gamla jungfrun kan ej sköta allt, och fröken 

lär avsky unga tjänsteflickor ännu värre än fångar. 

 

"Hon vet troligen, att ingen hygglig piga gärna vill tjäna  

och arbeta ibland förbrytare," avbröt Humlan kort. 

 

"Direktören har också haft otur med sina uppassare,  

den ene efter den andre har gjort skälmstycken 

och blivit avskedade," återtog lille kamrern med någon 

förlägenhet över den indirekta tillrättavisningen, och 

fortsatte därpå: "Skepparen har ej varit bättre än de 

andra, utan har hela tiden varit i kompaniskap med 

den där försvarslöse, som skött direktörens ladugård, 

och som kallades inspektören; de två omsatte först en 

del ägg, kycklingar och ankungar, under det de båda 

vännerna klagade för gamla Karin över de stora 

vattenråttorna, vilka drog av med fjäderfäet. Karin trodde 

på råttornas brottslighet och ville nödvändigt ha gift 

till dem, men fröken skrattade och bad henne blott se 

till, att hon ej på stadens torg råkade köpa de 

försvunna kräken, något som Karin ej ville tro, ty både 

skepparen och inspektören var så hyggliga och artiga 

karlar, som alltid frågade vad jungfru Karin befallde. 

 

"Emellertid blev råttorna allt djärvare och 

modigare samt dristade sig till att även dra av med 

spädgrisarna. Då blev Karin förgrymmad och anmälde 

den artige inspektören. Direktören anställde förhör med 

båda fångarna; skepparen, listigare än kamraten, blev 

frikänd, men den andre rök i berget på en månad, 

och jungfru Karin såg länge snett på den tjänstaktige 

uppassaren; slutligen lyckades det dock honom att 

övertyga henne om sin oskuld i avseende på småkräken, 

och hon vaktade honom ej mera då stadsbudet kom i 

köket. 
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"I går afton hade den gamle skutskepparen 

emellertid lyft ankar och seglat sin kos; man förmodade 

dock att han ej var långt borta, och några av 

bevakningen skickades i tysthet ut att söka honom; efter 

ett par timmars förlopp bogserades skepparen in i 

vakten, men se, kostymen, det var det kostligaste; 

stadsbudet hade sett honom. Tänk er bara! den gamle 

livstidsfången klädd i sina grå byxor och träbottnar, 

direktörens nya svarta frack med ordenstecknet för 

svärdsriddare på bröstet, öppen svart väst över 

buldansskjortan, och på huvudet en gammal hög grå hatt. 

En brännvinsflaska tittade förundrad fram ur frackens 

bakficka. 

 

"Så utstyrd hade bevakningen funnit honom i ett 

dike, ej långt från fängelset; bredvid honom låg hans 

grå väst och tröja samt ett par svarta byxor och två 

vita halsdukar. Troligen hade direktören blivit 

tacksammare mot "upphittarna", om de haft förstånd att 

ta frack och ordenstecken av sitt hittegods innan de 

kom in i fängelset. — Skepparen har i dag blivit 

förhörd och bekänt, icke allenast att han stulit 

direktörens balkostym, utan även att han varit inspektören 

behjälplig att omsätta småkräk. Han blir lagförd och 

får fortsätta sitt livstidsstraffarbete.  

 

"Vore det ej så sent på kvällen, mina herrar," 

tog nu adjutanten till ordet, "så skulle jag berätta er 

min egen historia i stället för den jag lovat er, ty 

denna senare rör samma ämne som den vilken nyss 

blivit omtalad, och jag kan ej lova att den blir 

hälften så rolig." — En artig bugning växlades mellan 

kamrern och adjutanten, som nu började sin i 

programmet upptagna berättelse: 

 

"Den "inspektor", som under förra hösten skötte 

direktörens ladugård, blev, om herrarna minnas, hastigt 

indragen, men erhöll ej någon extra judiciell 

bestraffning; däremot fick en av vaktknektarna samma dag sitt 

avsked ur tjänsten, men de närmare omständigheterna 

rörande denna sak, blev ej kända inom fängelset; 

inspektören har dock berättat dem för mig under tyst- 
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hetslöfte, ty han tror, att direktören ej gärna ser att 

de bli allmännare bekanta. 

 

"Inspektören och vaktknekten skulle köra ut och 

hämta en kärra sand i en utom staden belägen 

sandtäkt. Dagen var kall och ruskig och de båda vännerna 

frös där de satt i kärran; lyckligtvis låg en krog i 

närheten av sandtäkten, fången bjöd vaktknekten in på 

ett glas, och då denne övertygat sig om, att inspektören  

var stadd vid god kassa, antog han bjudningen; 

hästen bands i ett skjul utanför krogen, och herrarna 

steg in. Inne på krogen träffades gamla vänner, och 

nya erhölls; brännvin och öl flödade, och fången drack 

brorskål med både sin gamle vän, knekten, och med 

flera av hans bekanta. Tiden går fort i gott sällskap, 

och tre timmar flög bort innan våra vänner kom 

att erinra sig hästen och sitt egentliga ärende. De 

bröt upp, men kom överens om att det vore synd 

att låta hästen draga på något annat än dem själva, 

varför de åter styrde färden mot staden, där de tog in 

på en av knekten välkänd krog; fången blev på nytt 

Wohlthäter, och ännu tvenne glada timmar tillbringades 

mellan skål och vägg, medan hästen stod och frös på 

gatan. Då de lämnade krogen var de i det sälla 

tillstånd, som ej vill veta av något bekymmer eller tvång, 

vare sig för sig själv eller andra, varför hästen fick 

frihet att draga dem vart hän det behagade honom, 

och han förde sina herrar förbi en ölstuga; men här 

tog hans frihet slut för en stund, han bands vid 

dörren, knekten och fången drack öl och tog "flickan" 

om livet; hon föste dock slutligen ut sina hjärtnupna 

gäster, hjälpte dem upp i vagnen, löste hästen och 

lämnade tyglarna åt vaktknekten. Nu bar det av i vild 

fart uppåt den ena storgatan och nedåt den andra, 

under det inspektören i jublande fröjd svängde sin gråa 

mössa i luften. Hästen hittade dock slutligen hem till 

fängelsets ladugårdsbyggnader, där de väntades av 

en sergeant som tog det värda paret i sin vård och 

lät en annan vaktknekt ta hand om den hungriga 

och tröttkörda hästen. Knekten fick, som ni veta, 

avsked och fången kom på spinneriet." 
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Kap 18. 

 

En sjukdom, ty något annat namn kan jag ej ge 

denna plågsamma längtan efter ombyte, som i mer eller 

mindre grad anfaller alla fångar, pinade nu åter mig 

vid denna tid av min fångenskap. Jag var trött vid 

arbetsföreståndarens, som jag tyckte, pedantiska 

noggrannhet och stela sätt, trött vid mina dagliga kamrater, 

vid de kalla magasinen, där jag skulle sitta varje 

lördagsförmiddag och mottaga veckans arbeten. Jag 

var led vid dessa oupphörliga försök till bedrägerier 

från arbetarnas sida och ursinnig på arbetsföreståndaren,  

för det han ej berömde och fjäsade mig till tack 

för det jag ej bestal honom värre, än att jag med lätthet 

kunde dölja förlusterna, så att det ej förorsakade honom 

någon olägenhet. Med ett ord, jag hade denna 

förfärliga feber, som driver de råa brottslingarna till våld 

mot bevakningen, mordbrandsanläggningar och 

myteriförsök inom fängelserna, brott vartill tidningspressen  

och allmänheten förgäves söka motiven till, emedan den 

fria människan, är hon än aldrig så sysslolös och onyttig, 

ej kan göra sig begrepp om ledsnadens verkningar i ett 

fängelse. 

 

Min fixa idé var, att bli förflyttad till direktörens 

expedition, då en dylik förändring långt ifrån var 

fördelaktigare för mig; jag fick mindre betalt, mera 

enformighet i göromålen och ringa dusörer till 

högtiderna, men det var en omväxling; mera begärde jag ej 

för tillfället. Min förflyttning möjliggjordes därigenom, 

att till fängelset ankommit en fånge, som var mig vuxen 

i räkenskapsföring, trots att han i andra avseenden var 

den minst lämplige att uppfylla min plats på arbetsföreståndar-  

kontoret, ty utom det att han var i högsta grad opålitlig  

och oärlig, var han även begiven på dryckenskap.  

Dessa senare egenskaper förteg jag för min chef, ty i mitt  

sinnes låghet fröjdade jag mig över den saknad och de  

olägenheter han skulle få vidkännas efter min avgång.  

Och denne man hade dock bevisat mig idel godhet! 
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Jag hade innehavt min nya befattning just jämt 

så länge, att jag började bli missnöjd med den, då — 

det var i september — direktören snavade i en av de 

slitna stentrapporna inom fängelset och skadade sitt ena 

knä. Dagen därefter kom befallning ned på vår 

expedition, att jag skulle gå upp i direktörens bostad med 

några handlingar, vilka fordrade hans underskrift. Det 

var en stor, ovanlig händelse, ty endast i högsta 

nödfall utfärdades en dylik befallning av direktören, då 

däremot den unge befälhavaren ej hade något emot 

sina skrivares besök, om han därigenom besparades 

besväret att stiga upp från sin soffa, där han vanligen 

låg med de sockklädda fötterna kastade över 

soffgaveln, läsande i någon gammal roman från stadens 

lånbibliotek. 

 

Min första tanke var på toaletten, ty jag kunde ju 

bli sedd av fröken, men tiden var knapp och jag måste 

nöja mig med att ordna mina prydliga lockar framför 

den handspegel som aldrig saknas i en någorlunda 

hygglig fånges ficka. En vaktknekt följde mig in till 

direktören, som låg på en soffa. Direktören vinkade till 

knekten att lämna rummet och taga plats i tamburen, 

varefter direktören började genomläsa handlingarna. 

Härunder öppnades dörren och hans dotter inträdde 

med en del linnebindlar i handen. Hon såg mig ej 

genast, utan kom rakt fram till den höga chiffonjé, 

mot vilken jag stödde mig, under det jag avvaktade 

slutet på läsningen. Jag gjorde en lätt bugning, under 

det jag nyfiket betraktade henne. Men hon tog ett 

steg tillbaka och något, liknande häftig vrede, 

flammade ur hennes mörka ögon, då de mötte mina; jag 

brydde mig ej därom, jag visste att hon föraktade oss, 

men jag hade hört så mycket berättas om henne inom 

fängelset, att jag hade lust att se den förnäma 

synderskan på nära håll; ty, eländig som jag då var, tänkte 

jag ej på osannolikheten av de berättelser, vilka inom 

fängelset uppdukades, såväl om henne som det övriga 

befälets familjer. Hon besvarade ej min hälsning, men 

hennes blick antog ett sådant uttryck av medömkan 
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att jag nedslog min, och en blygselrodnad över mina 

skamliga tankar uppsteg på mina kinder; hon vände sig 

lugnt om och gick bort till sin far: "Då du slutat, 

pappa, kommer jag igen." Hon lade bindlarna på en 

stol och lämnade rummet, men jag stannade länge 

däruppe och arbetade med chefen; hans dotter kom då 

åter in: "Timman är länge sedan förbi, då andra 

förband skola läggas på, du måste uppskjuta skrivningen 

en stund," sade hon i bestämd ton. 

 

"Ja, kära barn! Du får gå ut en stund Lander, 

men ej ner i fängelset, ty vi måste sluta det här." 

 

Jag steg upp för att gå ut i tamburen. 

 

"Herrn torde gå in i förmaket, grötomslagen är 

snart ombytta. Karin, bjud herrn en stol och kom så 

hit med gröten!" befallde fröken lika lugnt, som om 

hon bjudit en eller annan obekant like att taga plats 

i det prydliga förmaket, varest jag en lång stund 

befann mig helt allena och fullkomligt förvirrad av det 

bemötande jag här rönt. Slutligen öppnades en annan 

dörr till ett inre rum och en ännu ung, vacker, men 

mycket blek dam trädde in i förmaket. Vid min åsyn 

uttryckte hennes ansikte den största fasa, hon uppgav 

ett kvävt skrik och vacklade tillbaka mot dörrposten; 

jag gjorde en rörelse, för att skynda henne till hjälp, 

men en åtbörd av avsky fastnaglade mig på min plats. 

Fröken tycktes ha hört det kvävda ropet, ty hon 

öppnade hastigt förmaksdörren, och då hon såg den 

scen jag nyss beskrivit, vände hon sig hastigt om och 

sade: "Det var ingenting, pappa, men jag skall se om 

mamma är vaken". — Hon stängde dörren, skyndade 

hastigt förbi mig bort till den skälvande damen, som 

krampaktigt höll sig fast i dörrlåset. "Förlåt, kära 

Klara, jag trodde ej du skulle vakna så snart!" bad 

hon i kärleksfull ton, och fattande henne om livet 

förde hon den sjuka tillbaka till det lilla rum vid 

vars tröskel hon förblivit stående, slagen av fasa vid 

min åsyn. 

 

Direktörens stämma kallade mig till fortsättande 

av vårt arbete, och då det var slut, inkom Karin med 
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någon kall mat och ett glas mjölk på en bricka; 

direktören bjöd mig äta och förklarade, att jag fick komma upp 

varje dag tills hans knä tillät honom gå i trapporna, 

och därpå överlämnades jag åt vaktknekten, som tagit 

sig en lur i tamburen. 

 

Dag och natt funderade jag på orsaken till den 

bleka damens fasa, då hon såg mig sittande i förmaket, 

och även över frökens beteende mot mig; jag var van 

att av damer, vilka av nyfikenhet besökte fängelset, 

hedras med nästan beundrande blickar, de brukade 

vanligen granska mitt ansikte och figur på samma sätt, 

som man betraktar något ovanligt djur; hon däremot 

hade behandlat mig som en människa, den man just ej 

kan fördraga, men den man ändå är skyldig att bevisa 

vanlig hövlighet. Jag kunde ej förmå mig att omtala 

för någon mina besök hos direktören, och man antog 

att jag var föga belåten med de stunder jag så där 

omedelbart måste arbeta under hans ögon. Att den 

bleka damen var frökens styvmor, visste jag nu och 

även att hon, i följd av en häftig skrämsel och 

själsskakning, var obotligt sjuk, men fångarnas berättelser 

om denna olyckliga tilldragelse, vilken inträffat för många 

år sedan på det fängelse där hennes man då var 

befälhavare, trodde jag ej längre; en olycka, men ej ett 

brott, hade tryckt sin stämpel på det ädla ansikte, som 

jag sett första gången jag beträdde chefens boning. 

 

Emellertid gick allt sin vanliga gång på fängelset, 

och våra språkkvällar fortsattes med mera livlighet än 

förut, ty vi hade erhållit en korridorvaktare, vilken 

hade varit vid kronoarbetskåren, och hans förråd på 

historier var outtömligt. Jag skrev på lediga stunder 

upp en del av dessa, vilka jag upptecknat med hjälp 

av stenografien — den jag lärt före min fångenskap  

— och här nedan bifogar såsom ett bevis på den 

likstämmighet, som råder emellan de olika fängelserna 

och deras invånares tänke- och handlingssätt. Även 

de historier, tillika med de märkligaste tilldragelserna 

inom fängelset, och vilka jag antecknat i den förut 

omnämnda "protokollsboken", renskrev jag. 
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I början företog jag detta arbete blott för att 

förskingra de nya plågsamma tankar, vilka alltid 

överföll mig, då jag arbetade däruppe hos direktören: 

Jag hade ju kunnat vara hans och Auroras jämlike, 

hade kunnat vara kamrer vid kanske just detta fängelse, 

och då — och nu — 

 

Senare fick jag ett bättre skäl att fortsätta mina 

anteckningar. 

 

 

Kap 19. 

 

Kronoarbetskarlens berättelser: 

 

"Jag vill börja med att förtälja för er, att det i 

middags under rasttimmen tog en ända med 

förskräckelse på spritförfalskningen uppe i entreprenörens 

snickareverkstad. Som ni troligen vet, inbillade den 

danske verkmästaren sig, att den svenska spriten sjönk 

i gradantal om den förvarades länge, vilket nog hade 

sin riktighet; han införskrev då varan från Danmark, 

men även den danska spriten kunde inte hålla sig 

uppe, utan försvagades alltmer och mer ju längre den 

stod inlåst i verkstadens skåp. Han talade med vår 

fanjunkare om spritens besynnerliga föränderlighet, och 

denne anhöll då att få låna nyckeln till skåpet en 

liten stund under det fångarna hämtade sin middag; 

verkmästaren lämnade honom nyckeln, men erhöll den 

tillbaka efter en kort stunds förlopp. "Jag har ställt 

något bredvid spritflaskan, som nog skall avhjälpa det 

onda, men gå nu ej dit upp på en stund," skall 

fanjunkaren ha sagt. "Ah, for fanden!" svarade dansken, 

som började begripa något av saken. En stund innan 

arbetet skulle börja gick en del av arbetarna in i 

verkstaden och lade sig på golvet för att vila, medan 

"Långe ormen" fick uppdrag att öppna skåpet och slå 

sprit i en av matskålarna samt ersätta den medelst att 

hälla något vatten på flaskan. Skåpet är djupt och 

mörkt, långe ormen böjde sig långt in, men just 

som han grep om flaskans hals, kände han sin egen 

omfattad med en stark hand; han gav till ett fasligt 
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skrik, slet sig lös och kilade ut i verkstaden, förföljd 

av den omutlige Qvist, som åter grep honom, men denna 

gång i bröstet, samt överlämnade honom åt fanjunkaren,  

vilken genast förpassade ormen i cell. De andra 

fångarna hade naturligtvis sovit från hela saken. 

 

"Nu tycka ni här," fortsatte före detta kronoarbetskarlen,  

"att det där skåpsupandet, jämte bränvinssmugglingen  

här på fängelset är något att tala om, men det 

gick väl till i större skala på den fästning2 där jag varit 

intagen. Vi var tre kompanier vid kronoarbetskåren, 

och ett större värdshus på platsen hade visserligen inte 

tillkommit för vår räkning, men som den enes penningar 

äro så goda som den andres, så tänkte värden kanske 

mest på oss, då han skaffade sig tillstånd att utskänka 

brännvin och andra spirituösa drycker; ehuru det vore 

synd att säga, det bevakningen ej ordentligen lade sin 

avlöning på krögarens disk. Då denna starka flod 

ordentligen höll på att dränka all tukt och ordning 

inom fästningen, synnerligast inom kronoarbetskåren, 

måste några av våra befäl söka få den uttappad på 

något lämpligare ställe, där den ej kunde nå oss och 

vi inte den, men flodens gud, en generalsperson, bjöd 

dess vågor att slå mot vår strand och fukta vår tand, 

som vi sjöng i glädjen. En av underofficerarna grep 

sig likväl an och uppsatte en skrift, som blev 

föredragen på en kommunalstämma, där frågan om 

spritutskänkningens vara eller icke vara inom fästningen 

förekom till behandling. Denna skrift, av vilken vi 

förskaffade oss en kopia för att parodiera den, sedan 

saken "fallit igenom", lydde ungefär så här: 

 

"Då fråga är, huruvida brännvinsutskänkning bör finnas inom  

fästningen, får jag för min del yrka, att minutering av all  

slags spirituösa ej måtte få äga rum därstädes och detta  

av skäl, att vanligtvis de oordningar, vilka nära nog dagligen  

förekomma inom kronoarbetskåren ha sin huvudsakliga grund  

i fylleri. Att kronoarbetskarlar ej personligen erhålla brännvin  

på det så kallade värdshuset, vill jag nära nog tro, men 

då de likvisst ofta befinnas vara berusade av starka 

 
2 Karlsborgs fästning. 
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drycker, och anledning verkligen finns för att tro, det 

brännvinet erhållits från härvarande krog, så borde det 

vara tillräckligt för borttagandet av utskänkningen. 

Lägger man härtill, att ej allenast befäl och underbefäl 

ha stora olägenheter, utan och den arme kronoarbets-  

karlen själv, som ofta med förlusten av sin frihet 

för livstiden får plikta för den lätthet, varmed han 

här kan åtkomma den olycksaliga drycken, som ofta 

uppeggat honom både till subordinations- och andra 

brott, vilka han eller de måhända ångra så länge livs-  

gnistan finnes kvar, så är det anledning nog att borttaga  

brännvinsutskänkningen härstädes. Flerfaldiga krigsrätts- 

protokoll kan tillräckligt bevisa min framställning." 

 

"Men vid kommunalstämman höjde sig flera 

röster från högt uppsatta män till fördel för krogen, 

och de erhöll tysta välsignelser, först och främst av 

krögaren och sedan av oss 4- till 500 kronoarbetskarlar. 

Senare lär man dock ha utverkat förbud mot 

utskänkningen av spirituösa å fästningen, och nu få väl 

mina kamrater göra som vi, om de vilja ha sig en 

styrketår. För övrigt gick även smugglingen ibland till 

något så nära på samma sätt som här, samt körde även 

vi i bråk. Under en tid åtog sig en underofficer vid 

vårt kompani att rikligen förse dem av oss med 

brännvin, som kunde hederligt betala honom för varan och 

den risk han löpte. Affären bedrevs bra så länge, att 

underofficeren hann samla sig ett ej så litet kapital. 

Men så ville olyckan, att en kronoarbetskarl, känd för 

sin böjelse för ordrytteri och kvickheter blev berusad, 

och då han förhördes svarade skälmen: "Jag fann 

brännvinet vid en Ek." Officeren som höll förhöret trodde 

sig förstå vilken ek det var. Underofficeren, som 

förut i Stockholm varit invecklad i en silverstöld, blev 

från den dagen noga observerad, och en dag beslöt 

befälet att man skulle känna sig för hos honom, och 

se, då befanns, att han under sin uniform bar 

bleckflaskor med brännvin. Han blev extra judiciellt avstraffad 

och avskedad, men för de penningar, han på detta sätt 
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förvärvat sig, köpte han sig ett hus i en småstad, där 

han levde som en aktad man, och han kan möjligen 

en dag bli vasariddare eller åtminstone få medaljen 

för medborgerliga förtjänster. 

 

"Då vi arbetade tillsammans med fria personer, 

var det oss lätt att knyta handelsförbindelser med 

närliggande byars befolkning, som med begärlighet köpte 

ända till kläderna på kroppen av en kronoarbetskarl, 

blott de lämnades för gott pris; men prejades vi av 

brännvinslotsarna, så gnodde vi bönderna i stället och 

narrade dem på tusende sätt. En gång kom jag 

överens med ett par av mina kamrater att lura en 

bonde, som alltid visade sig benägen att bjuda oss 

halva värdet för de kronans tillhörigheter, vilka vi 

stundom fann för gott att anse för våra egna. Vid 

lägligt tillfälle bjöd jag ut min kavaj åt honom för tre 

riksdaler; bonden såg sig försiktigt omkring, och då 

han trodde oss vara obemärkta, började han pruta ned 

priset, men jag stod fast, ty kavajen var ny och 

bondens ögon lyste av begärlighet. "Topp, tag hit 

kavajen!" sade han äntligen. "Pengar först!" uppmanade 

jag. Bonden likviderade och fick kavajen, den han just 

skulle gömma under halmen i sin vagn, då de två 

kamraterna rusade fram: "Stjäl du kronans kläder, bonde!" 

ropade de hotande och låtsade sig vilja föra honom till 

befälet. Bonden var förtvivlad och bad om pardon. 

"Fem riksdaler, om vi tiga!" sade den ene. "Se där 

kommer löjtnanten, du följer med till honom!" sade den 

andre; bonden betalte fem riksdaler, summa åtta 

riksdaler, ett i alla fall gott pris, ty en dylik ny kavaj 

är i staten upptagen till elva riksdaler förtifyra öre 

riksmynt. 

 

"En annan gång tog en av kamraterna, som var 

uppassare hos fanjunkaren, dennes spännhalsdukar,  

slog in dem i ett paket och bjöd ut detta till salu åt en 

dräng. Denne öppnade pappersomslaget något litet, 

såg som hastigast på innehållet och bjöd femtio öre, 

var efter säljaren stoppade paketet i sin ficka, låtsande 

sig vara missnöjd med anbudet. I detsamma syntes  
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fanjunkaren på något avstånd, köpet avslutades i största hast, 

kronoarbetskarlen fick femtio öre och drängen ett paket, 

med vilket han sprang sin väg, medan fanjunkaren 

grep sin uppassare. "Det var väl mina nya halsdukar 

du sålde, fördömde galgfågel, ty jag kan ej finna dem!" 

sade fanjunkaren rasande. 

 

"Gud bevare fanjunkaren! det var det visst icke, 

de är här i min vård, drängen gav mig femtio öre för 

ett lika stort paket, men det innehöll blott hö," svarade 

karlen med största lugn. 

 

"Även en del av soldaterna handlade gärna i smyg 

med oss och prejade oss utav tusan; så sålde en 

kronoarbetskarl ett ur till en soldat för tre riksdaler,  

och köparen tyckte sig hava gjort en god handel. Men efter  

en stunds förlopp rusade han alldeles ursinnig till befälet 

och anmälde, att en kronoarbetskarl till honom sålt en 

klocka, som saknade — urverket och blott bestod av 

boetten. Följden blev naturligtvis, att både säljare och 

köpare kringklappades och köpet återgick. Men skulle 

jag berätta alla dylika knep, fick jag hålla på i åtta 

nätter och dagar; i stället ska ni få er några andra 

historier till bästa från min egen "kronomans"-tid. 

 

Där, som här, sköttes en del av kontorsgöromålen av 

kamrater, och under en tid drev två av dessa 

skrivare en djärv industri. Mot en avgift av tre à fem 

riksdaler, förskaffade de på ett "lagligt" sätt friheten åt 

hugade "frihetshjältar"; dessa erlade den bestämda 

avgiften till skrivarna, vilka i stamrullorna förändrade 

såväl tiden för sina klienters ankomst till fästningen, 

som strafftiden och frigivningsdagen. I detta nya skick 

framlades milorna för kompanibefälhavaren, som endast 

fäste sig vid de däri gjorda anteckningarna, vilka han 

vid varje ny kronoarbetskarls ankomst till fästningen 

noga kollationerade med den ankomnes utslag och andra 

papper, men samma försiktighet iakttogs ej med de 

utgående karlarna, utan nöjde han sig, som sagt, med 

stamrullornas vittnesbörd, och på detta sätt återfick 

flera bland oss friheten långt innan den ådömda tiden 

var förliden. Slutligen upptäcktes dock förfalskningarna 
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men man var ej mån om att draga saken för domstol, 

utan blev skrivarna samt deras siste klient extra 

judiciellt bestraffade. 

 

"Rymningar i mängd dels försöktes, dels utfördes, 

och en dylik företogs av den så kallade "Spannridaren" 

under rätt lustiga omständigheter. Ifrågavarande individ 

hade verkligen varit spannridare hos en kunglig person 

och var gift med ett utmärkt vackert fruntimmer i 

Stockholm samt kände sig så lycklig, som Lazarus i 

Abrahams sköt, ända tills en god vän, den hin skulle tagit, 

viskade något i hans öra om hans vackra hustru och 

en kapten. Spannridaren gjorde precist så som män, 

både i böcker och i verkligheten gör vid liknande 

tillfällen; han låtsades resa bort men återvände efter 

en kort stund, öppnade dörren till sin och hustruns 

bostad med en huvudnyckel. Vad han där såg, 

bringade honom i ett sådant raseri, att han fattade en pistol 

och siktade på kaptenen, men pistolen klickade och 

herr kaptenen slapp undan med livet, och den 

förälskade mannen förlät sin otrogna maka. Ännu kunde 

allt blivit bra, ty de levde oberoende genom den 

pension, som tillföll honom, då han utgick ur sin tjänst, 

men han måste snart erkänna, att hans tillgivenhet 

var förgäves bortslösad på den lättsinniga och 

sedeslösa hustrun. En gång väl kommen till denna åsikt, 

slog han sig först på en förtvivlad sorg, därefter på 

dryckenskap och spel samt miste, i följd av sin dåliga 

vandel, sin pension från hovstallet och blev så alldeles 

utfattig. Arbeta hade han ej lärt, och då hans sista 

penningar var utgivna, stal han och blev straffad samt, 

efter strafftidens slut av brist på försvar dömd till 

kronoarbetskåren. 

 

"Han var ännu ej botad för sin kärlek till sin ovärdiga hustru,  

utan talade ofta med mig om hennes stora 

skönhet och ömma hjärta; hennes brottslighet hade han 

glömt, eller tillskrev han endast hennes förförare 

skulden för densamma, samt var övertygad om att hon 

ändå höll mera av honom, som var hennes laglige make, 

än av kaptenen och hans utsvävande vänner och stall- 
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bröder, och jag tror fullt och fast, att endast längtan 

efter henne förledde honom till rymningen. Koleran 

utbröt på fästningen denna sommar, och spannridaren 

blev antagen som uppassare för två av underofficerarna, 

av vilka den ene insjuknade i farsoten. En dag, då 

spannridaren erhållit tillstånd att besöka den sjuke, 

fann man att han dröjde längre där än han brukade 

och som behövdes, varför bud sändes efter honom, 

men den sjuke underofficeren hade förgäves legat och 

väntat på någon förfriskning, vilken han genast skickat 

karlen att hämta. Man började ana oråd, och vid 

närmare undersökning saknades spannridaren och den 

sjuke underofficerens uniform. Nu gick larmskott, och 

bevakning sändes åt alla håll för att efterspana och 

gripa rymlingen; den närmaste soldatposten — vi hade 

till lycka fått ny garnison — hade blott sett en 

underofficer passera ut, han hade gjort ordentligt honnör 

för honom. För några andra soldater hade samma 

uniformerade person uppgivit, att han var utsänd att 

efterspana två förrymda kronoarbetskarlar, samt att han 

hade brått och ville ha en båt. En sådan med tvenne 

soldater till roddare fick han genast, uppgav platsen där 

han ville sättas i land, och så lade de ut, och borta 

var han. 

 

"Sex månader därefter kom en ansedd lantbrukare på  

besök å fästningen och frågade efter samma 

underofficer, som låg sjuk då spannridaren rymde. Då 

lantbrukaren förvissat sig om, att han träffat den han 

sökte, ty herrarna var fullkomligt obekanta för varandra,  

anhöll den besökande om återfående av de trettio 

riksdaler, vilka underofficeren lånat av hans fader och 

som nu, enligt utgiven revers, var förfallna till betalning.  

Underofficeren nekade på det bestämdaste till skulden,  

till reversen, ja, till att för sex månader sedan ha varit på  

besök hos fordringsägaren, påstod sig då ha legat sjuk  

och varken hade deltagit i några kronoarbetskarlars  

efterspaning vid denna tid eller begärt något penninglån för  

att begagna vid en dylik expedition. 
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"Herre!" röt lantbrukaren, "ni är en kältring, 

som nekar till ert namn och handskrift! Stod ni kanske 

ej framför far min, ängslig och brådskande att få 

pengar, emedan ni glömt er plånbok hemma? Han kunde 

lämnat er styvrarna på ert namn, ty det har hittilldags  

tillhört en hederlig familj, och hade det ej varit 

för kolerans och dödsfalls skull, hade min far troligen 

varit narr nog att lämna er penningarna utan den här 

lappen, som — —" 

 

"Innan han hunnit sluta meningen, hade den 

förbittrade underofficeren, med tillhjälp av både sin hand 

och fot, praktiserat den civile mannen utom dörren och 

vidare ned för trappan. Men då denne sansat sig efter 

den hastiga färden, begav han sig genast till vederbörande 

 officer och anmälde underofficerens oredlighet 

och därtill brutala uppförande, samt förevisade 

reversen. Man skred till lugnare förklaringar och 

undersökningar, varvid det snart upplystes, att den 

hederlige och tjänstaktige fordringsägaren lånat spannridaren 

penningarna, samt att reversen utfärdad i underofficerens 

namn, var skriven av rymlingen. 

 

"Efter ett och ett halvt års förlopp blev spannridaren häktad  

och åter avförd till kronoarbetskåren. Vid 

det förhör som där anställdes med honom, utreddes: 

att han först begivit sig till Stockholm, därifrån till 

Finland, vidare till Norge och sedan åter tillbaka till 

Sverige. Han skaffade sig underrättelser om sin hustru, 

och då han fick veta, att hon flyttat med förutnämnde 

kapten till Värmland, begav han sig till henne. Hon 

tog vänligt emot den stackars token, som i förtjusningen  

över detta berättade för henne om sin rymning 

och allt vad som hänt honom sedan de sist träffades. 

Omisstänksamt lade han sig till vila, men hon lät 

hämta folk och arrestera honom. Han blev för stölden 

av uniformen dömd till straffarbete och avförd till ett 

straffängelse, där han kort därefter dog. 

 

"Detta var varken första eller sista gången, som 

underofficerarnas uniformer fick underlätta 

kronoarbetskarlarnas rymning; två av mina kamrater avvek på en 
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gång ur fästningen, iklädda två sergeanters 

släpmunderingar, dock utan sidogevär, av det skäl att de ej 

kunde stjäla dem, då de just bars av ägarna till 

uniformerna. Så snart rymningen blev bekant, sköts 

larmskott, två officerare och trenne underofficerare 

beordrades att bege sig ut på efterspaningar i trakten. 

Dessa delade sig, och gick officerarna åt ett håll och 

underofficerarna åt ett annat; sedan man en stund 

förgäves letat efter rymlingarna, hörde underofficerarna hojtas 

och ropas efter dem; de stannade och inväntade en 

bonddräng, som andfådd, skrek till dem: "Vi ha tagit de 

tjuvarna, ilskna var de, men nu ligga de därhemma, 

bundna till händer och fötter; far och grannarna håller 

vakt över skälmarna, och jag ska springa med besked 

till fästningen, men herrarna få gå hem och hjälpa far 

och de andra." 

 

"Underofficerarna begav sig skyndsamt till den 

uppgivna bondgården, där de emottogs av den belåtne 

husbonden, som redan i andanom såg sig i besittning 

av den vanliga ertappningssumman, tio riksdaler för 

varje rymmare. "Bovarna ligger inne i stugan, utan 

att kunna röra hand eller fot," berättade bonden 

förnöjd, "och kunna herrarna tänka, de attan tusan 

skälmarna trädde helt kavata in i stugan och frågade om 

vi ej sett de två förrymda kronoarbetskarlar som hade 

sprungit bort, klädda i uniform. " Jag ska fråga 

drängarna, sa jag, och så kastade vi oss över de 

kanaljerna, som fräste, rev och slet som arga kattor, kallade 

sig befäl och officerare, men jag lät ej lura mig, fast 

de herrarna mästerligt förstå att lura bönder; kom och 

se på dem, de äro gröngula i synen av arghet." 

 

"Underofficerarna var ej sena att följa uppmaningen,  

och då de inträdde i stugan, fann de sina två officerare ligga  

på golvet, bundna till händer och fötter, och först, då den ene  

av underofficerarna, med vilken bonden var personligen  

bekant gick i borgen för att de två fångarna ej var kronoarbets- 

karlar, löstes de ur sina band. Knappt var officerarna fria, förrän de 

ville rusa på bonden och vedergälla honom för det, för 
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dem så föga smickrande misstaget, men hans ömkliga 

rop: "Farväl med mina tjugo riksdaler," narrade de tre 

underofficerarna till ett så hjärtligt skratt, att även de 

två misshandlade förmännen smittades därav; de 

återvände alla fem till fästningen, där berättelsen om 

äventyret i bondgården uppväckte den största munterhet. 

De verkliga rymmarna blev efter någon tids förlopp  

gripna och återförda till fästningen, dock utan de stulna  

uniformerna; dessa hade de omsatt på sin lilla utflykt. 

 

"På en fästning där så många hundrade förbrytare  

vistades och hade större frihet än man kan ha 

även på det slappast styrda straffängelset, var det 

klart, att även svårare brott förövades inom 

fästningen, dels mot bevakning, dels mot andra personer.  

Jag vill berätta ett av det senare slaget, som begicks av 

två kronoarbetskarlar, vilka hörde till en avdelning 

rånare, som sysselsattes vid fortifikationsarbeten. 

 

"Arbetstiden var ungefär densamma som här, och 

en dag i september månad, klockan omkring halv sex 

på morgonen, avmarscherade arbetsparaden för att 

överlämnas till arbetsbefälhavaren. Klockan tre kvart till 

sex, fördelades manskapet i särskilda arbetslag, vilka 

avgick till arbetsplatserna; härunder smög de två 

karlarna sig bort från var sin avdelning och begav sig 

till den inom fästningen varande, av enskild person 

hållna bok- och diversehandel. Då klockan ej var 

fullt sex på morgonen, träffade dock bovarna 

handelsbokhållaren redan innanför disken, och då den ene av 

karlarna, som var bokbindare, ofta besökte boden tilläts 

han utan betänkande av bokhållaren att komma 

innanför disken, för att närmare se på några varor. Men 

knappt var han där, förrän han rusade på bokhållaren  

och grep honom i strupen, kamraten hjälpte till 

med strypningen, och då bokhållaren, svartblå i ansiktet, 

nedföll som död på golvet, tog rånarna alla de 

penningar vilka fanns i boden, samt begav sig genast 

till sina arbetslag. Hur kort tid de än varit borta, 

hade dock deras frånvaro blivit bemärkt, och rånarna 
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arresterades för det de utan tillstånd lämnat sina 

arbetslag. Kort efter det rånet blivit förövat, kom folk 

i boden, och fann de bokhållaren ännu liggande på 

golvet; läkare efterskickades, och han lyckades 

återkalla den misshandlade till livet. 

 

"För att ej bli röjda, hade rånarna gömt de 

stulna penningarna, vilka sedan hittades av andra 

kronoarbetskarlar och snart vandrade över i 

brännvinslotsarnas fickor; superiet var, så länge något  

fanns kvar av dessa penningar, ännu värre än vanligt,  

och flera våldsamheter begicks av kronoarbetskarlar  

under denna tid. 

 

"Det djärva dådet kunde, oaktat vederbörande 

befäls ansträngningar, aldrig lagligen styrkas, utan 

blev rånarna i brist på bevisning frikända från åtalet; 

men, såsom högst opålitliga och farliga, förflyttades de 

till ett straff- och arbetsfängelse, där de i cell 

fick tillbringa återstående delen av deras för 

försvarslöshet ådömda strafftid. 

 

 

Kap 20. 

 

Vid de försök att besöka fängelset, direktören 

alltför tidigt gjorde, förvärrades skadan i hans knä, och 

läkaren anbefallde honom en fullkomlig stillhet; jag 

arbetade under denna tid dagligen ett par timmar hos 

honom. På grund av det rådande fängelsesystemet, 

tvangs direktören, då han ej personligen kunde sköta 

göromålen på sin expedition, att inlåta sig med mig 

i varjehanda ämnen rörande fängelsets angelägenheter,  

och småningom lade han bort något av sin 

förnäma återhållsamhet samt resonerade ofta med mig 

om tillståndet bland fångarna och dylikt. Ehuru han 

ej öppet uttalade sig därom, var det lätt att förstå, att 

han ej gillade det nuvarande slapphetssystem han 

tvingades iakttaga mot fångarna, och då fängelsets 

handlingar, huvud- och kassaböcker, fångrullor, utslag 

angående fångar, inventarieförteckningar, persedel- 

redogörelser, verifikationer, arbetsjournaler, material- 
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redovisningar och brevkopieböcker eller, med ett ord, alla 

fängelsets affärer och förhållanden rörande böcker, 

skrivelser, förslag, utlåtanden och andra handlingar var 

i "kontorsfångarnas" våld, men under de olika 

chefernas ansvar, så var det omöjligt att hålla något 

hemligt för oss. Befogade eller obefogade anmärkningar 

från styrelsen mot tjänstemännen eller övriga vid 

fängelset anställda personer blev strax kända och, under 

tysthetslöfte, utspridda i fängelset; samma öde delade 

styrelsen, någon gång om stor naivitet vittnande 

föreskrifter, vilka gav anledning till stor munterhet. 

 

Följden av detta system var först och främst, att vi 

noga kände hur väl eller illa en tjänsteman var 

anskriven hos styrelsen för fångvården i riket, och hur långt 

vi, i anledning därav vågade gå i näsvishet mot honom, 

och för det andra blev vi vida djupare invigda i 

fängelsets angelägenheter än de olika cheferna själva, ty 

vi kunde ägna all vår tid åt de göromål vilka var 

noga fördelade på en var av oss, då de tillät oss 

en fri översikt över hela fängelsets förvaltning. 

Chefernas många olika göromål medgav dem sällan att på 

längre stunder lägga hand vid räkenskaperna. Ett 

undantag härifrån var dock fängelsets redogörare, som ej hade 

andra göromål än sitt kontors, men lille kamrerns 

ädelmodige principal var, som förut blivit sagt, 

sjuklig och rik, och hans efterträdare hade en så stor 

ekonomi att sköta för egen räkning utom fängelset, att 

han måste driva den med hjälp av flera arbetare, 

fångar naturligtvis, och således hade föga tid eller lust 

att ägna sig åt sina tjänsteåligganden. 

 

Denne tjänsteman var uppbördsman och hade i 

denna egenskap ställt borgen för ett belopp av två tusen 

tvåhundrafemtio riksdaler. Han hade till sina 

åligganden bland annat: "att emottaga och kvittera de till 

fängelsets kassa inflytande kontanta medel, de 

proviantartiklar, inventarier och effekter, som till fängelsets 

förråd levererades, och de kontanta medel och effekter, 

som tillhörde fångarna och för deras räkning till 

fängelset ankom eller där förvärvades; att ur 
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fängelsets kassa verkställa de utbetalningar, som av 

direktören, på grund av gällande stat och författningar 

eller kungliga fångvårdsstyrelsens beslut, anordnades; att 

ur fängelsets förråd utlämna proviant, enligt fastställd 

utspisningsstat, eller beklädnads- och sängklädespersedlar  

samt materialier, på grund av samma styrelses beslut, 

och material för arbetenas bedrivande och 

inventarier, ävensom fångarnas tillhörigheter, enligt 

direktörens anordningar; att, i överensstämmelse med 

fastställt formulär och ge föreskrifter, föra och avsluta 

fängelsets räkenskaper; och att, enligt direktörens 

bestämmande, varje söckendag hålla redogörarkontoret 

öppet och minst fyra timmar varje sådan dag själv 

vara där; och skulle, genom anslag å kontorets 

dörr tillkännagivas tiden under vilken kontoret hölls 

öppet och å vilka timmar redogöraren där träffades." 

 

Detta är, som man ser, en hel hop göromål, ifall 

han punktligt skulle uppfylla dem alla; men 

lyckligtvis finns vi kontorsfångar. Egentligen upptog 

fängelsestaten endast fyra skrivbiträden, ett till 

vardera av kontoren, och hade dessa "skrivare på stat" 

en daglig arbetsskilling av tolv öre, förutom en extra 

ersättning av sina kontorschefer. Men då kontorsgöromålen,  

med undantag av bevakningsbefälhavarens, omöjligen  

kunde ensamt utföras av dessa skrivbiträden, så måste  

de övriga redovisas som handräckningar med 

mera. Utom de fyra à fem fångar, vilka redogöraren 

sysselsatte på sitt kontor, erhöll han även biträde av 

en vaktknekt, som anställdes vid fängelset med 

villkor, "att gå redogöraren tillhanda, då hans 

tjänsteåligganden sådant medgav", ett fångvårdsstyrelsens 

beslut, varav första delen noga tillämpades, under det 

den sista, vaktknektens tjänsteåligganden, alldeles 

bortglömdes, så att "vaktmästaren" stod helt och hållet i 

redogörarens tjänst och var honom till stor nytta, såväl 

på kontoret, som vid den enskilda ekonomien 

redogöraren hade inom och utom fängelset. 

 

Om även denne tjänsteman ej var utrustad med 

överflödig duglighet eller tjänstenit, så ville han i 
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egenskap av fängelsets "bankir", gärna gälla som ett 

slags försyn för hela fängelset, och vi fångar betraktade  

honom även så, men för en ganska njugg och 

knusslig försyn för oss, så länge premievarorna hölls 

oss tillhanda av honom. 

 

Genom försäljningen av premievaror beredde höga 

vederbörande redogöraren en icke obetydlig extra 

inkomst, ty under årets lopp omsattes betydliga 

partier av dessa varor. Priserna, å vilka visserligen 

månatligen en uppgift inlämnades till fångvårdsstyrelsen,  

var dock vid jämförelse av varornas beskaffenhet, 

ganska höga. Efter varje veckas slut uttogs av 

fångarnas arbetspremier betalning för de varor de erhållit, 

och redogöraren kunde således bedriva denna affär 

utan att använda ett så särdeles stort rörelsekapital av 

egna medel. Hela denna handel sköttes av 

vaktmästaren med hjälp av ett par fångar, och hade 

redogöraren endast att taga emot inkomsterna av handeln, 

medan direktören och befälhavaren varje vecka var 

överhopade med klagomål över de dåliga varorna, 

klagomål som mycket ofta var befogade, synnerligast då 

de gällde osten, för vilken redogöraren endast gav sex 

à åtta öre skålpundet, medan fångarna fick betala 

honom tjugo à tjugofem öre, en ganska god vinst, 

synnerligen som den uppbars av en fängelsets 

tjänsteman. Hur fångvårdsstyrelsen under så många år kunde 

tillåta en dylik överträdelse av gällande handelsordning,  

hör till de outredda fängelsemysterierna; det är 

blott några få år sedan premievarorna övertogs av 

fångvården själv. 

 

Redogöraren bedrev och bedriver kanske ännu en annan  

affär inom fängelset. Han tillhandahöll nämligen både oss  

stövelklädda fångar och sådana, som snart var fria,  

ävensom personer inom och utom fängelset materialier  

till de skrädderi- och skomakeriarbeten, vilka beställdes av  

honom att förfärdigas å fängelsets verkstäder. Materialierna  

bestod huvudsakligen av läder, skinn, foder och tråd, för vilka 

artiklar rekvirenterna betalade redogöraren, men för arbetet 
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till fängelset. Under en tid tillföll redogöraren hela 

det för dylika arbeten debiterade belopp, emedan han 

för arbetarna erlade en viss daglig avgift till fängelset, 

utom premier till fångarna. Men då redogöraren fann 

den avgift av femtio à sjuttiofem öre han för varje 

fånge dagligen måste erlägga till fängelset för hög, 

lyckades det honom sedan att intressera den entreprenören, 

som inom fängelset sysselsatte största delen av 

fångarna, så varmt för sig, att han övertog även 

redogörarens arbetare, och betalade han då entreprenören 

samma låga avgift för dessa fångar, som denne, enligt 

kontrakt med fångvården, till fängelset erlade för sina 

egna arbetare, eller tio à tjugu öre dagsverket. 

 

Hur dylika olagligheter ansågs av de reflekterande  

fångarna, och vilka historier som hopspanns, 

dels i anledning av detta, dels genom redogörarens 

oklokhet, att tillhandahålla rekvirenter just samma 

eller liknande artiklar, vilka han hade för fängelset 

under uppbördsmannaansvar, behöver ej upprepas; 

fångarna tvekade ej att beskylla honom för försnillningar 

och utbyten ur kronans förråd, då han med rätta 

endast kunde beskyllas för ett väl långt drivet 

födgeni; han lyckades också att uppdriva sina inkomster 

till omkring fyra tusen riksdaler. 

 

Under omständigheter, som ovan blivit beskrivna, 

var det nödvändigt att fängelsets chef, synnerligast nu 

då han ej kunde besöka expeditionen, av mig skaffade 

sig nödiga upplysningar, och han bemötte mig snart 

med all den vänlighet som kunde förenas med hans 

värdighet, den han bättre än de flesta förstod att vid 

alla tillfällen iakttaga. Stundom satt hans dotter inne 

hos honom då jag kom, och hon stannade då kvar och 

deltog även någon gång i samtalen, när dessa rörde 

fängelsesystemet, vilket hon noga kände och vars 

brister hon utan skonsamhet blottade. 

 

"Satt du i fångvårdsstyrelsen, Aurora, så yrkade du slut  

på alla gemensamhetsfängelser," sade direktören leende  

till henne en dag, då samtalet rörde en femtonårig förbrytare, 
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som gjort sig skyldig till extra judiciell bestraffning. 

 

"Ett dylikt yrkande tjänade ej till något," 

svarade hon, "men jag skulle höja min röst till förbön 

för dessa unga brottslingar, vilka, lockade av andra 

till brott, kastas hit att börja sin uppfostran bland de 

farligaste bovar; många av dessa gossar kunna ju 

knappast läsa, och då jag har all aktning för monsieur 

Kulas katekeskunskap, så tror jag ej, att den skyddar 

de arma barnen för förförelsen och smittan av de 

farliga sällskaper, varmed man här omgiver dem. — 

Här finns tio à tolv män, vilka i sin uppfostran, 

kunskaper och förra samhällsställning borde äga 

skyddsmedel mot att själva bli angripna av fängelsets 

moraliska smitta — några bland er kunde ej vara 

fördärvade, då ni kom hit — varför använda 

dessa män ej sina kunskaper och sin bildning till att 

undervisa dessa unga vilseförda barn? Tid därtill har 

ni, tillåtelse tror jag ni finge när som helst, och detta 

sätt att avbetala er skuld till samhället borde ni ej 

försumma, ty ni, just ni bildade, har brutit svårast 

mot det, ty ni har åtnjutit alla dess välgärningar." 

 

Jag var på det djupaste skakad. Denna unga 

kvinna — hon kunde vara tjugofem år — hade på en 

minut förmått mig att inse vad jag egentligen var, 

en förbrytare, tusende gånger brottsligare än mången 

av tredje resans tjuvar, vilka kanske stulit första 

gången på sin fars befallning, andra gången av hunger 

och tredje resan för att få tak över huvudet, då 

medmänniskor jagade dem från sina boningar. 

 

Hon tycktes ej märka min rörelse, ty hon 

fortfor: "Vad är det som nu upptager era tankar? Visst 

icke ånger över det förflutna, med vilket ni i stället 

pråla, liksom med de företräden ni här åtnjuta, ej på 

grund av era förtjänster eller eder mindre brottslighet,  

utan på grund av ett förvänt fängelsesystem, 

vilket, för att spara ett par tusende riksdaler, begår 

den grymmaste orättvisa mot era okunnigare kamrater, 

i det ni tillåtas friheter, som förnekas dem. — Och 
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sparas verkligen något åt fängelset genom detta system? 

Nej, er oförmögenhet att emotstå de frestelser, som 

det lägger i er väg, den demoralisering, som det 

åstadkommer bland bevakningen, vilken förleds att 

deltaga i er olovliga industri, tjänstemännen beroende av 

bedragare och förfalskare, allt detta kostar staten 

hundrade gånger mera än skäliga löneanslag till fria 

skrivbiträden." 

 

Oaktat min häftiga rörelse, kastade jag dock en 

rädd blick på direktören, då hans dotter så öppet talade 

om vår olovliga industri. Han hade lutat huvudet 

mot kuddarna och tycktes — sova. 

 

"Och vi, som ändå sett bättre dagar, skulle 

fröken vilja döma oss till spinnrocken eller vävstolen?" 

frågade jag skälvande. 

 

"Helt säkert", svarade hon med fasthet, "just för 

det ni, som jag nyss sade, ha brutit lika mycket, om 

ej mera än den arma, okunniga hopen, borde ni dela 

lika straff med den, ni blir ej sämre på arbetssalarna 

än ni bli på kontoren, där ni sitta trygga och draga 

fördelar av varje brottslig intrig, som kläckes ut på 

de förra ställena, ty nämn mig någon ond gärning som 

ni förhindrat, såvida ni ej haft mera enskilda skäl 

därtill? — Och då ni en gång kommer härifrån och 

möjligen genom era familjerelationer få tillträde till 

bättre kretsar, hur mycket ont skola ni ej anstifta, 

om ej på annat sätt, så genom ord, sådana som dessa: 

Ah, fängelset är ej strängt för bättre mans barn, de äro 

herrar även där." 

 

En rörelse av den sjuke direktören avbröt henne. 

Han satte sig upp. "Jag är för svag att arbeta längre; 

Aurora, säg till om mat åt Lander." 

 

Brickan kom, som vanligt, men jag förmådde blott 

tömma ett glas mjölk, fröken sysslade kring sin far 

och tycktes ha glömt att jag fanns i rummet; men 

då jag bugade mig för henne, gjorde hon en rörelse, 

liksom för att räcka mig handen; hon hejdade sig dock, 

men sade vänligt: 
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"Herr Lander glömmer väl ej rent bort sina 

språkkunskaper, det vore skada —" 

"Ja, det var sant," avbröt direktören, "rektor Wallén 

ber att du må få tillstånd att fortsätta med 

läsningen av de levande språken, ifall du så önskar. Anhåll 

därom vid nästa mönstring, så skall jag förorda saken." 

 

Då jag kom ner på fängelset, sprang jag in i mitt 

sovrum, som lyckligtvis var tomt; jag kastade mig med 

ansiktet mot den grova kudden och grät, grät så, som 

blott en hopplös människa kan gråta. Kula lade sin hand  

på min skuldra; "Lejoninnan däruppe har väl skakat sin  

svarta man och sett tvärs igenom Lander," viskade han;  

"trodde hon kanske, att Lander skrivit brevet?" 

 

"Vilket brev?" frågade jag häftigt, resande mig 

upp. "Säg fort, Kula, hur hänger det ihop med brevet?" 

Det var nyfikenheten, som kom mig att lägga 

mina ord så, som om jag verkligen visste något om det 

brev, varom Kula talade. 

 

"Då Lander råkat i bråk oskyldigt, sjunger Kula 

ut: Lander vet, att endast ett ringa avstånd skiljer 

straffcellerna från direktörens bostad, men Lander vet 

kanske ej, att man från fönstret i den yttersta cellen 

kan se in i hennes nåds rum. Den halvförryckte 

Blank har ju suttit där ett helt år, och han brukar, 

liksom de andra cellfångarna, klättra upp till 

cellgluggarna, genom vilka de prata med varandra, då 

gårdsposten vänder dem ryggen; på så sätt har Blank 

fått ögonen på hennes nåd, som vanligen sitter vid ett 

litet bord vid fönstret; den stackars fina, sjuka damen 

har ingen aning om, att alla hennes rörelser bespejas 

av en galnings blickar, men han tror att varje blick 

gäller honom, att hon svarar med tecken på hans tal, 

och så ha cellvaktarna fått reda på saken — —" 

 

"Nå, men vad rår jag för det?" 

"Jo, ser Lander, brevet, som stadsbudet Persson 

bar upp, var skrivet på postpapper av samma slag som 

ni ha på kontoren, och lacket var även därifrån, men 

sigillet var gjort på fusk, jag känner det av gammalt; 
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det beställdes av en hästtjuv, en tatter, som skrev på 

hemlig väg till sin flamma, ett ankare och ett hjärta, 

hopp och kärlek är graverade i det--" 

 

"Fördömda skurkar, om jag bara visste vem som 

lämnat papperet och lacket — —” ”Och stålpennor och  

bläck sedan," avbröt Kula, "flera än en är med i den komplotten,  

ty de tycka det vara roligt, att hennes nåd, som aldrig visar sig 

för en fånge, om hon kan undvika det, ändå skulle 

kunna bli beskylld för--" 

 

"Tro skurkarna då att hon —" 

"Det förstås, allt sådant tros ju här; Lander skulle 

själv trott därpå, om han ej själv blivit beskylld för 

delaktighet; fina damer ha ibland sina underligheter 

— Lander måste tvätta sig ren för fröken--" 

 

”Fick hon brevet?" frågade jag hastigt, nästan 

förskräckt för det leende som skälmskt spelade kring 

Kulas läppar. 

 

"Det hade legat i en korg, var i Persson burit hem 

några matvaror från staden. Karin lämnade det till 

fröken, hon anade något djävulstyg och bröt det.  

— Fyra hela sidor galenskaper, psalmvers och kärleksvisor, 

utdrag av tidningsromaner och Blänks egna fantasier 

i en röra. — Nå, Persson bjöds in i köket på kaffe, 

och det av fröken själv, och gick i fällan som en dum 

harunge, så livstidsfånge han varit. Han darrade ännu 

i går, då han omtalade det förhör fröken hållit med 

honom och de bekännelser hennes ögon avtvingade 

honom, och han svor på, att han hellre tar tio prygel 

än står till svars för hennes frågor. Man lär ej kunna 

ljuga för henne — — —" 

 

Varför fasade jag nu för denna avgrundsflod, 

vars svarta vågor höjde sig så högt, att de kastade 

sin smuts på kvinnor, vilkas enda brott bestod i, att 

de ej kunde hålla sig helt och hållet dolda för våra 

vanhelgande blickar? Varför ryste jag nu för en intrig, 

åt vilken jag troligen för några veckor sedan skulle 

skrattat med avgrundsfröjd, liksom nu mina kamrater? 

Ah, hon hade rätt, denna unga, stränga kvinna, som 
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aldrig skrattade; vi skrivare var de största uslingarna 

och de mest raffinerade skurkarna! 

 

Kunde Humlan vara medveten om detta? Nej, han 

tålde ju ej ens att en hederlig kvinnas namn nämndes 

i våra syndanästen. Troligen hade jag i mitt upprörda 

tillstånd flytt till honom och omtalat såväl frökens ord 

som händelsen med brevet, men en motvilja, som icke 

ens min fåfänga kunde besegra, hindrade mig från att 

göra min vistelse hos direktören till föremål för något 

samtal med de andra skrivarna. Nu hade även Kula 

med sitt tal om förnäma damers "underligheter" kastat 

en ny brandfackla in i mitt fåfänga, syndiga hjärta. 

 

Kula hade ej mer än sex månader kvar av sin 

strafftid, men han behärskades nu ständigt av den fixa 

idén, att han under denna tid skulle "råka i svåra 

omständigheter", det vill säga, begå något brott, som 

hindrade honom att bli fri. Denna hos fångar just 

ej så ovanliga "frihetsfeber" hindrade honom att 

ordentligt sköta skolan, en omständighet, som jag med 

skicklighet begagnade för att intressera skrivarna för ett 

par av de yngsta pojkarnas uppfostran, och då varje 

omväxling var kärkommen, så bildade vi snart en skola, 

pojkarna blev skilda från logementen och överlämnades  

i vår vård, och de andra skrivarna var ej litet 

stolta över, att de fått direktören "att ge med sig" i 

denna sak. Jag aktade mig för att säga från vem 

idén utgått. Emellertid fick dessa pojkar en rätt god 

uppfostran; drivna av en bättre känsla som ännu fanns 

kvar hos oss, inskärpte vi endast goda lärdomar i deras 

unga sinnen och höll våra elever, så vitt möjligt var, 

skilda från allt umgänge med de övriga fångarna. 

Direktören såg med nöje sin länge närda önskan uppfylld, 

och sedermera lämnades alltid dylika minderåriga 

förbrytare åt vår uppsikt, och direktörens önskan, att ej 

den lägre bevakningen finge vidare att skaffa med dem, 

var en av oss alla känd hemlighet; därför tog Björnen, 

vilken egentligen var den som upprätthöll disciplinen, 

sig utan omständigheter före att visa en av underofficerarna  

på dörren, då denne en gång ville freda en av 
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pojkarna från en välförtjänt aga. Underofficeren hade 

helt nyligen varit invecklad i en mindre snygg transaktion  

med skräddarverkstaden, varför han fann det klokast  

att tiga med den hastiga skjuts han fått ur skolan. 

 

Kulas hela diktan och traktan stod nu till att 

bli antagen som uppassare hos direktören; där, 

menade han, vore han skyddad för alla faror; han skulle 

ej våga göra några snedsprång i direktörens 

omedelbara närhet, "och fröken kan jag ej narra, ty hon är 

lika allseende som Guds öga, om man annars kan tala 

så om ett par fysiska ögon," sade han med en 

blandning av beundran och fruktan. 

 

Även jag önskade, att få min gamle vän anställd 

däruppe, varför jag nu dvaldes med alla mina 

tankar, men jag vågade ej blicka djupare i mitt 

dåraktiga hjärta och efterforska orsaken till denna 

önskan, utan sökte inbilla mig att den härledde sig från 

tacksamhet mot Kula samt vissheten, att direktören i 

honom fick en bättre tjänare än fängelset vanligen 

brukade leverera. Behöver jag väl säga, att jag i Kula 

såg ett slags föreningsband emellan mig, den förnedrade 

brottslingen, och en familj, som i förbigående kastade 

några smulor vanlig människokärlek åt mig och flera 

av mina medfångar? Det finns stunder, då fängelset 

och dårhuset giva varandra broderskyssen! 

 

Kula erhöll platsen, ty utom de lovord jag bestod 

honom, var han väl känd av direktören, och fröken 

sade endast: "Då man tvingas att vistas bland 

brottslingar, kan denne underlige gubbe ej vara farligare 

att ha i vår närhet än de skälmar vi haft förut." 

Men jungfru Karin var förtjust, ty Kula kunde skura, 

putsa, städa, duka, ja, laga mat och stryka, samt var 

den trevligaste gubbe i världen, "bara han ville låta bli 

att gråta." 

 

Det var julafton, jag hade firat sex julhelger i 

fängelset, och näst min första, hade jag ej emotsett 

någon med så dystra känslor som denna. Ännu fortfor 

jag att stundom arbeta i direktörens rum, ty till åkomman 
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i knäet hade han även ådragit sig reumatisk värk i ena skuldran,  

något som ej var underligt, då hans kontor var osunt och fuktigt.  

De restaureringar som gjordes här uppe, och de som ägde rum  

inom fängelset, för att fira helgen, var så himmelsvitt olika,  

att jag med rysning tänkte på att jag skulle drivas ur dessa glada rum,  

för att fira julafton i det mörka fängelset. Karin tycktes dock  

vilja hålla mig skadeslös för kvällen, ty med frökens tysta samtycke  

trugade hon mig att äta flera bakelser än jag kunde ha gott av,  

och direktören tillkännagav att tjänstemännen som vanligt,  

på högtidskvällarna skulle sända sina skrivare kvällsmat. "Följ fröken,"  

sade han därpå, "hon bjuder på te och juläpplen." 

 

Jag följde fröken in i förmaket, men hon bjöd ej genast på te,  

utan på en sorgepost: Fru Wallén var död, och änklingen hade skrivit  

till mig, men den mänskoälskande direktören ville ej att sorgebudet 

skulle lämnas åt mig i fängelset. Den unga kvinnan lämnade mig ensam  

en stund med min smärta, och då hon återkom, var hon ej allena, 

ty hennes unga styvmor stödde sig vid hennes arm. 

 

"Jag beklagar er sorg, unge man," sade denna 

senare, "och delar den även, fru Wallén och jag var 

gamla vänner; hon har älskat er mycket, ty ännu på 

dödssängen har hon tänkt på er: hon har anbefallt er 

i min vård och hon var lyckligtvis obekant med alla 

rysligheterna på ett fängelse, då hon kunde tro, att en 

kvinna kan uträtta något gott på ett dylikt —" 

 

"Så har flera än hon trott, min snälla mamma," 

avbröt fröken, "lärda, kloka män har ju sökt bilda 

en förening för fångars förbättrande, var i även 

kvinnor skulle deltaga."3 

 

"Och jag säger: de veta icke vad de göra!" 

utropade den bleka damen med en ton så smärtfylld, att 

den skar mig i hjärtat. "Kvinnor i fängelserna, de 

skulle predika bättring för brottslingar! Barnsliga 

inbillningar av filantropiska dårar, vilka ej känna mer än 

fängelsernas yttersida! Fångarna skulle uppduka de 

 
3 Kerstin Svensson har skrivit om de föreningar för fångars förbättring som startades under 
1800-talet i ”I stället för fängelse? – en studie av vårdande makt, straff och socialt arbete i 
frivård.”2001. Länk: https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/i-stallet-foer-
fangelse(3634e2cf-74eb-47ec-b803-b6fb804aa7fa).html 
 

https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/i-stallet-foer-fangelse(3634e2cf-74eb-47ec-b803-b6fb804aa7fa).html
https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/i-stallet-foer-fangelse(3634e2cf-74eb-47ec-b803-b6fb804aa7fa).html


 
 

175 

 

mest rörande sagor om oskuld, om ånger och bättring, 

och de fromma, enfaldiga duvorna skulle tro därpå och 

gråta i kapp med den nyomvände. — Aurora, du 

vill väl ej försvara en sådan sak, som att tjänste- 

männens familjer skola bo inom ett fängelse, unga 

hederliga kvinnor skola utsättas för de grövsta brottslingars 

fräcka blickar, veta sina minsta handlingar förtydda, sitt 

rykte angripet av denna vedervärdiga ohyra, som kallas 

fångbevakning och som, med få undantag, i själva verket 

ej är något annat än kolportörer av fångarnas lögner, på 

samma gång de är deras kommissionärer och 

medbrottslingar i mycket annat. Jag talar nu ej blott om 

detta fängelse, utan om flera andra. Och här, här skola 

våra barn uppfostras, här, där det finns förbrytare, 

vilkas brott ej kunna uttalas! Våra döttrar skola leka 

så nära dessa vilddjur, varav somliga skola bestrida 

vår uppassning, om vi ej vilja ha ett nytt ont 

ibland oss, jag menar pigor, vilka alltid äro villiga 

att lyssna till fångarnas bedrägliga tal och lockelser, 

att deltaga i deras brottsliga intriger. Här skola våra 

söner uppväxa, kanske fritt gå ut och in i fängelset, 

då mången far gärna ser, att sonen utbildar sig till 

fångvårdens tjänst; men hur skola dylika ynglingar 

kunna värja sig från att bli lågsinnade ibland idel 

skälmar, hur —" 

 

Hon avbröt sig hastigt och såg med en ångerfull 

blick på fröken, vars ansikte var vitt som hennes 

krage: "Förlåt, Aurora!" viskade hon och fattade 

hennes hand. 

 

"Skall jag behöva förlåta dig, att du återigen 

påminde mig om, hur vi endast genom några tunna 

bräder — hon stampade lätt i golvet — här skiljas 

från de farligaste brottslingar, som fängelset hyser," 

svarade fröken med ett försök att le. 

 

Jag anade, att det ej var påminnelsen om 

rånarnas närhet, som kommit denna modiga kvinnas  

kinder att antaga dödens färg. 

 

Den unga frun sjönk matt tillbaka i soffan. 
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Karin serverade mig te, och Kula kom in med 

en korg med äpplen; hans mörka öga sköt en blixt, då 

direktörens fru vänligt uppmanade mig att låta 

välfägnaden smaka mig och därefter talade med mig om de 

studier, vilka jag skulle erhålla tillåtelse att fortsätta, 

och om den hedrande framtid jag kunde tillkämpa mig 

— hon glömde vad hon nyss yttrat om kvinnans 

olämplighet som omvändelsepredikant i fängelserna. 

 

Några minuter därefter var jag inne på fängelset, 

sysselsatt med att biträda vid uppsättandet av en 

transparent, som i ett av våra sovrum skulle representera 

julglädjen. I alla logementen uppställdes större och 

mindre transparenter, ljuskronor av glasskärvor och 

krusade pappersremsor, prydda av "hemgjorda" kulörta 

pappersblommor. Altaret, på vilka hjärtan i 

pepparkaksform brann med brandgula lågor, kransade av de 

frodigaste rosor och omsvävade av magra änglar, 

prydda med skärp i de bjärtaste färger, upptog 

vanligen transparenternas mitt, medan "höga befälets" 

namn med någon smickrande devis skyddande omslöt 

"himlens andliga och jordens fysiska skatter", för att 

begagna den rörde Kulas uttryck vid åsynen av de 

vidunderliga änglarna och dito rosorna. 

 

Vi skrivare försmådde både änglar och en dylik 

hyllning åt befälet; vår transparent var ritad och 

stucken av en skicklig litograf, och blomstermålningen var 

utförd av vår målare under vårt överinseende. Vi 

försmådde till och med själva jungfru Maria i röd och 

blå klänning och med en gul brödsporre kring huvudet, 

som stadsbudet Samuel ville giva oss till julklapp. Han 

skänkte då bilden åt logementet för första resans 

tjuvar, där den heliga jungfrun uppklistrades på en 

transparent emellan kejsare Napoleon och drottning Victoria, 

medan Fredrik VII av Danmark stod med fötterna på 

hennes gloria. 

 

Fångarna trängdes vid premievarubutiken 

—gluggen kallad — otåliga att få köpa det fina bröd, som 

utgjorde vår enda lagliga "julkost", för övrigt var maten 

den vanliga och premievarorna likaså, men man köpte 
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så mycket mer av det som fanns. Vår uppassare brände 

kaffe, och diverse spritvaror togs dels i beslag, dels 

hamnade de lyckligt i rekvirenternas händer. Fångar, 

vilka hade något dylikt att vänta, spejade oroligt efter 

sina kommissionärer. En vaktknekt, densamme som 

var så förtrolig med "salig Räven", kom blek och 

förstörd, ut ur vakten: ett brev, adresserat till honom, 

hade kommit i fängelsets postväska och blivit, efter 

utlämnandet, så länge tummat av en avundsjuk kamrat, 

att "det gått upp i förseglingen"; de i brevet 

inneslutna tjugo riksdalerna, skickade till en fånge från hans 

släktingar, konfiskerades, och då det fatala brevet 

vittnade om äldre liknande sändningar, så erhöll knekten 

sitt avsked till julklapp, och fången svor ve och 

förbannelse över "den förstörda ställningen". 

 

Kula, som fortfarande är klockare, tänder ljusen i 

kyrkan, garnisonen och fångarna rycka in, skrivarna 

följa med som frivilliga åhörare, garnisonens och 

fängelsets befäl taga plats i bänkarna, och julpsalmen 

samt predikantens ord förkunna fängelsets innevånare, att 

julens glädje, frid, försoning och förlossning är genom 

änglaröster bebådad på jorden. Kanske röres månget 

hjärta under denna dystert högtidliga gudstjänst. Jag 

böjde ned mitt huvud och grät bitterligt. 

 

Då vi åter kom ut på gården, ropade direktören till sig  

den man, som här blivit betecknad under 

namnet Humlan. Bedrog lyktskenet mig, eller räckte 

ej vår stolte direktör sin hand åt fången, som bugande 

och med mössan i hand stod framför honom? Var det 

nyfikenhet eller avundsjuka, som drev mig bort i 

skuggan av byggnaden, för att lyssna på dem? Troligen en 

blandning av båda delarna; säkert är, att jag hörde 

direktören tala tröstande och hoppfulla ord till fången 

samt att denne, djupt skakad, sade: "Jag är ej värd all 

den godhet, som dessa ädla män slösa på mig, arma 

brottsling! Gud lönar dem för deras trogna vänskap! 

Gud skydde och välsigne er, herr direktör!" Humlan 

fick också sin julklapp: hoppet om snar benådning. 
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Sedan gjorde befälet en rond genom fängelse- 

logementerna och tog transparenterna och de övriga 

grannlåterna i ögonsikte, och sedan de avlägsnat sig, 

strömmade skaror av nyfikna människor in i fängelset, för 

att se hur man här firade julen. Att många av dessa 

besökande även hade andra ärenden, visste jag av förra 

årens erfarenheter, och jag skulle denna kväll få nya. 

 

Vi skrivare drev under de två timmar, denna 

besynnerliga folkvandring varade, omkring på den 

snöbetäckta gården, mönstrande de ankommande skarorna, 

vilka, under vaktknektarnas tillsyn, fördes in i 

logementerna. Stundom slöt vi oss till någon grupp och 

medföljde som ciceroner, trots att något slags samtal 

egentligen ej tilläts mellan de besökande och fångarna. 

 

Denna afton hade adjutanten hängt sig fast vid 

min arm, och jag märkte snart att han sökte och 

väntade någon bekant bland de främmande; det var i 

synnerhet fruntimmersgrupperna, som han så noga 

mönstrade. "Äntligen!" viskade han och drog mig bort 

emot några ankommande, under det han talade 

tämligen högt till mig. Vid ljudet av hans röst, skilde sig två 

unga kvinnor något från den täta gruppen samt blev 

ett par steg efter; vi gick fram till dem, gården var 

tämligen mörk, trappor och korridorer likaså, och det 

hade varit omöjligt, även för en uppmärksammare 

vaktare än den vi för tillfället hade, att se vad som där 

företogs bland en skara av nära tjugo personer. Innan 

vi inträdde i det första logementet visste jag, att det 

ena fruntimret var adjutantens älskarinna, henne, för 

vars skull han lämnat sin unga hustru och sina små barn, 

och som till gengäld härför nu besökte honom i 

fängelset på själva julafton. Den andra var en ung, 

vacker flicka med god hållning och ett städat språk, som 

dock var något mycket svärmande för att kunna kallas 

bildat; hon tycktes tro, att alla de unga fångarna 

var idel oskyldiga varelser, och hon fällde tårar, då 

jag nödgades upplysa henne, att "det änglalika 

ansiktet, med de vackra lockarna över pannan och den 

moderna benan i nacken", tillhörde en tredje resans tjuv. 
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"Men någon oskyldig finnes här bestämt!" 

viskade hon då vi gick från det ena logementet till det 

andra. Jag drog en djup suck, den hon måtte ha 

tytt till min fördel, ty hon tryckte min hand, i 

vilken jag på samma gång kände ett silvermynt. 

 

"Det var ämnat för min släkting," viskade 

hon, "men han blir ändå ej utan, och jag tror, att 

herrn är —" en kyss hindrade henne att fortsätta. En 

röst bakom oss kom mig att förskräckt avlägsna mig 

från min känslofulla dam; det var gamla Karin, som, i 

sällskap med de övriga av befälets pigor samt den trogna 

Kula, likaledes gjorde en rond i fängelset. 

 

Den heta svallningen av mitt unga blod lade 

sig så hastigt, som om jag fått ett iskallt bad; Karin 

hälsade ej på mig, och kring Kulas läppar lekte ett 

underligt leende, då han lyckönskade mig till min stora 

tur hos damerna. Det slog mig först i kväll för 

huvudet, att Kula på sista tiden varit högst ojämn i sin 

vänskap för mig; hade han varit en yngre man och vi 

hade levat under andra förhållanden, skulle jag kunnat 

tro, att han var svartsjuk på mig; nu tog jag det som 

yttringar av hans frihetsfeber. 

 

Mötet med honom och Karin framkallade åter den 

här av smärtande känslor, som kvällens äventyr skjutet 

något i bakgrunden: fru Walléns död, hennes bön till 

direktörens sjuka maka, hennes och fröken Auroras 

djupa rörelse, då de talade om tjänstemännens bostäder 

inom fängelserna, det vanvettiga brevet, som troligen 

var läst av flera av mina kamrater, och nu mitt eget 

lättsinniga beteende, allt detta och ändå mera dansade 

kring i mitt huvud. Jag följde, likt en sömngångare, 

efter Kula och hans sällskap, från det ena logementet 

till det andra, trappa upp och trappa ned, genom 

gångar och korridorer; jag såg, liksom i ett töcken, hur 

en liten eländig transparent lyste i en cell, som 

beboddes av lykttändaren eller någon av kockarna — ett 

smalt talgljus brann på bordet; "fängelsets pigor" 

rusade dit in, endast Karin höll sig tillbaka. Skratt, 

lek och ras, ljuset släckes, vaktknekten föser svärjande 
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ut de besökande. I min förvirring stannade jag kvar, 

dörren tillslöts, jag var inlåst med ett par av 

rengörarna, en kock och en — piga. Ljuset tändes, en butelj 

undangömdes, smekningar och kärleksbetygelser 

växlades — åter rycktes dörren upp och den svärjande 

knekten kastade tämligen omilt ut den ömma pigan, 

som skrattande lovade anmäla för befälhavaren, att 

hon "blivit innestängd bland en hop rysliga fångar". 

 

Klockan ljöd till två timmars "fritt högtidsspråk", 

de besökande måste lämna fängelset, jag såg ej mera 

till adjutantens släkting och älskarinna. Jag minns, 

att jag försökte tänka på dem och undra vad stånd 

de tillhörde, om de alltid bar dukar på huvudet, eller 

de endast nu avlagt hattarna för att ej sticka av mot 

de övriga fruntimren, som besökte oss, och vilka alla 

tycktes tillhöra de arbetande klasserna; jag lyckades 

dock ej fästa mina tankar vid dem eller vid det höga 

sorl, prat och skratt, som hördes så fort klockans ljud 

förklingat. Jag såg upp till direktörens och befälhavarens  

klart upplysta fönster, jag såg skuggor röra sig 

innanför och undrade i vilken ordning gästerna satt 

vid bordet i direktörens matsal — och åter tvingade 

jag mina tankar tillbaka till logementen, där nu 

fångarna lekte "sittande jullekar" eller högt berättade 

för varandra om sina bragder och äventyr. 

 

Adjutanten kom ut och förkunnade mig, att 

kvällsmaten var kommen, han var i det bästa lynne, och 

jag insåg nödvändigheten av att dölja mina känslor för 

både honom och de andra kamraternas nyfikna blickar 

och öron; jag lyckades dock ej bättre häri, än att jag 

snart blev överhopad med frågor om jag var sjuk. Jag 

fann det klokast att omtala det sorgebud jag fått genom 

direktören. 

 

"Fru Wallén och direktörens fru var mycket goda 

vänner, trots att den avlidna var mycket äldre," sade 

Humlan; men liksom ångrande att han hade förrått 

sin bekantskap med dessa familjer, flög han häftigt upp, 

surrade brummande ut genom dörren, och då han åter 

tog plats bland oss, låg en viss tillbakadragen höghet 

i hans sätt, som hindrade varje upptagande av ämnet. 
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Kap 10. 

 

Då vi var för talrikt församlade, för att kunna 

ha någon toddydrickning på julafton, tillgreps 

historierna för att förkorta kvällen. I mitt nuvarande 

sinnestillstånd hade jag helst tillbringat aftonen på den 

ensliga gården, men jag ägde lyckligtvis ännu besinning 

nog att ej sätta detta vansinniga begär i verkställighet, 

utan intog, som vanligt, min sekreterarplats, då 

något program ej fanns för kvällen; men samme 

litograf, som ritat vår transparent och som blivit min 

efterträdare på arbetsföreståndarens kontor, lovade 

förtälja något om sina föregående öden. 

 

"Ni få inte vänta er några närmare beskrivningar 

över mina resor och äventyr," började han, och aldrig 

hade hans främmande uttal eller hans nästan dvärglika 

kropp med det plumpa huvudet och de grova 

anletsdragen förefallit mig vederstyggligare än nu, där han 

satt bredvid transparenten; han föreföll mig som en 

ond ande, förevisande en tavla över alla de själar han 

lyckats draga ned i avgrunden. "Skulle jag omtala allt, 

blev ni för utlärda kanaljer allesamman —" 

Bifallssorlet avbröts av Humlan med ett kort: "Du är nu ej 

bland den råa fånghopen!" 

 

"Nåväl, så får jag spara på reflexionerna och hålla 

mig till idel fakta. Det första är, att jag med mina 

föräldrar flyttade från Stockholm till Petersburg, då 

jag var åtta år gammal, och vid samma tid stod jag 

föräldralös i den ståtliga moskovitstaden, men hur 

många millioner undersåtar alla ryssars självhärskare 

än har, låter han hålla tämligen god reda på dem, och 

jag insattes i en större allmän uppfostringsanstalt, 

varifrån jag vid sexton års ålder utgick och anställdes vid 

en stor litografisk inrättning. Men "vid tjugo års 

ålder blev stugan mig trång", deklamerade det ryska 

vidundret med en avskyvärd dialekt, "och jag ville ut 

och ruska på mig. Under sju år arbetade jag i 

dubbelt så många städer, däribland i Paris, Wien, Berlin, 
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Wachau, Pesth och Tobolsk; men som jag därunder 

företagit mig en och annan affär, vilken stundom 

framtrollade Sibirien såsom en framtidshägring, ansåg jag 

det onödigt att frivilligt vistas där, utan återvände till 

Petersburg, där jag hade affärer att göra med ryska 

statspapper; men tyvärr blandade sig myndigheterna i 

saken och hade den ogrannlagenheten, att utan 

bindande bevis anklaga mig för förfalskning av ryska 

statspapper. Man kunde ej överbevisa mig, trots att jag hölls 

häktad nära tre år. Slutligen började de samvetsgranna  

ryssarna tänka på den orätt de tillfogade 

Sverige genom att tillägna sig en så talangfull man av 

dess undersåtar, varför de gav både mitt egentliga 

fädernesland och mig en storartad upprättelse: jag sattes 

nämligen mitt i vintern i ett åkdon och fick med 

fångskjuts resa den lilla biten från Petersburg till 

Stockholm. Det var klart, att en så vittberest man som 

jag och med en sådan språkkunnighet — ty, mina 

herrar, jag kan tala och skriva svenska, ryska, tyska 

och franska språken — ej hade svårt för att få plats; 

en tjänsteman, som avskydde det ryska barbariet, för 

vilket jag naturligtvis varit ett olyckligt offer, just för 

det jag var svensk, antog mig i sin tjänst som — lärare 

för sina barn —" 

 

"Avskyvärt!" mumlade Humlan. 

 

"Nej, säg förbannat tråkigt! ty den hederliga 

familjens stränga dygd och stilla levnadssätt tråkade ut 

mig, så att jag lät köra bort mig från informatorsplatsen, 

varefter jag använde nära tre månader till att 

driva omkring och bese Stockholms märkvärdigheter, 

bland vilka jag också räknade de småländske 

oxhandlarna. Med en sådan, som tillika var brännvinspatron, 

men för närvarande är spinnare på norra spinneriet 

härstädes, ingick jag bekantskap och bolag i en högst 

lönande affär, ifall omsättningen hade skötts lika väl 

som varans tillverkning. Till en början bjöd han mig 

hem, för att närmare pröva min litografiska 

skicklighet, vilken så förtjuste honom, att vi tillsammans 

gjorde en resa till huvudstaden, där vi köpte vad 
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som behövdes för vår lilla fabriksanläggning, till vilken 

även en liten handpress ansågs nödig. 

 

"Men tyvärr kunde det utmärkta fabrikatet ej 

omsättas med tillräcklig fart i våra bygder, varför min 

oxfösare inknöt några tusen riksdaler av våra sedlar — 

enskilda bankers — i ett knyte, nedlåste detta i sitt 

matskrin och begav sig å väg till huvudstaden för att 

omsätta dem. Oxdriften, varibland min kompanjon 

var det största nötet, hade ej ännu hunnit till 

Stockholm, då han fick höra, att vederbörande hade börjat 

förundra sig över den plötsliga och rika penningtillgången i  

hans fattiga bygd, och att sedelfabrikörerna 

efterspanades. Oaktat detta, fortfor den snåle 

smålänningen att dels under återstoden av resan, dels i 

huvudstaden utprångla de medförda sedlarna — är det 

icke en dumhet, varöver man kan bli galen? — Men 

ju längre han stannade i Stockholm, desto mera ökades 

talet om de falska sedlarna, vilka skulle ha sitt 

hemvist i Kalmartrakten; nu först, sedan snålheten 

bedragit visheten, började han bli ängslig i hjärtat och 

beslöt att förstöra återstoden av sedelbuntarna. 

 

"Med tungt hjärta begav han sig utom Stockholm 

och ämnade kasta hela knytet i ett vattendrag, men 

hans själ strävade så häftigt emot denna grymma 

gärning, att ett par sedelpackor frälsades från dränkning; 

de övriga kastades i vattnet. Karlen hade dock ej haft 

hjärta att lägga sten i knytet, utan lät det föras av 

strömmen varthän ödet beslutat, förlusten tog dock 

oxhandlaren så hårt på sinnet, att han, för att lätta 

detta, redan på återvägen från Stockholm åter fortsatte 

sin växelaffär, men han hade dock ej rest så långt, 

förr än han anhölls, och snål ända in i sista ögonblicket,  

nändes han ej kasta bort återstoden av 

penningarna, utan fanns de i gott förvar hos honom då han 

kom till närmaste länsman. Denne var fördömt 

frågvis och den eländige smålänningen för mycket lösmynt, 

och så kom det sig, att jag, utan att ana det ringaste 

ont, kneps på samma gång som vår förträffliga press 

och hela fabriken jämte ett par av våra medarbetare 
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"Nu började en rannsakning, som nära nog dragit 

hela ortens befolkning med i soppan, antingen som vittnen 

eller innehavare av de förföljda sedlarna; många av 

dessa innehavare var oskyldiga, och till en början 

blev blott vi två bundna vid saken, bonden fick tio 

och jag åtta år, ty jag hade den ädelmodiga artigheten, 

att låta honom gälla såsom den där givit själva idén 

till fabriken och nöjde mig med den mera anspråkslösa 

ställningen som hans verkmästare. 

 

"Sedan vi väl var komna i ro här, häktades 

på olika ställen flera andra personer, vilka gjorde 

affärer med mina sedlar, och vi ha även fått de 

gossarna hit. Men det kostligaste av hela saken är, att 

det flytande knytet ännu i långa tider kan spöka kring 

i landet och sätta människors ärlighet på prov; sist, 

och det är ej längesedan, jag hörde av mitt snilles barn, 

hade de blivit uppfiskade av några fattiga satar till 

arbetare, och dessa hederliga själar tyckte synd vara 

om de arma skeppsbrutna sedlarna, varför de med 

den ömmaste omsorg torkade dem i solen samt 

återgav dem i största hemlighet livet och friheten; 

kanske fortsätta många av dem sin resa kring den stora 

världsmarknaden, medan såväl "fiskarna" som vi, 

deras — sedlarnas nämligen — dagars upphovsmän, 

sitta här och vila på våra lagrar. 

 

"Vi äro dock," slöt han med ett hånskratt, "här 

en ansenlig trupp förfalskare av olika grader, och om 

vi ville slå oss ihop, borde vi kunna uträtta stora ting. 

Jag får ju tillstånd att etsa namnplåtar, "Michel med 

fatet" sköter sin gravstickel som en karl, och hans 

ensamma kula kan väl bli tillgänglig mot goda ord 

och —" 

 

"Jag anhåller om några ögonblicks uppmärksamhet, 

då det tyckes som vår bereste litograf nu ej har mera 

av intresse att berätta oss," avbröt Humlan med en ton 

så verkligt förnäm, att den fräcke berättaren tystnade 

tvärt och drog sig tillbaka i skuggan. "Då jag," 

fortsatte Humlan, "är lika mycket som herrarna skyldig 

att bidraga till våra aftonunderhållningar, och ingenting 
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har att berätta om mina egna öden, vilka, tyvärr, äro 

vardagliga händelser, så vill jag i stället föreläsa en 

biografi över en fånge, som nyss nämndes här under 

öknamnet "Michel med fatet", en benämning, som är 

betecknande för mannens karaktär och i visst avseende 

fina vanor; cellen fördrager han utan knot, men att 

äta ur trä- eller lerkärlet, kan han ej, utan att känna 

sig sjuk. Avundas ej hans vita porslinsskål, han har, 

som skicklig strumpstickare, ärligt förtjänt den. Och 

så vilja vi nu höra något om mannens levnadslopp: 

 

"Denne sorgligt ryktbare "Michel med fatet"4 

förorsakar, oaktat sitt stilla artiga sätt, bevakningen 

mera besvär och bryderier än hundratals av våra 

så kallade "vilda fångar". Han blev i sin tidigaste 

ungdom av sin egen fader inledd på brottets bana och 

stod vid sjutton års ålder, tillika med fadern, inför 

domstol, tilltalad för myntförfalskning samt dömdes av 

underrätterna för detta brott och för ärevördiga 

beskyllningar mot ett vittne, att i en bot mista äran, undergå 

tjugoåtta dagars fängelse vid vatten och bröd och tre 

års arbete på fästning samt att inför rätta göra vittnet 

offentlig avbön. Ni må tro, denna rättegång var högst 

besvärlig och invecklad, ty såväl den unge Michel, 

som hans far, försökte alla utvägar att slingra sig ur 

rättvisans händer, och då detta ej lyckades, ville dock 

den förre visa vad en ihärdig vilja, parad med den 

största oförskämdhet, kan förmå mot domstolarnas beslut. 

Sedan konungen fastställt underrätternas utslag, blev 

Michel avförd till tingsstället för att avlägga avbönen, 

men det blev i stället de grövsta utlåtelser mot 

domhavaren samt vägran att efterstava avbönen. 

Häradsrätten fällde honom till böter för nämnde vägran och 

anmälde i hovrätten hans oskickliga beteende mot 

domaren samt föreskrev, att han, för avbönens 

efterstavande, åter skulle inställas vid rätten; men Michel, den 

krångelmakaren, avskydde det där avbönsformuläret och 

besvärade sig däröver i hovrätten, men då råkade han 

ur askan i elden, ty där åtalades han, icke allenast 

för de grova utlåtelser han fällt mot domhavande 

 
4 Petter Stenberg, falskmyntare. Bengt-Erik Olsson (1999). Petter Stenberg 1821–1906: 
halländsk falskmyntare, fånge på Malmö fästning. 
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inför sittande rätt, utan även för de smädliga 

yttranden mot denne i sina till hovrätten inlämnade skrifter. 

För dessa förseelser blev han av hovrätten dömd till 

böter och — vad värre var —; att göra domhavande offentlig  

avbön, således två avböner i stället för en; dessutom fastställdes  

häradsrättens beslut om vitesbot för hans vägran att efterstava  

den första avbönen. Detta var, mina herrar, naturligtvis bra  

hårt för en stolt själ, och Michel anförde besvär emot detta  

hovrättens utslag hos kungen, men fick där ingen ändring, utan 

avfördes åter till tingsstället för att göra avbönerna. 

Kungen kan, som I väl veten, visserligen ådöma en 

av sina underdåniga undersåtar att taga till bönboken, 

men se, att förmå den att läsa högt, som ej vill, är 

ej så lätt, tänkte vår Michel och teg som muren, 

men blev då vid högt vite förelagd att fullgöra 

kungens utslag; han vägrade ännu och anförde till på 

köpet besvär i hovrätten mot detta häradsrättens beslut. 

Äntligen, sedan Michel, i följd av sin vägran att göra 

avbönerna, förskaffat sig fjorton dagars pani och maro, 

(vatten och bröd), som vår gamle Lur säger, samt en 

månads fängelse, tyckte han sig med heder kunna 

nedlägga vapen. Sedan Michel kämpat på detta sätt mot 

rättvisan under ett helt år, gjorde han avbönen, 

varefter han transporterades hit, för att sitta ut de 

ådömda trenne åren. Rannsakningen och hans krångel 

hade upptagit två år, alltså fem års fängelse för denna 

första resa förfalskning. Hans strafftid slutades i 

december 1845, under vilken tid Michel med fatet 

fick sysselsätta sig med gravering, en konst, som han 

vinnlagt sig om innan han tilltalades för 

mynttillverkning, och vilken han nu bragte så långt, att han kunde 

mäta sig med mycket skickliga gravörer. Men ej 

nöjd med de arbeten, som genom vederbörande 

myndigheters försorg lämnades honom, skapade han sig 

nya konstnärsgrenar; en sådan var, att under loppet 

av 1844 förfalska så kallade valutor, vilka då 

begagnades vid likvider emellan fängelset och fångpersonalen. 

För detta snilleprov blev Michel extra judiciellt bestraffad. 
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Året därpå fann vederbörande för gott att sätta honom 

i cell, såsom skäligen misstänkt för att ha förfalskat  

i riket gångbara sedlar, trots att det aldrig kunde 

bevisas, att dessa härifrån fängelset letat sig väg ut i 

den allmänna rörelsen; ty den listige Michel förstod 

redan då, att igensopa alla spår efter sina olovliga 

gärningar. Samtidigt beskylldes han för delaktighet i 

ett av några fångar företaget rymningsförsök, men ej 

heller då kunde bindande bevis företes mot den alltid 

sluge Michel; dock blev han för sin återstående 

strafftid särskilt bevakad, och det med rätta. 

 

"Efter frigivningen tyckte Michel det ej gott att 

vara allena, han valde sig då en hustru, som i allt 

blev "sin man till eno hjälp"; ty 1850, då Michel 

åter blev tilltalad för sedelförfalskning, denna gång 

av privatbanken i Örebro, var även hon bland dem, 

som stod inför domstolen såsom skäligen misstänkt 

för delaktighet i detta brott. Under den föregående 

rannsakningen har vi erfarit hur Michel förstod att 

krångla, och denna gång hade han i sin maka en 

honom värdig medhjälperska; hon försvarade sig och 

mannen med en vältalighet och värma, som var 

beundransvärd; ingen tvetalan, inga olika uppgifter av dessa 

tvenne fullkomligt likstämmiga själar, allt andades den 

renaste oskuld, och efter nära två års förlopp hade 

vår Michel den tillfredsställelsen att se sin "bättre 

hälft" gå fri från saken, under det han själv av härads- 

rätten dömdes för "delaktighet" i förfalskningen samt 

för missfirmligt skriftsätt och förklenliga tillmälen mot 

åklagaren och vittnen i målet, att i en bot straffas med arbete  

på fästning i tre år. Michels övriga medbrottslingar, för vilka  

det vore för vidlyftigt att redogöra, dömdes till mer eller  

mindre svårt straff. Då detta häradsrättens utslag  

underställdes hovrätten, ansåg denna bevisning ej så bindande,  

att de anklagade kunde till förfalskningen fällas, utan lämnades  

saken åt framtiden, "då den kunde uppenbar varda", som det  

står i vår lag.  Åklagaren fann sig emellertid föranlåten  

att icke invänta denna upplysning, utan besvärade sig hos kungen 
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som stadfästande häradsrättens utslag, och Michel  

avforslades i oktober månad 1853 åter hit,  

där han inlogerades till samma månad 

1856. Under denna tid bevakades han, som var 

"gammal i gården", särdeles noga; dock tilläts han 

sysselsätta sig med gravering, i vilken konst han än 

ytterligare uppövade sig, men nu endast på ett 

tillåtet sätt. Man hade sedan förra gången ett så livligt 

minne av Michels list och slughet, att bevakningen ej 

med synnerligt vänliga blickar såg hans "oskyldiga" 

makas besök här i fängelset, ty det var, mina herrar, 

i sanning ett föga behagligt göromål att bevaka varje 

handtryckning, varje blick, förbjuda varje viskning; 

det är ju att rent av ställa sig emellan två 

likstämmiga hjärtan, vilka klappa av längtan efter ett 

förtroligt meddelande; dock detta måste ske, ty något 

skäl att förhindra deras sammanträffande fanns ej, 

men även om de trogna makarna ruvade över nya 

brottsliga planer, blev dessa ej satta i verkställighet 

under Michels strafftid; möjligt är, att hans 

snilleblickar skådade längre in i framtiden och att han  

ej ville rent av fördärva sitt rykte på ett ställe, där han 

kunde ha de bästa utsikter att få vistas under en 

ännu längre tid; senare tilldragelser göra detta 

antagande ej så helt och hållet osannolikt. 

 

"Då Michels strafftid var slut, bosatte han sig 

här i staden, där hans kända skicklighet som gravör 

förskaffade honom goda inkomster. Jag har hört 

personer, som under denna tid var i tillfälle att blicka 

in i hans husliga liv, skildra honom som en 

omsorgsfull, god make och fader; den strängaste ordning 

härskade i hans hus och vanor; så till exempel skulle 

brödkorgen alltid betäckas med en servett, och hans 

tallrik vändas upp och ned då bordet dukades, på det 

ej damm skulle orena vare sig brödet eller denna; han 

var tämligen trångbodd, barnen rustade i samma rum, 

och han kunde ej heller fördraga, att dessa möjligen 

"tummade" hans kuvert innan han infann sig vid 

bordet; hans hustru beskrevs såsom ett mönster att i 
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allt rätta sig efter sin mans önskningar. De hade 

nu kunnat föra ett lugnt, stilla liv, om ej den gamla 

passionen åter vaknat hos Michel; under åren 1859— 

1860 beslöt han att öka pappersmyntet i Danmark 

med en mängd femriksbankdalersedlar, men polisen 

blandade sig i utprånglarnas affärer; det nya 

falskmyntarbolaget togs i förvar, och efter många försök 

att slingra sig från saken, måste Michel slutligen inför 

polisdomstolen bekänna sig skyldig. Han återkallade 

sedermera denna sin bekännelse, men då han förut 

under ett par av rannsakningarna vid rådhusrätten 

vidhållit den, och densamma även genom flera 

omständigheter var styrkt, dömde rådhusrätten honom  

att för förfalskning av danska sedlar undergå tio års 

straffarbete, vilket utslag stadfästes av hovrätten och 

kungen. Att Michel, konsekvent i allt, överklagade 

underdomstolarnas utslag, behöver jag väl knappast 

omtala. Hans hustru hade ej heller varit overksam: 

hon rev, som man säger, upp himmel och jord för att 

anskaffa bevis på mannens oskuld; för sin egen 

personliga säkerhet var hon trygg, ty då danska polisen 

genom otvetydiga tecken givit tillkänna, att den önskade 

en närmare bekantskap med henne, hade hon haft sina 

skäl att ursäkta sig, och polisen fick nöja sig med den 

fågel den hade i handen och låta makan flyga över 

till sitt fädernesland; dock blev alla hennes försök att 

få honom frikänd vid våra domstolar fruktlösa; de tio 

åren var oundvikliga, och då vårt äkta par insåg 

detta, utplånade de alla gamla skandinaviska sympatier 

ur sina hjärtan och graverade dit hat mot våra grannar 

i allmänhet och deras polis i synnerhet. Men att 

endast hata passivt, blir tråkigt i längden, och tio 

år är en dryg tid, synnerligen i ett fängelse; därför 

måste något medel uttänkas att fördriva tiden, och 

Michel har ju ett uppfinningsrikt huvud. Tyst och 

stilla av naturen, tillåter han sig aldrig några 

grovheter eller våldsamheter, varken mot bevakningen 

eller sina medfångar; men utbröt något uppträde, vare 

sig en liten duell på skomakarkniv, huggjärn eller 
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helt simpelt på knytnävar inom det logement Michel 

förut tillhörde, kunde det alltid spåras, men aldrig 

bevisas, att hans knappast förnimbara viskningar, 

snabba teckenspråk och alltid lika vänliga leende 

anstiftat dessa muntrationer, varför befälet fann för 

gott, att även nu ge honom ett enskilt rum, där 

han, dock under sträng uppsikt, tilläts sysselsätta sig 

med gravering, ett yrke, som nu även bedrives av 

hans hustru, boende i någon av förstäderna. Då det 

stod en och var fritt att genom fängelsets försorg 

beställa arbeten hos Michel, var det naturligtvis henne 

obetaget att på detta sätt få mannen till medarbetare 

i deras gemensamma yrke; sigill och plåtar, med det 

oskyldigaste utseende i världen, lämnades till de 

personer, som emottog beställningarna, frun skrev till sin 

herr man på den "lagliga vägen", ej ett ord, ännu 

mindre en rad, såg misstänkt ut eller behövde strykas 

innan breven lämnades till sin ägare; vad skäl skulle 

det då vara att förneka dem att sammanträffa och i 

så många personers närvaro tala med varandra? Ej 

ett enda, synnerligast som barnens framtid vanligen 

utgjorde samtalens föremål. Oaktat Michel under så 

lång tid uppförde sig som en verklig "mönsterfånge", 

hade befälet den beklagliga envisheten att ej tro den 

evigt småleende mannen mer än jämt, utan lät honom 

behålla "fördelen" av enskilt rum och hedersvakt av 

en sergeant — detta var ju en ovanlig utmärkelse — 

i vars sällskap Michel en fjärdedels timme förr än 

vi övriga fångar fick avhämta sina måltider samt uttaga 

sina premievaror. Till och med i kyrkan åtnjöt Michel 

utmärkelsen av underofficerseskort, en ära som vi 

övriga stackars människobarn här på stället ej få 

åtnjuta, utom då det bär in i "berget". Dessutom 

hedrades Michel med täta besök av bevakningen, besök, 

vilka måste så mycket mera ha generat honom, som 

de var högst oregelbundna och närgångna tillika; men 

Michel bar allt med lugn som en man, vilken är 

medveten, antingen om sin oskuld eller sin överlägsna 

list; det förra antogs av mer än en filantropisk själ 
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och tjänstemännen här på platsen hade en synnerlig 

tur, som ej råkade ut för någon mänskoälskande 

"insändare", vilken kunde funnit sig kallad att 

uppträda i någon sympatiserande tidning mot förtrycket 

av ett så förhoppningsfullt "samhällets olycksbarn". 

 

"Som sagt, vederbörande hade tur den gången, 

men hur länge det kunde räckt, är ej gott att veta, 

ty ingenting frestar mera en del skrivlystna personer 

än just att blanda sig i förhållanden, vilka de ej 

förstå; lyckligtvis kom, i september 1864, en stenkolsbit 

att besanna ordspråket: små orsaker, stora verkningar. 

Saken var den, att en fånge, som tjänt ut sin strafftid 

och stod färdig att lämna fängelset, befanns inneha 

ett sigill av stenkol, graverat av vår vän Michel; 

ägaren påstod visserligen, att han med tillstånd låtit 

förfärdiga sigillet, men då den tjänsteman som kunnat 

bestyrka uppgiften, tillfälligtvis var bortrest, fann 

befälet för gott att göra en visitation i Michels arbetsrum, 

därunder skonande varken golf eller väggar; honom 

själv hade man den artigheten att innesluta i en cell, 

så att han slapp vara vittne till den förödelsens 

styggelse, som härskade i hans ateljé, en vandalism, den 

där sträckte sig ända in i kakelugnen som nedrevs, 

och vilken slutligen, hur oskyldig den än ställt sig, 

befanns vara själva härden för en falskmyntarebank; 

ty i dess rör låg, dels nära färdiga plåtar, dels 

sedelblanketter, vilkas förträffliga vattenstämplar utvisade, 

att mannen ej glömt danskarna, utan ånyo ville vara 

danska nationalbanken behjälplig att utfärda sedlar å 

fem riksdaler; en dylik sedel, men äkta, fanns även 

i det väl ordnade förvaringsrummet. Hur säkert 

detta än kunde anses, hade dock vår man varit betänkt 

på en möjlig upptäckt och sökt sätta sig i säkerhet för 

följderna genom att å ena blanketten anbringa ett slags 

förklaring över orsaken till dessa hemliga arbeten, 

dem han påstod sig utföra endast för att bevisa sin 

oskuld i den förfalskning, för vilken han då 

undergick bestraffning. Han sökte nämligen, såväl i detta 

tryckta försvar, som i sitt muntliga, vilja övertyga 
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vederbörande, att en dansk gravör, som för någon tid 

tillbaka avhänt sig livet i Lund, skulle vara den 

brottslige, och för att få denna sak att göra det 

uppseende han ansåg gagneligt för sig, ville Michel ha 

den omtalad i tidningarna; och hade han därför 

beslutat, att de sedlar han arbetat på inom fängelset skulle 

nedläggas vid havsstranden, där fångarna badade, i 

hopp, att ödet i de falska sedlarnas väg, skulle föra 

någon hederlig person, som hade hjärta nog åtaga sig 

den förtryckta oskuldens sak; nu däremot råkade både 

sedlar och förklaring i profana händer. 

 

"Innan jag slutar denna sannfärdiga berättelse om 

Michel, anser jag det vara nödvändigt i största korthet 

omnämna på vad sätt "stilar och tryckning" 

åstadkoms av en inom fyra väggar inspärrad fånge. 

 

"Med tillhjälp av en graverstickel, fin mässingstråd och  

några träpinnar, förfärdigade Michel de för 

sedeltillverkningen erforderliga pappersformerna. Plåtar 

och stilar hade han graverat på vanligt sätt. Emottagna 

brev tuggade han till en massa, som genom flitig 

sköljning i rent vatten, icke allenast befriades från 

skrivbläcket, utan även förvandlades till en fin välling, 

som lades i formarna. Denna massa torkade fort, och 

då det tunna papperet borttogs från formen, visade 

detsamma fullkomliga vattenstämplar. På detta enkla 

sätt gjordes sedelblanketterna, vilka därefter belades 

med simpla färger och trycktes med tillhjälp av det i 

Michels arbetsrum varande fasta skruvstycket. Modellen 

till sedlarna — en femriksbankdaler — påträffades 

visserligen i Michels ateljé, men det blev aldrig utrett, 

varifrån han erhållit samma sedel; han hade ett allt 

för trofast hjärta att förråda sina vänner, och 

försäkrade därför på det trovärdigaste, att sedeln varit 

inom fängelset för så lång tid tillbaka, att berättelsen 

om denna dolda skatt blivit en tradition bland 

fångarna, ända till en av dem, samma dag han blev fri, 

visade vår Michel, att sedeln var en "historisk verklighet", 

samt skänkte honom den "som ett kärt minne". För 

denna nya bragd blev Michel avsänd till cellfängelset. 
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och tilltalad vid vederbörlig domstol; men som han 

tillförne var dömd till tio års straffarbete för dylikt 

brott, och denna bestraffning ej var utstånden, kunde 

lagen icke göra något vid honom. Han klagade, det 

oaktat, även nu över underdomstolarnas utslag hos 

kungen, vilka klagomål icke förskaffade Michel något 

annat än åtta månaders cellfängelse, en tid som icke 

får avdragas å de tio åren, utan i stället läggas till 

dem. När Michel åter kom hit, blev han genast satt 

i enrum; men detta verkliga snille — vi kunna icke 

annat, mina herrar, än tillerkänna honom denna 

benämning — fann höga vederbörande rådligast sysselsätta, 

icke med gravering, utan med strumpstickning, däri 

han även visade sig vara en mästare. Smaken för 

krångel hade han icke mistat under sin åtta månaders 

bortovaro, ty han begärde flera gånger om dagen 

onödiga upplysningar om strumpstickningen; nog 

sysselsatte han tjänstemännen mer än någon annan, dock 

alltid på det hövligaste sätt. Väl var för oss alla 

härstädes att Michel i sällskap med några andra 

likstämmiga själar förflyttades till en annan straffanstalt, där 

han, om han får leva, kommer att hållas i förvar 

några år.5 Huruvida Michel efter frigivningen åter 

skall hängiva sig åt ett brott, för vilket han visat 

så stor passion, får tiden utvisa; men högst sällan göra 

korrektionsinrättningarna skäl för deras namn, ty 

förbättrad träder ej ofta en brottsling ut därifrån". 

 

 

Kap 22. 

 

Sedan Humlan uppläst denna berättelse om "Michel 

med fatet", lämnade han mig papperet och sade med 

ett sorgligt leende: "Jag skulle önska, att jag kunde 

lämna bättre bidrag till våra samkväm än sådana 

som detta; men även stora brottslingars 

levnadsbeskrivningar kunna vara lärorika, ty man ser därav,  

att icke ens den skickligaste bov undgår sitt välförtjänta 

straff. Om jag ej misstager mig, så samlar vår unge 

 

 

 
5 Sändes den 1/7 1867 till Centralfängelset i Karlskrona. 
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sekreterare här något mera än våra narraktiga 

protokoller; jag har skäl att tro, det han gör en del 

anteckningar över de märkligaste tilldragelserna under sin 

förflutna strafftid — skola vi ej hjälpa honom att 

samla materialen? men för himlens skull, skapen honom 

ej själv några händelser, vi vilja ej vara inblandade 

i hans bok mera än nödigt är," slöt han skrattande. 

 

Förslaget emottogs med acklamation, och alla 

tävlade om att först och främst ge mig tillåtelse att 

disponera över de av dem berättade biografier — dock 

med förtigande av namn — och andra historier, samt 

lovade mig ett rikt förråd av dylika. Och så kom 

det till, att jag blev fängelsets krönikeskrivare, men 

föga tänkte jag då på att omarbeta och offentliggöra 

dessa strödda anteckningar, med vilka jag endast 

sysselsatte mig, då jag ej vågade vara ensam och 

sysslolös och då mitt sinnestillstånd kom mig att fly mina 

medfångar. 

 

Adjutanten erbjöd sig att genast "giva mig 

handsöl", som han sade, och berättade, med en viss 

förbehållsamhet, följande om sitt förflutna liv: 

 

"Då mitt namn hör till de självtagna, är det 

onödigt att nämna mina föräldrars; likaledes förtiger jag 

min barndom; nog av, att jag vid sjutton år blev knekt, 

emedan jag ansågs "ej duga till annat." Jag 

avancerade tämligen hastigt till bataljonsadjutant — 

herrarna vet ju, att jag var infanterist? Jag ämnade nu visa 

världen, att jag dög till något mera än blott bära 

uniform, och biträdde därför en lantmätare under den 

tid jag icke var på mötena; hos honom lärde jag rita 

och övade även upp min handstil. Så kom frestelsen i form  

av en rik, men obildad flicka, och förståndiga människor  

rådde mig att göra "ett gott parti", och så gifte jag mig. —  

Ej ett ord om mitt giftermål, utom att jag höll på att ledas  

ihjäl i mitt hem och med min nya familj, och för att ej dö i  

blomman av min ålder företog jag ständigt resor, och som ni 

veta, kosta dylika penningar, och mina tröt ganska 

hastigt. Jag ville låna penningar, men avspisades med 
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fagra löften och ursäkter. Vad skulle jag göra? 

Sitta hemma sysslolös och höra på tråk och barnskrik 

blev outhärdligt, varför jag, på ett försök, ritade till 

ett av mina officerares namn på en skuldsedel, och då 

jag lyckades belåna den, skrev jag nya, med nya namn, 

allt med en framgång, för vilken jag slutligen blev så 

häpen, att jag fann för gott att ej vidare utmana 

lyckan. Det var dock med en känsla av obehag som 

jag tänkte på det stundande befälsmötet, ett obehag 

som blev allt större och större, ju närmare dagen för 

inryckning närmade sig. — Jag uteblev därifrån, och 

gav således själv officerarna de första anledningarna till 

att ana oråd. Det är tydligt, att dessa herrar ej ville 

erkänna sina underskrifter på skuldsedlarna; man sökte 

mig, men jag kunde ej träffas vare sig borta eller 

hemma. — 

 

"Vilka anledningar jag hade att fästa mig vid 

en viss stad i en viss provins, kan jag ej omtala, nog 

av, att jag där fick vänner av det slag som alltid är 

färdiga med goda råd i dåliga saker, emedan de ej 

ha annat att spendera. — De sedlar jag där ritade 

gick, som bekant är, icke länge i rörelsen och jag ej 

länge fri. — Man utströk mig från regementet och 

dömde mig till åtta års straffarbete. 

 

"Jag vill ej fördöma alla mina vänner, några och 

någon ha förblivit mig trogna" — han nickade 

menande mot mig — "och man sörjde över utsikten 

av min långa strafftid. Jag delade även dessa känslor 

i så hög grad, att jag, medan jag ännu satt på 

länscellfängelset, beslöt att begagna mig av den hjälp till 

rymning, som här erbjöd sig. För att kunna sätta 

detta beslut i verkställighet, var det nödvändigt att 

komma till något rum med ordentliga fönster. 

Sjukhuset har dylika. Jag blev sjuk och förflyttades dit, 

sedan jag av en fånge, vilken jämförelsevis gick fri, 

emedan han begagnades som handräckning, erhållit en 

lång lina, på vilken annars fru direktörskan plägade 

upphänga sin tvätt; därjämte erhöll jag även ett par 

nyttiga verktyg. I utbyte mot dessa värdefulla gåvor 
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fick han mitt löfte, att jag ej skulle rymma förr än 

han blev satt på fri fot, något som skulle inträffa 

inom ett par dagar; jag tillbringade dessa i 

sjuksängen. — Sedan vet herrarna vad som hände mig; 

jag lyckades bortbryta fönstergallren, fastgöra linan 

och börja min nedfirning, då linan, tack vare sin gamla 

förtroliga bekantskap med direktörskans våta linne, 

brast, och jag kom fortare än jag ville ned på 

stenläggningen, som ej var mjuk. Sjukhuset är beläget i 

tredje våningen; i fallet bröt jag min ena arm och erhöll 

även ett par andra åkommor. Mina vänner fick 

vänta mig förgäves, men jag måste på några veckor 

intaga samma sjuksäng, som min friska kropp troligen 

utmanat till hämnd, ty ont slet jag däri innan jag 

blev så bra att jag kunde avföras hit." 

 

Då vi bröt upp om kvällen för att gå till ro, 

smög jag mig att kasta ännu en blick upp till 

direktörens fönster; de var ännu upplysta och människor 

rörde sig fram och tillbaka. — Tänkte väl någon bland 

dem på dessa många hundrade, som så nära dem även 

firade julen, men hur? — Gräsliga bilder, förfärliga 

minnen från dessa års fängelseliv framträdde ur varje 

vrå, och det döva mummel, vilket ännu ljöd genom 

fängelset, föreföll mig som en hotande förbannelse 

över fria människors julfröjd. 

 

Vad de var långa och mördande ledsamma dessa 

juldagar; våra vanliga förströelser föreföll mig som 

hånande karikatyrer över glädjen, jag tyckte mig 

vara ibland idel fördömda, vilkas straff bestod i att 

från andra sidan av det "djupa svalget" få åskåda de 

saligas lycka och efterapa deras glädjebetygelser över 

densamma. Kula kom blott ner på korta besök, han 

berättade om ett annat liv, som levdes några steg ifrån 

mig, men från vilket jag var lika skild både i tiden 

och evigheten som den rike mannen var från 

Abrahams sköt. Kan väl den orene, den så förfärligt 

besudlade straffången väl hoppas, att samma himmel, 

samma fadersfamn kan rymma honom och varelser, 

vilkas namn han ej bör, ej kan nämna utan att fläcka 
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dem? — Nu först såg jag, hur djupt jag var 

sjunken i fängelsedyn. Vilken ren hand skulle väl 

nu kunna fatta min, för att draga mig upp? Om en 

ängel från himlen steg ner för att rädda en själ ur 

denna dy, skulle alla dessa huggormar, vilka kräla 

däri, höja sina huvuden och spruta allt avgrundens 

gift över ängelns vita klädnad, och de rena 

människorna skulle med nöje se därpå, ty ängeln kunde, 

likasom de, suttit i ro och fröjdats över sin egen 

rättfärdighet och sällhet. Jag tyckte mig ej längre 

kunna leva; och att dö — det vore ju att för evigt 

och oåterkalleligt utsläcka den sista gnista av hopp, 

som stundom glimmade i min sönderslitna själ, hoppet 

om återupprättelse och försoning! 

 

Nyårsdagen uppgav jag mig vara illamående; jag 

förmådde ej längre med yttre lugn bära alla de kvalen 

som rasade i mitt hjärta — däruppe skulle firas en 

fest, man skulle göra musik, man skulle dansa. Kula 

trodde, att den höga, allvarliga kvinnan med den varma 

blicken skulle fira sin förlovning med en kapten, som 

låg i garnison i staden. Vad rörde det väl fångarna? 

Men ändå talade de alla därom under gyckel och 

skämt av det slag som måste krydda samtalen i 

avgrundsfurstens boning. 

 

I skymningen kom adjutanten in till mig, och då 

han övertygat sig om, att vi var ensamma, framdrog 

han ett brev, som han på hemlig väg fått från sin 

älskarinna; i detta hade ett annat från hennes 

ömhjärtade väninna varit inneslutet, vilket, ehuru det var 

ställt till adjutanten, dock endast rörde mig. 

 

Jag skulle ej varit mig själv, om jag ej, oaktat 

mitt upprörda och jämmerfulla själstillstånd, funnit 

min fåfänga smickrad av detta brev, där varje rad 

uttryckte beundran över mitt vackra utseende, min 

stolta hållning och — vackra hår. Detta uttryck 

i synnerhet sade mig, att jag i fängelsets mörker träffat 

en, med min egen sympatiserande och besläktad själ. 

Visserligen trodde "systersjälen" på min oskuld och 

dygd, en tro, som jag med bästa vilja ej kunde dela, 
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men grunden, varpå hon byggde sin övertygelse, var 

just mitt "söta ansikte och mina gudomliga lockar", 

och dessa bevis på min "änglarenhet" finns ju 

verkligen, fast de sista dagarnas själskval hade fördystrat 

min "marmorpanna" och kommit mig att vårdslösa min 

tupé, av vilken den hjärtnupna sköna begärde en lock. 

Adjutanten talade ivrigt för en kärleksförbindelse 

emellan hans släkting och mig, ty dels hade hon en plats, 

som inbringade henne så mycket, att hon kunde "ställa 

mig" penningar medan jag satt fången, dels kunde jag 

lita på hennes "kärlek" och trohet tills jag blev fri, 

då vi kunde gifta oss; en gårdsbokhållarplats kunde, 

efter adjutantens försäkran, genom den skönas 

relationer med största lätthet anskaffas för mig, och då hon 

var skicklig i sömnad och fintvätt och jag i "varjehanda",  

så tyckte han, att vi kunde leva ett "trevligt" 

liv. Breven skulle besvaras om ett par dagar, och 

hoppades adjutanten, att jag själv skrev till Tilda, då 

jag kunde be henne om ett besök i fängelsevakten, 

under uppgift, att hon vore min halvsyster, då jag hade 

rättighet att vara "öm" mot henne; sedan kunde vi, 

på hemlig väg, skriva till varandra och komma 

överens om giftermål. 

 

Adjutanten lämnade mig, sedan han bjudit mig att 

deltaga i en mindre tillställning, som han för aftonen 

hade föranstaltat. Jag antog bjudningen. Den 

framtidsplan adjutanten utkastat för mig, hade föga lockelse 

för mitt högfärdiga sinne, ett giftermål med mamsell 

Tilda ännu mindre, ej därför att jag insåg, att en flicka 

med dylika bekantskaper och "höga relationer" var föga 

eftersträvansvärd, ej heller reflekterade jag över den 

för min manliga värdighet nedsättande omständigheten, 

att hon i mig blott såg den vackre fången, den hon 

sans facon gjorde sin kärleksförklaring, utan därför 

att jag ej ansåg henne jämbördig med mig. — Men ett 

kärleksförhållande med henne, det var en annan sak. 

 

Jag gick ut på fängelsegården, jag sade till mig 

själv, att jag endast gjorde det för att avkyla mitt 

brinnande huvud, gårdsposten talade till mig och sade att 
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det gick muntert till däruppe i direktörens våning, att 

man kunde höra musiken och se de dansande paren 

sväva förbi. Ja, verkligen, det kunde man, och se, 

där stannade ett par vid själva fönstret. "Det är vår 

fröken och kapten," sade vaktknekten; kaptenens 

epåletter glänste så nära henne, han lutade sig fram och 

tycktes viska länge, en hel evighet, med henne, hon 

nickade och räckte honom sin hand, han lade sin arm 

kring hennes liv; så stod de en stund, tryckta mot 

varandra, väntande att få dansa ut. En häftig frossa 

skakade mig, där jag stod i min fångdräkt på den kalla 

gården, på vilken blåsten vinande for omkring och 

sopade snön in i vrår och vinklar. 

 

"Lander fryser att stå här i bara fångtröjan,"  

sade fångknekten välmenande, "jag kan knappt hålla  

mig varm i min pälskappa, men Lander kan allt tycka, 

att han vill se på, ty han har allt varit med på sådana  

förnäma roligheter, kan jag tro, men han förkyler sig, vet jag." 

 

Jag tror ej, att knekten överdrev faran, ty det 

förekom mig, som om mina fina stövlar varit fastfrusna 

i snödrivan där jag stod, och att mina händer och 

fötter värkte av köld, men det var väl blott inbillning, 

ty säkert är, att mitt huvud och ögon brände och mitt 

hjärta bultade så, som då man dansat eller sprungit sig 

varm och andlös, men jag ägde ej rättighet att vara 

ute längre, det kunde väcka misstankar — jag hade 

ej nu lust att för knekten skryta med mitt 

förflutna liv, utan gick jag att dricka toddy hos min vän 

adjutanten. 

 

Jag gav knappt akt på, att det sällskap han 

bjudit bestod endast av förfalskare; litografen, gemenligen 

kallad Ryssen, tycktes vara hedersgästen, målaren, 

dömd för myntförfalskning, var en av den förenämnde 

ryktbare sedelförfalskaren Michels stallbroder, en kock, 

penningeutprånglare, jämte ett par andra dylika 

brottslingar utgjorde samlingen. Samtalet rörde sig i 

början endast om de olika metoderna att förfalska 

mynt och om möjligheten att kunna göra detta 
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på gemensamhetsfängelser, där papper, färger, 

grav-sticklar, metaller och skedvatten till etsning utan så 

stora svårigheter kunna erhållas; man gjorde försök 

med att härma olika stilar, och man ville även se prov 

av min berömda talang i denna konst. Mekaniskt 

fattade jag en penna och avlade några prov, vilka på det 

högsta beundrades, och då vi druckit en stund, drog 

målaren fram ett papper, avrev en bit och lade framför 

mig, med anhållan att jag ville försöka efterhärma 

den stilen. Jag betraktade den utan synnerligt intresse, 

ty den var ej vacker, men det låg något egendomligt 

däri, en blandning av manlig styrka och en viss elegant  

vårdslöshet, något som antydde, att ägaren till denna 

handstil mer fästade sig vid innehållet av vad han 

skrev än vid bokstävernas form. Jag gjorde några 

försök att härma den, men det gick ej bra, målaren 

skrattade och menade, att ingen skulle lyckas däri. 

Samtalet övergick därpå till kvinnor, och jag lyssnade 

med uppmärksamhet på alla dessa berättelser om 

skamliga kärleksförbindelser med lättfärdiga kvinnor, medan 

jag tömde spritdrycken och övade min hand att 

efterhärma den egendomliga stilen. 

 

Vi skildes tidigt, och då adjutanten vid avskedet 

frågade mig, om jag tänkte på flickan, sade jag, att jag 

av allt mitt hjärta längtade efter henne, att hon skulle 

få en hårlock och — tidningsrecensionen över den 

elegante ynglingen med det fördelaktiga utseendet, 

såsom ett bevis på min kärlek, men att jag ej nu själv 

ville skriva till henne. Själva ruset kunde ej 

förjaga den försiktiga klokhet som jag insupit med 

fängelseluften; jag anade att adjutanten hade någon 

egennyttig beräkning vid den föreslagna förbindelsen, och 

beslöt därför, att han ensam skulle utsätta sig för alla 

de faror den kunde möta; mitt namn fick ej nämnas, 

ej heller hennes verkliga, detta gjorde jag till villkor. 

Mitt hjärta måste ha varit iskallt för mamsell Tilda, 

då jag kunde tänka så nyktert vid en så berusande 

förhoppning, som adjutanten förespeglade mig till — 

nästa jul. 
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Men var även mina tankar nyktra, då jag 

samtalade med honom, så var de så mycket mera 

vansinniga under återstoden av kvällen och natten; sovande  

eller vakande framtrollades de vällustigaste bilder för 

min upphettade inbillning, som nu fick fria tyglar, 

sedan Tilda åtagit sig att bli det föremål, kring 

vilket jag, utan att skygga tillbaka av fruktan att 

profanera hennes renhet, kunde koncentrera dessa 

sinnlighetens feberdrömmar. 

 

 

Kap 23. 

 

Dagen därpå kom ej direktören ned på fängelset, 

hans underskrift under några angelägna handlingar 

fattades, och liksom många gånger förut, tog jag 

handlingarna och begav mig upp till hans bostad. Då jag 

kom in i vakten, erinrade jag mig, att jag bar den 

kära tidningsartikeln i fickan; jag hade ämnat lämna 

den åt adjutanten, men råkat glömma både den och 

min sköna för de viktiga papperens skull. Jag oroades 

dock föga härav, ty visitation företogs högst sällan med 

mig, och ingen vaktknekt väntade numera på mig i 

chefens tambur. Ej heller nu anhölls jag av någon, 

utan anlände lyckligt till tamburdörren. Vid min 

ringning öppnade fröken själv; troligen var både Karin 

och Kula sysselsatta med att ställa allting i ordning 

efter nyårskalaset. Fröken var blekare än vanligt, men 

även vänligare; jag kastade en hastig blick på hennes 

hand, där fanns ingen ring, ingen enda; denna unga 

kvinna bar aldrig ringar eller andra smycken, då 

jag genom Kula visste, att hon ej led brist på dylika. 

Hon bad mig sakta att stiga in i förmaket, ty 

direktören hade lagt sig att vila en stund, men tillsagt, 

att man skulle väcka honom en timma innan posten 

avgick; det var två timmar dit, alltså kunde jag emotse 

att få tillbringa den ena tillsammans med den stolta 

fröken. 

 

Som vanligt sörjdes även nu för mina lekamliga 

behov, men i dag, i stället för att röras av denna god- 
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het, retades jag därav, i det jag förekom mig som en 

tiggare, vars hunger man anser sig skyldig att stilla. 

Fröken betraktade mig en stund. "Är ni sjuk?" 

frågade hon därpå; rösten var iskall och blicken misstrogen. 

 

Jag svarade nekande, men mina blickar sänkte sig 

mot golvet. Utan någon vidare förberedelse frågade 

hon mig därpå efter ett par framstående personer i min 

födelsestad. Jag kände lyckligtvis dessa, jag hade varit 

tillsammans med dem några gånger på den tid jag var 

tillförordnad föreståndare på fattighuset, och jag kunde 

ej låta tillfället gå ur händerna att skryta för henne 

över mina forna lysande bekantskaper; jag tyckte 

mig vilja hämnas på henne för gårdagens fest genom 

att omtala för henne alla dylika, i vilka jag deltagit. 

Hon avbröt mig ej, utan satt tyst framåtlutad mitt 

emot mig och betraktade mig så, som man granskar 

något ovanligare föremål. Jag tog detta för en tyst 

beundran och blev allt ivrigare och livligare i mina 

skildringar. De lätta skuggor vilka kom och gick 

över fröken Auroras ädla, regelbundna ansikte, ansåg 

jag som reflexen av den avund och förvåning, hon måste 

känna vid beskrivningen av detta mitt lysande liv. Ej 

nöjd med denna min inbillade triumf, började jag även 

utbreda mig över mina storartade förskingringar och 

bedrägerier, samt övergick därpå till min flykt, 

arrestering och rannsakning, därvid jag ej glömde att 

överräcka henne tidningsartikeln, som hon emottog, såsom 

man tar emot en teateraffisch. Hon läste den, behöll 

den i handen och gav mig tecken att fortfara. Men 

då jag kom till transporten och beskrev hand- och 

fotbojorna, kastade hon sig häftigt tillbaka på stolen, 

liksom hon avskydde att se mig på så nära håll, men 

ögonblicket därpå glimmade en tår i den mörka 

ögonfransen, och med ett uttryck av outsägligt medlidande i 

de ädla dragen, steg hon upp och kom fram till mig, 

läggande sin fina hand på min skuldra. Jag ville 

springa upp, men detta lätta tryck förlamade mig och 

höll mig fast på stolen. 
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"Olycklige yngling," sade hon med en av rörelse 

darrande stämma, "detta allt kan ni omtala utan en 

skymt av blygsel! Kan då några års fängelseliv 

verkligen så döda varje gnista av alla ädlare känslor, eller 

var verkligen er uppfostran så förvänd, att ni aldrig 

lärt skilja dygden från lasten? Och dock ha både er 

ädle, högsinnade lärare och hans avlidna maka 

försäkrat oss, att ni i botten är en god, ja på visst sätt 

högsinnad yngling." 

 

Jag satt som förstenad, den unga kvinnan 

fortfor: "Kasta bort er fördärvliga, er galna fåfänga, riv 

upp den så, som jag nu sliter sönder detta tryckta 

bevis därpå" — hon rev sönder tidningslappen och 

kastade bitarna på den halvt nedbrunna brasan — "lär 

er att fatta hela ert elände i dess verkliga gestalt och 

tänk på att ännu rädda er åt en hederlig framtid. 

Ännu är det ej för sent," fortfor hon och räckte mig 

samma hand, som vilat på min skuldra. Jag grep så 

häftigt efter den, som en drunknande griper efter det 

tåg, vilket kastas till hans räddning, och störtade ned 

för hennes fötter under konvulsiviska snyftningar. 

 

"Icke så, stackars gosse, icke så!" sade hon och 

befallde mig mild, men bestämt, att släppa hennes 

hand och stiga upp. "Sansa er," sade hon allvarligt 

och lugnt, "tiden tillstädjer oss ej något längre samtal, 

ej heller duger jag till predikant, och fru Walléns bön 

om min mors beskydd för er kan blott så till vida 

uppfyllas, att hon utverkat min fars tillåtelse, att ni någon 

gång, under det ni arbetar häruppe, kan få tala vid 

henne, men hennes hälsa är så svag, alla själsskakningar  

är ytterst farliga för henne, så att jag har nödgats lova  

henne att säga er vad jag nu sagt. Sällan befattar jag mig  

med några omvändelseförsök, ty jag är ej så ung,  

att jag kan hysa några illusioner om framgången av 

dylika försök på hjärtan, som dagligen förhärdas 

genom beröringen med alla möjliga brott. — 

O, fängelset är något gräsligt, ej för straffen, vilka 

här utstås, utan för brotten, som här begås!". 
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"Och dock kan ej fröken känna arten eller mängden  

av alla dessa," ropade jag skakad, glömmande till 

vem jag talade. 

 

En djup rodnad, som efterträddes av en ännu 

djupare blekhet på den unga flickans kinder, kom mig 

att fasa för den häntydning jag framkastat. Hon rätade 

upp sig till sin fulla längd och lät sina klara, rena 

blickar vila på mig: "Jo, jag vet något även om 

dessa brott," sade hon med fasthet; "jag var blott ett 

barn, då jag kom att bo på ett fängelse; ingen mor i 

världen kan skydda sitt barns öron från att befläckas 

genom åhörandet av de skamligaste ting, då hon har pigor 

och fångar till hjälp i huset, ty dessa bli vanligen 

mer än goda vänner." 

 

Svaret var så öppet, så rent, att jag betraktade 

henne med nästan helig vördnad. "Behöver ni en vän, 

så vänd er tryggt till" — hon nämnde Humlans 

verkliga namn — "han skall råda, upplysa och hjälpa ed, 

men först vill jag ge er ett välment råd: Akta er 

för föredetta bataljonsadjutanten, han är något värre 

än en förbrytare, han är en kallblodig och beräknande 

skurk, hans ständiga sällskap är målaren och den farlige 

litografen, låt ni ej förleda er av dessa till flera brott, 

vare sig mot fängelsereglerna eller något ännu svårare; 

den mans sällskap, som jag nu rekommenderat, bör 

kunna bli er ett skydd mot alla frestelser." 

 

"Fröken känner då denne man närmare?" frågade 

jag skyggt, ty jag bävade för den noggranna kännedomen 

hon hade om fängelset och dess innevånare. 

 

"Att bo mitt ibland er och ej känna åtminstone 

dem, av vilka tjänstemännens medborgerliga väl till så 

stor del beror, är väl ej gärna möjligt," svarade hon 

undvikande. "Men ni vill ju bli bättre, icke sant? 

Ni skall ju snart återtaga era studier, sök i dessa och 

i Herrans ord tröst och ledning in på en bättre väg 

än den ni hitintills har vandrat, och må så den Högste 

hjälpa er att kämpa en god kamp mot det omgivande 

syndaeländet; jag kan blott bedja för er så, som jag 

ber för varje olycklig." Hon räckte mig åter sin hand, 
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och hennes röst skälvde av en rörelse, den hon dock 

hastigt bekämpade. Då hon såg, att jag någorlunda återvunnit 

fattningen, sade hon, framtagande ett brev ur en låda: "Detta 

brev uppgives vara skrivet till mig av er mor, men 

jag har alla skäl att anse det understucket, ty hon 

kan ej ha skrivit detta eller framställt en dylik 

begäran." 

 

Hon lämnade mig brevet att läsa, och jag kände 

att hon därunder betraktade mig forskande. Då jag 

slutat, sade hon: "Är det er mors stil?" 

 

"Nej," svarade jag med en suck. 

"Så är det åter något nytt bedrägeri, och jag vet 

då vad jag här har att göra: brevet sänder jag 

tillbaka till henne, hon får själv söka upp den, som i hennes 

namn skrivit en så oförskämd epistel." 

 

Hon tecknade hastigt några rader på ett papper, 

slog ett kuvert om både det och brevet, samt skrev 

min mors namn och adress därpå. "Är det rätt så?" 

frågade hon, visande mig utanskriften. 

 

Jag stammade ett ja, medan mina blickar hängde 

vid denna stil, densamma som jag förra kvällen sökt 

efterapa. Men jag var dock alltför upprörd, att nu 

kunna reflektera över målarens önskan, att jag skulle 

försöka efterlikna den, eller på vad sätt han var 

kommen i besittning av något, som var skrivet av hennes 

hand. Jag undrade blott på meningen med denna nya 

intrig. Vill man göra mig förhatlig hos fröken genom 

de anspråk vilka framställdes i min mors namn — 

anspråk, vilka ej gick ut på mindre än att min 

mor — som föregavs ämna besöka mig — obehindrat 

måtte få se och tala vid mig i direktörens bostad. Det 

understuckna brevet innehöll även ett förslag om 

korrespondens emellan henne och fröken. Ett blev mig 

klart, nämligen att frökens och direktörens godhet och 

välvilja mot mig var föremål för fånghopens avund 

och förtal. 

 

Jag bad fröken ej sända det förfalskade brevet 

till min mor, emedan, då jag ej stod i den ringaste 
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beröring med henne, det kanske skulle kunna ge 

anledning till ett onödigt försvar från hennes sida; 

i stället anhöll jag att få brevet för att, om möjligt 

vore, taga reda på dess författare. Hon räckte mig 

brevet, som det var. Hur rädd var jag ej, att hon 

skulle öppna det och borttaga de radar hennes hand 

tecknat! 

 

Fröken följde mig in till direktören och stannade 

kvar medan han skrev under handlingarna. Därpå 

frågade han mig efter våra skolgossars framsteg och 

uppförande, samt omnämnde sin plan, att övertala den 

ene av dem att frivilligt stanna kvar å fängelset, fastän 

han skulle frigivas på vintern, tills sjöfarten blev öppen, 

då han ville skaffa honom plats på ett fartyg, vars 

kapten han kände som en bra och human man. "Gamle 

Kula stannar hos oss så länge, tills jag kan få någon 

passande fristad åt den oroliga sällen," sade den ädle 

mannen. 

 

Jag försökte framstamma några ord om hans 

ädelmod och om den tacksamhet de fångar måste känna, 

vilka hade den lyckan att på detta sätt bli föremål 

för hans omsorg. 

 

Han teg och såg ut genom fönstret, men hans 

dotter sade, med ett sorgligt småleende: "Man får vara 

nöjd med, om de, som vi lyckas bevisa något gott, 

uppföra sig väl, och vi må tacka Gud, om de ej söka 

skada oss eller verkligen göra det." 

 

Hon tystnade hastigt, ty i direktörens drag syntes 

en rörelse, som han förgäves sökte dölja. Efter ett 

par ögonblick sade han dock lugnt: "Du syftar på den 

där uslingen, som, efter det han gått hos oss som 

uppassare under tre år och mått så gott som vi själva, 

då han blev fri, icke allenast krävde mig skriftligen 

för en viss ersättning per dag för denna tid, emedan, 

som han skrev, han fått veta, det han ej var skyldig 

att arbeta på sina fritimmar, utan han till på köpet 

beskyllde mig för att ha behållit några riksdaler av 

de drickspenningar som skulle ha blivit skänkta åt 

honom och några andra fångar för det de kört pack- 
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lådor till hamnen för en mans räkning, som hade någon 

affär med fängelset. Då jag ej ville ha mitt goda 

namn och rykte fläckat på ett dylikt sätt, skrev jag 

genast till samme man och begärde upplysning om 

saken. Han svarade mig, att han blivit av fängelset 

debiterad en så stor avgift för nedkörningen av nämnde 

lådor, att han ej ansåg sig skyldig betala fångarna 

någon extra ersättning. Vid genomseende av 

räkenskaperna bekräftades denna uppgift; en vidimerad 

avskrift av brevet sände jag till min forne uppassare 

jämte löfte, att genast genom vederbörande 

myndigheter låta åtala honom för äreröriga beskyllningar, 

om det kom till min kunskap, att han vidare påstod sig 

äga någon fordran hos mig." 

 

"Vilken nedrighet av en person, som åtnjutit så 

mycket gott av herr direktören; jag tycker, att ett 

helt liv ej skulle kunna räcka till att betala den godhet 

man här blir bevisad; ty ingen kan väl så djupt känna 

eller så högt uppskatta varje gnista av sant 

deltagande, som skänkes av fria och lyckliga människor,  

som fången," sade jag med värme. 

 

"Och ingen människa glömmer eller förnekar 

emottagna välgärningar fortare än den frigivne fången," 

svarade direktören milt; "med fångdräkten önska de 

även kunna avlägga allt, som påminner dem om deras 

förnedringstid — jag talar nu blott om brottslingar ur 

de bättre samhällsklasserna — det skall vara ett ädelt 

sinne, som förmår bära en sådan tacksamhetsbörda; de 

lågsinnade hata sällan någon bittrare än den, som 

bevisat dem välgärningar. Åsynen av en fängelse- 

tjänsteman eller någon av hans familj blir alltid plågsam för 

den frigivne brottslingen, ja, blott ett namn, känt i 

fångenskapen, ljuder obehagligt i hans öron, ett 

ofrivilligt hat uppstår till allt, som står i förbindelse med 

denna tid, och från hat till fientligheter är för 

hjärtan, vilka insupit fängelsegiftet, ej många steg; våra 

handlingar och avsikter förvridas, och så uppstå dessa 

biografier och ärekränkande beskyllningar emot oss, 

vilka gå från mun till mun i den tanklösa och skvaller- 
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sjuka världen, i vilken så mången har en son, bror 

eller vän, som varit straffånge, och anser sig böra 

hämnas hans olycka på dem, vilka tillämpade hans straff." 

 

"Herr direktören bedömer oss hårt," mumlade jag, djupt gripen  

av det lugna allvaret i hans ord och stämma. 

 

"Jag talar enligt mångårig erfarenhet," svarade 

han med värme, "världen skulle få tryckta bevis på 

sanningen av mina ord, om det ej vore för 

motbjudande för de goda huvuden, som finnas bland er, 

att röra vid det förflutna, annars skulle vi få en hel 

litteratur, utgången från straffångar, dikter, illustrerade 

med de karikatyrer en oren inbillning kan skapa, 

pasquiller på både vers och prosa, helt andra alster än 

dem, åt vilka "Lasse-Maja"6 och "Lilja"7 lånat sina namn, 

arbeten, vilka de troligen själva läst med samma 

förvåning som vi; den, som nedskrivit de händelser dessa 

böcker innehålla, har haft föga kännedom om en 

straffånges och en brottslings sätt att tänka och handla. 

Men", fortfor han och såg stadigt på mig, "om en fånge 

tog sig för att under sin strafftid samla och anteckna 

allt, som kunde tjäna till att belysa det verkliga 

tillståndet och livet i ett fängelse, sant och ärligt, utan 

hat eller smicker, sökte skildra och framlägga det för 

allmänheten sedan han blivit fri; denne man skulle 

med ett gott och nyttigt arbete ha gottgjort sin skuld till samhället,  

ty vad det behöver, är en trogen bild av det liv, som så många  

hundrade av dess olyckliga barn leva på dessa fängelser, dit antingen 

nöden, okunnigheten, lättjan eller flärden och fåfängan 

kasta dem; dessa brottets kulor, om vilka höga vederbörande  

knappast veta mera än att de kosta staten så och så mycket,  

och om vilka den stora allmänheten har lika dunkelt begrepp som  

den blinde om färgerna. Stor sak," slutade han, "om enskilda  

personer skulle lida av att ej se sig smickrade, under det man, 

tillika med fängelsesystemet, blottade de dåligheter eller 

den slapphet det föder och när, sanningen, 

sanningen framför allt, detta är min och troligen varje 

 

 
6 ”Den riksbekante Lasse-Majas besynnerliga öden, av honom själv berättade”. Lars Molin. 
Tryckt första gången 1833 och sedan omtryckt flera gånger. 
7 ”Den beryktade livstidsfången Carl Fredrik Liljas märkvärdiga levnadsöden, djärva stölder 
och många äventyr så väl hemma som i främmande land”. Karl Magnus Ekborn, 1853. 
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rättskaffens fängelsetjänstemans önskan! — Vad gör 

det, om vår egenkärlek skulle finna sig sårad vid 

den spegelbild av våra egna jag, som ett dylikt verk 

kanske kom att framhålla för oss, blott vi ej kunde 

neka att den var sann, liksom allt vad det återgav 

av fängelselivet." 

 

Min förvirring var gränslös; jag insåg, att direktören  

måste ha en noggrann kännedom om allt, som 

tilldrog sig på fängelset, då han, just i följd av 

fängelsesystemets bristfälligheter och de sjukliga 

mildhetsprinciper, vilka alltmer och mer böljade göra sig 

gällande inom fångvården, ej kunde hindra eller straffa 

alla olagligheter som där bedrevs. Men mest av allt 

förvirrades jag vid att se mina, ännu dunkelt tänkta 

tankar och knappt fattade avsikter klart belysta av vår 

ädle och högtänkte direktör. Gav han mig ej genom 

dessa ord, icke allenast ett bifall, utan även en 

uppmaning till att fortsätta de anteckningar jag börjat och 

som jag sedan efter samvete och övertygelse 

omarbetade och fortsatte? Jag uppfattade åtminstone  

hans ord så, då jag vågade se upp till honom och i hans 

allvarliga, men välvilliga blick trodde mig läsa en 

bekräftelse på min förmodan. 

 

Då jag kom ned i fängelset var det mitt fasta 

beslut att förvägra mamsell Tilda både hårlock och 

hälsningar från mig, att så småningom draga mig ifrån 

adjutanten och falskmyntarbandet, samt i stället sluta 

mig till Humlan. Om jag hade någon god egenskap hos 

mig själv eller endast en "högre" vilja att tacka därför 

vet jag ej, nog av, denne annars så tillbakadragne 

man visade mig en vänskap, för vilken jag alltid 

förbliver honom tacksam. Och nu, om någonsin, 

behövde jag en ledande hand, om jag ej skulle gå under 

i de nya strider, vilka jag, dels inom, dels utom mig 

hade att genomkämpa; ty då jag så noga som 

möjligt undvek att stöta mig med någon av mina gamla 

vänner och kamrater, fanns det dock mycket i mina 

handlingar, som sade dem, att jag sökte lösgöra mig från 

deltagandet i deras olagligheter och brottsliga anslag, 

 

 



 
 

210 

 

och såväl fångarna, som en del av bevakningen, 

började betrakta mig med misstrogna och hotfulla blickar. 

Jag märkte det dock knappast, ty en annan strid, mellan 

onda och goda makter, utkämpades i min själ, en 

förfärlig kamp, som stundom hotade att göra mig 

vansinnig; vid varje ljusare bild, som mitt dåraktiga 

hjärta ville framkalla, ljöd en sträng röst åter för 

mina öron: "Riv upp er fördärvliga fåfänga och galna 

högfärd ur ert hjärta, så som jag nu sliter sönder 

detta bevis därpå!" — Ja, ja, jag var galen, jag ville 

ej göra mitt bättringsarbete endast för att bli en 

hederligare och bättre människa, jag ville ej utöva 

det goda utan annan belöning än den dygden i och för 

sig själv innebär; om ej någon visste om min 

förändring, vartill tjänade den då? — Det fanns stunder, 

då jag önskade hela fängelset i uppror eller 

kringvärvt av lågor, för att få tillfälle att, även med fara 

för mitt liv, rädda — vem?8 Ack, jag har ju sagt att jag var galen. 

 

 

Kap 24. 

 

En afton fram på vintern, satt jag ännu kvar på 

kontoret, sedan mina kamrater lämnat det, för att på 

andra ställen fördriva skymningen, stel och orörlig 

satt jag och stirrade ut på gården och såg ljus 

upptändas här och där i fängelsets olika bostäder, och jag 

var så upptagen av mina tankar, att jag ej märkte någon 

inträda och väcktes först till medvetande om den yttre 

världen genom ett lätt slag på min skuldra. 

 

"Dessa ensamma grubblerier äro farliga för en ung fånge,"  

sade Humlan i bekymrad ton, "följ med mig till mitt rum,  

jag vill tala vid dig." Då jag tvekade att lyda, sade han sakta:  

"Frukta ej för några frågor, jag har inga dylika att göra dig, jag vill i 

stället ge dig några upplysningar, vilka kanske i ditt nuvarande  

själstillstånd kunna vara dig till nytta."  Jag följde honom med  

någon oro; vad skulle jag få höra? Då han stängt dörren till  

sin ensamma cell, 

 

 
8 1870 brann det på fästningen och de västra och södra borggårdslängorna  
brann ner. Detta påskyndade uppförandet av nya byggnader på området enligt 
cellfängelsesystemet 1876. 
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tog han plats bredvid mig och nämnde, utan långa förberedelser,  

namnet på det onda, som i synnerhet hotade att draga mig i ett  

ännu djupare elände. Jag förskräcktes häftigt och gömde ansiktet i  

mina händer, likt ett mörkrätt barn. Han fortfor: 

 

"Detta är under alla omständigheter den värsta 

olycka en fånge kan råka ut för, ty denna känsla, som 

hos den fria människan vanligen blir en stark drivkraft 

till ädla handlingar, leder i fängelset antingen till 

förtvivlan, vansinne, eller till de skändligaste brott. Du 

yttrade en gång, att man däruppe" — han gjorde 

en rörelse med handen — "även känner något om 

fängelsets svartaste hemligheter. Hur skulle det vara 

möjligt annat för tänkande människor? Det svar, hon 

gav dig, är ensamt betecknande nog, och innehåller en 

högtidlig protest mot barnuppfostran inom 

gemensamhetsfängelserna, men även, om aldrig en fånges eller 

en pigas osedliga tal orenat hennes oskyldiga öron, så 

skulle hon dock ej kunnat leva i en oskuldsfull 

okunnighet — tänk endast på de åtgärder vilka vidtages 

för att hindra de brott som ej kunna nås av straffet! 

Hon känner ju, liksom var och en, som har utsikt 

över fängelsegården, fullkomligt ordningens och 

göromålens gång här, hon vet till vilket ändamål den eller 

den mönstringen eller fånguppställningen sker, alla 

utom en enda. Tystnad eller förlägna svar på hennes 

oskyldiga fråga måste upplysa även den tanklösaste 

kvinna. Dock är denna kunskap, så förfärlig den än 

måste vara för en ren och finkänslig kvinna, ej den 

största grymhet hon här utsättes för; du har hört nog 

av samtalen här, för att förstå mig, och att de kvinnor 

som tvingas att leva i beröring med fångar, är 

utsatta för förolämpningar och faror, skall jag med ett 

par exempel bevisa dig: 

 

"Den halvtokiga cellfångens brev till direktörens fru 

känner du till, men du vet ej, att detta första 

efterföljdes av flera, dem jag lyckades uppsnappa innan de 

lämnade fängelset, för att, genom fria personers 

medverkan, komma till sin bestämmelse. Ett av dem  
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undgick mig dock; en välklädd piga från staden bar fram 

det, fröken var ej hemma; den sjuka, som ej anade 

något ont, bröt och läste brevet, vilket innehöll, 

bland annat, ett löfte att snart fly ur fängelset, jämte 

en uppgift på några vänner i staden, till vilka han 

hänvisade henne för vidare bekantskap. Hon hade ej 

besinning nog att kvarhålla och låta sin man förhöra 

budbärerskan, utan lät genast jaga ut henne, blott 

tänkande på att för sin make dölja den nya skymf hon 

blivit tillfogad; men fången, som då ett par veckor 

varit fri från cellen, gjorde ett rymningsförsök dagen 

efter hon erhållit hans brev, och då i ångesten 

omtalade hon saken för direktören, ty hon fruktade, att 

fången vid det blinde förhöret skulle nämna hennes 

namn, och hon vet nog om bevakningens lättsinniga 

och skvallerkära sinnelag för att vara säker på, att 

den ej skulle försumma att utsprida en historia, 

tillverkad av en fånge. 

 

"Detta var anledningen till, att denne fånge, som  

för övrigt även var vild och oregerlig, blev, tillika med  

några andra svårare förbrytare, förflyttad till ett annat fängelse;  

men det är även orsaken till, att den arma 

kvinnans hälsotillstånd nu är lika hopplöst som —" 

"Vad är rätta orsaken till hennes sjukdom?" frågade jag. 

 

"Även det skall du få veta, men nu hålla vi oss 

först till vad som i detta ögonblick föregår bland oss. 

Utom de mer och mindre hopplösa kärlekskval, som 

fängelsets pigor förorsaka en del av fångarna, har vi 

ännu två uslingar, vilka är mogna för dårhuset; 

deras fantasier knyta sig kring befälhavarens unga 

ljushåriga syster, fast hon naturligtvis ej har någon 

aning om detta; men utom det att hon, av fruktan 

för broderns säkerhet, genom sina böner ständigt 

förleder honom till de skadligaste eftergifter och gör honom 

vacklande i sina beslut och befallningar, är hon, liksom 

han själv, den minst lämpliga person att bo på ett 

fängelse. Ej begåvad med något skarpare förstånd eller 

urskillning, är hon "god och beskedlig" mot alla, och 
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skulle anse det för lika grymt som farligt att befordra 

en fånge till välförtjänt straff. Av samma orsaker ser 

hon genom fingrarna med pigornas transaktioner med 

fångarna, och själv går hon i tanklös trygghet och 

fröjdar sig åt sin och broderns mildhet, medan en tredje 

resans tjuv, son av en lantmätare, uppger vansinniga 

rop blott han ser en skymt av henne, och en 

svärmande förfalskare, en bondson, skriver sonetter till 

hennes ära. Jag tvingade stadsbudet Samuel att lämna 

mig ett poem, som var på väg till posten, för att 

därifrån genom fängelsets postväska vandra i hennes 

händer. Vill du ha ännu större bevis än detta på, 

vartill dylika fantasier kunna leda? Se här, det behövs ej 

mera än denna lilla målade bukett, som pryder papperet, 

för att röja författaren, ty befälhavaren känner lika 

väl hans blomstermålningar som han känner hans 

handstil, ty det är samme man, som någon tid var anställd 

på hans kontor och då ofta gick upp med handlingar 

till honom i hans bostad. Du ser, att den stackars 

dåren ej ens brytt sig om att förställa sin stil, utan 

präntat detta så vackert och fint, som han brukade 

skriva. Förstår du nu fullt vad de kvinnor, vilka 

med öppna ögon vandra här, omgivna av brott och faror, 

lida, förstår du nu vad de menade, då de yttrade sin 

avsky för en dylik bostad som deras, belägen över och 

vid sidan av de rum, vilka hysa fängelsets grövsta 

missdådare? Vill även du bidraga till flera sorger än 

de, som såväl detta, men i synnerhet andra fängelser 

tillfogat dem? Och vill du kasta dig själv i vansinnets 

avgrund? 

 

"Man säger," fortfor han efter en paus, "att dessa 

två kvinnor avsky fångar; du kan själv döma om detta 

är sanning; men ett är dock visst, att en sådan aldrig 

fick tillåtelse att beträda deras bostad, om de därigenom 

kunde hindra dem från all beröring med sig, men detta 

är, genom bostädernas belägenhet samt stadsbuds- och 

rengörarlagen, rent av omöjligt, ty även om en piga 

antogs i stället för uppassaren och stadsbudet, så drogs 

hon snart in, antingen bland fångarna eller fång- 
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knektarna, och jag frågar just, om familjerna ej blottställdes  

ännu värre genom detta, än om de ha en fånge att vaka över? 

 

"Du ville veta orsaken till den ännu unga fruns 

lidanden. Vad du därom hört här, är till en del 

sanning, som dock blivit förvriden så som allt blir här. 

De första åren av deras äktenskap var han 

befälhavare på —, där rådde samma system som här, och den 

fånge, vilken uppassat direktören, då han bodde där 

som änkling, bibehölls även nu, sedan hans unga 

hustru och tioåriga dotter inflyttat å fängelset. Lycklig 

och glad, ville den unga frun även se alla andra glada 

och bemötte den mörke, tyste fången med — godhet, 

men hon delade en stor del av förnäma damers stolthet, 

denna stolthet, som i betjänten ej ser en man, utan ett 

ting, för vilket man ej synnerligen generar sig; han 

tillhörde familjen ungefär som en favorithund, och 

man drömde ej om, att starka passioner sjöd i den 

tyste tjänarens hjärta. Möjligen hade han dock 

förblivit herre över dem, om ej en annan fånge, som 

sades vara hans vän, lockat ur honom hans hemlighet; 

nu var han förlorad, ty denne visste att berätta om 

många förnäma damer, vilka föredragit tjänaren 

framför husbonden, och då ej detta var nog, narrades han 

att dricka sig rusig för att förskaffa sig mod att tala 

till henne om sina känslor. Under ruset teg han dock 

med dessa, men uppförde sig ett par gånger så 

oskickligt, att han fick stränga tillrättavisningar av sin unga 

matmor, sedan han blivit nykter. Men då förmådde 

vreden och svartsjukan honom till det, som ej ruset 

hade kunnat verka, han grep den unga kvinnan över 

båda armarna och svor med sammanbitna tänder att 

mörda den man hon älskade, om hon ej hos honom, 

fången, bad för hans liv och gav ett löfte att aldrig 

mer tillåta honom ens en smekning. Med kraft ryckte 

hon sig lös ur hans händer och stötte honom så 

häftigt tillbaka, att han tumlade mot ett bord, på vilket 

en stor lampa var placerad; denna slogs omkull, och 

vid bullret skyndade Aurora, som suttit i det andra 
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rummet, in; modig och rask var hon redan som barn, och 

i stället för att skrika på hjälp, fattade hon en stilett, 

och med den i handen drev den tolvåriga flickan den 

huvudyre och skamfulle brottslingen ur rummet samt 

reglade dörren. Men den avsvimmade styvmodern 

förmådde hon ej återkalla till livet — läkare måste 

efterskickas, den häftiga skrämseln och sinnesrörelsen var 

nära, i den belägenhet hon befann sig, att kosta henne 

livet. Se där orsaken till hennes svaga hälsa och 

fruktan för fångar." 

 

"Är detta även skälet till hennes dotters avsky 

för all beröring med fängelset, eller har även hon mera 

enskilda orsaker att förakta oss?" frågade jag, skakad 

av alla dessa meddelanden. 

 

"Förakta fångar!" sade han med någon ovilja, 

"Aurora föraktar endast dåligheter och avskyr brotten, 

men ej oss; men om du menar, att hon hyser den tron, 

att en daglig och förtrolig beröring med fängelselivet 

verkar demoraliserande, så har hon fulla skäl till en 

sådan tro, och den sinnesrörelse du såg henne visa, då 

hennes styvmor talade om tjänstemäns söner, vilka får 

sin första uppfostran bland brottslingar, hade sin grund 

i den bittra erfarenhet hon fått genom sin förlovning 

med just en sådan ung man." 

 

Jag förmådde ej bedja honom fortsätta, men han  

gjorde det ändå; han ville på en gång bringa mig 

till förnuft. 

 

"Hennes far hade tjänstledighet för att göra en 

längre resa i enskilda angelägenheter. En ung, ståtlig 

underlöjtnant förordnades att bestrida hans tjänst under 

tiden, hans far hade varit fängelsedirektör och sonen 

var från sin barndom van att umgås med fångar. Fadern 

önskade, att sonen skulle ingå i fångvårdens tjänst, i 

vilken dels faderns inflytande, dels sonens 

officersvärdighet med lätthet skulle skaffa honom befordran. 

Denne unge älskvärde, ja snillrike man vann Auroras 

hjärta och hennes fars bifall. Vad skall jag vidare 

säga dig om honom, än att hans hjärta och tänkesätt 

var i grunden fördärvade. Länge lyckades han ej dölja 
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detta — Aurora hoppades och trodde, liksom varje 

älskande kvinna, att hennes kärlek skulle rena och 

förbättra honom; slutligen fick hon dock så ovedersägliga 

bevis på hans själs låghet och lumpenhet, att hon bröt 

deras förbindelse, men det har krossat hennes 

ungdomsglädje." 

 

"Ni känner dem, ni har varit bekant med dem 

under forna dagar!" sade jag häftigt. 

"Har jag förrått det? Nåväl, ja, jag har ofta 

gungat lilla fröken på mitt knä, då hennes mor levde, 

hennes far och jag har varit vänner, men här bör 

jag ej med en min förråda det, ty det skulle endast 

framkalla en storm av avundsjuka och lögnaktiga 

beskyllningar både mot honom och hans familj. Du, 

Lander, förråder ej detta. Och nu, gosse, ryck dig 

med kraft ur dessa sjukliga och farliga drömmerier, 

fly allt, som kan nära dem, och sök att förströ dig 

genom nyttigt arbete." 

 

Jag vet ej om jag lovade honom detta, men jag 

vet, att jag med allvar sökte följa hans råd, och jag 

undvek ej mera mina kamraters sällskap, då jag ej 

längre deltog i deras olovliga företag eller nöjen. 

 

Kärleken — med graven för ögonen vågar jag 

nu nedskriva detta ord — till denna ädla, upphöjda 

kvinna hade dock, med alla sina bittra kval, en 

stärkande och renande kraft; ständigt viskade den till 

mig, att det hjärta som hyste hennes bild, ej kunde 

vara rent nog, och att de läppar, vilka så ofta tyst 

nämnde hennes namn, ej fick besmittas av lögnen eller 

öppnas, för att deltaga i fångarnas smutsiga samtal. 

 

Stundom, dock mera sällan, arbetade jag nu uppe 

i direktörens bostad, någon gång såg jag henne, men 

hon talade aldrig till mig. Var det möjligt att? Stilla, stilla,  

bävande hjärta! Graven gömmer ju henne och snart även  

dig, bortom den skall min själ kanske få mod att fråga och  

få ett svar. Jag insåg att ett ständigt arbete var det enda,  

som kunde frälsa mig från förtvivlan, och på lediga stunder  

fortsatte jag mina anteckningar och uppskrev 
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även en och annan av de forna livstidsfångarnas 

biografier; dock, när jag sedan genomläste dessa, fann 

jag den ena så lik den andra, att jag endast behöll 

en av dem, såsom ett provstycke, samt även för att 

ge läsaren ett begrepp om fängelselivet i den "gamla, 

goda tiden". Jag vill låta gubben "Doman" själv 

berätta sina sorgliga levnadsöden: 

 

"Min första bädd här i livet tillreddes i ett dike 

vid landsvägen, min mor medföljde ett kringresande 

skojarband, som dels drev handel på landsbygden med 

grannlåts- och kramvaror samt blecksaker, dels 

sotade böndernas skorstenar, flickade deras kittlar och 

grälade med dem om betalningen. Jag kallade en 

sötare för far, och sittande fastbunden på min mors 

rygg, hjälpte jag henne ofta att klösa söta pappas 

svarta ansikte, eller gallskrek jag, då han med sin ena 

hand fängslade min mors båda, medan han i sin tur 

grundligt örfilade upp henne. Då jag var på elfte 

året ansåg min far, att jag borde bidraga till att 

försörja "sällskapet" och ville taga mig med på en nattlig 

expedition till ett fårstall; min mor ansåg mig ej stark 

nog att kunna göra någon nytta, ett slagsmål skulle 

avgöra deras olika meningar; min mor segrade, men 

segern kostade henne synen under några dagars tid, 

varunder hon använde min brännvinsportion till 

utvärtes bruk för sig. Då hon åter blev seende, drog vi 

in i en större by, för att hjälpa sällskapets affärer 

genom handel och sotning; men vart min mor kom, 

fick hon höra speord över sina "blå ögon". Hon var 

en vacker, ståtlig, ljusögd kvinna, ingen tatterska, och 

hon förargades över sina blå- och gulrandiga 

prydnader kring ögonen, och då en ung bondhustru ej 

slutade att förebrå henne för dem, kastade hon den 

blodkorv hon erhållit i välfägnad, mitt i bondkvinnans 

ansikte, under det hon på en av sina underliga 

vismelodier skrek: "Ögon blå och spetsiga skor ä' på 

modet, korvamor!" Därefter fick hon vara i fred för 

lantfolkets glåpord, men hon förlät ej min far, som 

tillskyndat henne dem, och en morgon, då vi vaknade 

 

 

 



 
 

218 

 

i en halmlada, saknade jag min mor, och sällskapet 

sin förnämste kittelflickare. Min far tog saken 

förnuftigt: "Vi är fria människor, och prästen har ej med 

vår kärlek att skaffa," sade han, då vårt värdfolk 

yttrade sin harm över min mors flykt, "men," tillade 

han med eftertryck: "hon skall aldrig vila mer vid 

mitt trogna sotarhjärta!" 

 

"Sedermera följde jag ömsom med min far, ömsom 

strövade jag kring på egen hand och medföljde andra 

"kringresande" till marknader, men då jag var för trög 

att bli ficktjuv, hade jag ej stort anseende bland mina 

likar. Då jag var sexton år, togs jag som lösdrivare 

och förpassades för första gången hit till fängelset, 

som då var en korrektionsinrättning och på samma 

gång länshäkte. Då levdes här annorlunda; där borta 

var avdelningen för kvinnor, vilka satt på rannsakning;  

för att få hälsa på hos dem och de övriga 

rannsakningsfångarna, utkastades och genomfördes fiffiga 

planer och vågstycken. Vår arbetsförtjänst fick vi 

själva använda och köpa oss mat bäst vi behagade, 

om vi ej var nöjda med fängelsekosten, endast 

brännvin sades vara förbjudet, men den som i tider, då 

denna vara endast kostade femtio öre kannan på 

friheten, i fängelset ville betala tre à fyra riksdaler, 

behövde ej vara utan, och då våra arbeten inbringade 

betydligt, behövde vi ej knussla. Då dög det att 

vara vaktmästare eller fångvaktare i fängelserna; visst 

var lönen ej mera än tjugofem à trettio riksdaler i 

månaden, men så kunde man ställa sig det tredubbla. 

En vaktmästare blev på fem år en så bärgad karl, att 

han köpte sig hus i staden, men han var också 

sparsam tillika. Jag skrattar åt grönskållingarna här, som 

tycker att "lille Krister tar för sig efter noter", som 

de säga, och snickarna svärja alltid över, att de 

förlora sina bästa verktyg då de arbeta hos honom i 

staden, till och med sedan arbetsföreståndaren låtit 

stämpla alla fängelsets verktyg; nog är han glupsk för 

att leva i dessa tider, då man vill kontrollera allting, 

men värre har jag sett. 
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"Då jag var dömd "på obestämd tid", kunde jag, 

liksom så många andra, vilka ej gjort något brott, 

fått sitta här tills mossan grott över mig, om ej 

barmhärtiga frigivna tjuvar skaffat mig laga försvar hos en 

fastighetsägare av deras bekanta, men arbete var ej 

min smak; då jag var fri, ville jag vara fri och drev 

därför land och rike omkring, insattes på olika 

korrektionsinrättningar, fick åter försvar och började 

åter mina vandringar. Så förgick elva år, vilka 

jag till största delen tillbringat i fängelser. 

Slutligen uttogs jag av en präst, som beslöt att förbättra 

mig därigenom, att både han, hans familj och tjänare 

ständigt höll mig mitt förflutna liv för ögonen. Jag 

stod ut i åtta månader, ty jag ryste själv nu för 

fängelse, men då de alla kom överens om, att jag var 

en förhärdad bov och gemen hycklare, som endast 

väntade på lägligt tillfälle att stjäla och mörda, blev 

jag led åt hela bättringshistorien och begav mig åter 

ut i världen. Nu slog jag mig ihop med en då 

beryktad stortjuv och medföljde honom till en marknad, 

där vi förövade flera stölder. Vi häktades kort 

därefter och lagfördes, men rymde båda två från 

gevaldigern under en transport från länsfängelset till 

häradshäktet. För att kunna leva, måste vi stjäla; vid 

ett inbrott, som vi gjorde, satte en karl sig till 

motvärn — och vi förpassade honom till evigheten. Vi 

var ännu på fri fot någon tid, men ingenting ville 

rätt lyckas för oss sedan, och då vi slutligen blev 

fast, dömdes vi båda att mista livet genom 

halshuggning. Min kamrat, som ansågs för den egentlige 

gärningsmannen, slapp ej heller med mindre än 

huvudets förlust, men jag benådades med fyrtio par spö, 

uppenbar kyrkoplikt och fästningsarbete för livstiden. 

 

"På fästningen9 träffade jag många gamla bekanta, 

och då vi på logementet var tre eller fyra med samma 

namn, kallades jag Doman; om jag genom ordentlig 

kristning har laga rätt till något annat namn vet jag 

ej så noga, detta har jag åtminstone förtjänt, emedan det 

på romani betyder mörda, och jag kallas ju ej annat 

ännu. 

 
9 Carlstens fästning i Marstrand. 
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"Fästningslivet var hyggligare än korrektionslivet, 

eller rättare, det var mera stadgat, ty här var ingen 

dömd på obestämd tid, utan vi hade ett fäste för hela 

livet, och under de sju första åren trivdes jag rätt 

väl, ty vi förtjänade bra på våra arbeten; jag var 

borstbindare och benarbetare, och vi kunde, liksom 

korrektionisterna, skaffa oss allt vad vi önskade, 

däribland både kort och tärningar. Bland andra 

hemliga nöjen hade vi inrättat en liten roulett i en av 

våra kastruller, men på den lades dock beslag av en 

vaktmästare som fann vårt sätt att steka en gås, 

vilken vi köpt i staden, något besynnerligt; gåsen 

togs nämligen från kastrullen så snart vi trodde oss 

obemärkta, och spelet fortsattes. På det åttonde året 

fick jag frihetssjuka, och får man den bara grundligt 

i faggorna, så är man i stånd till allt, utom att bli 

kvar. Jag gjorde en djärv rymning och var fri en 

månads tid, om det annars kan kallas frihet att jagas 

av kronobetjäningen som en räv av hundar. Jag stal 

dock bra nog på ett par ställen, men "jag hade inga 

vänner som ville gömma varken mig eller godset, 

och då var det ej underligt, att jag åter blev fast. 

Men kamraterna, vilka prisat min raska rymning, 

gjorde narr av min korta frihet, som utom dess blev 

mig dyr nog, ty för rymningen eller stölderna, jag 

visste ej vilket, fick jag mina modiga fyrtio par 

spö, och då jag skulle avföras till fästningen, stod med 

stora bokstäver på min förpassning: "fängslas med 

fasta hand- och fotbojor"; man knusslade aldrig med 

järn i gamla tiden. 

 

"Vid min återkomst till fästningen fick jag klart 

för mig, att de fyrtio paren endast var betalning för 

stölderna, ty jag skjutsades genast ner i en cell, 

belägen i ena tornet och kallad Nollan. Här, i sällskap 

med råttor, mörker och köld, plågades jag flera veckor 

innan herrarna i Stockholm dömde över min rymning, 

för vilken jag äntligen fick sex månaders 

cellbestraffning med fasta fotbojor. Därefter släpptes jag 

ut bland de andra fångarna, försedd med en järnbult 
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om ena benet. Jag började åter mina förra 

arbeten, men föresatte mig att leva upp vad jag förtjänte, 

på det ej, ifall jag åter rymde, fästningens 

besparingskassa ännu en gång skulle knipa mina besparingar. 

 

"Efter tre års förlopp slapp jag den besvärliga 

järnbulten, och tretton år därefter bar det av till ett 

för tillfället inrett fängelse, en för detta gammal 

skans, dit vi livstidsfångar alla förflyttades.10 Vi 

användes där vid en större tyghusbyggnad och även till 

andra svåra och tunga arbeten, och mådde allt utom 

väl, utan längtade av allt hjärta åter till de gamla 

fästningsvalven. På skansen fick jag min hand krossad 

vid uppsättningen av en större träställning, och då 

skansen ej längre fick tjäna som förvaringsort för 

fångar, förflyttades jag, såsom invalid, till en sjöfästning,11 

där jag blev uppassare åt en av höga befälet och 

hade det trevligt och bra. 

 

"Livstidsinvaliderna förflyttades, som Lander kanske 

vet, sedan till en annan fästning; vid en mönstring 

därstädes fick jag tillåtelse att söka nåd, och som jag 

under många år uppfört mig "utan anmärkning", blev 

min nådeansökan bifallen. Det var en rar nyhet för 

gamle Doman, och jag dröjde ej att ackordera med en 

av bevakningen, som mot hederlig vedergällning — 

jag hade sparat ändå på äldre dagar — åtog sig att 

skaffa mig laga försvar. En bonde erhöll femtio rdr 

för det han lät skattskriva mig, och jag var fri, men 

som min "husbonde" lika litet ville veta av mig, som 

jag av honom, slog jag mig ner i Bohuslän hos en av 

mina gamla livstidskamrater, en gammal kursare (nattman),  

som utom fiske och borstbinderi även nu drog skinnet av  

hästar, då någon anmodade honom därom. Kursaren bodde  

avlägset från någon byling (polisbetjänt), varför jag oantastat  

vistades hos honom i fyra månader, men som vi levde på  

herrevis, tog snart min kassa slut och på samma gång även  

kursarens vänskap. Jag började då finna friheten besvärlig, 

skaffa mig arbete kunde jag ej, gammal krympling, 

som jag är, släktingar har jag troligen ej, åtminstone 

 
10 200 livstidsdömds fångar flyttades 1854 från Carlstens fästning till Skansen Kronan i 
Göteborg, inför Carlstens definitiva stängning som fästningsfängelse 1855. 
11 Nya Älvsborgs fästning. 
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inga fria människor, och att sätta mig på ett arbets-  

eller fattighus kommer aldrig i fråga; Doman är van 

att stå under ordentligt befäl och har blivit behandlad  

efter lag och rätt på så många fängelser, att han 

skulle skämmas för att nödgas ta' mössan av sig för 

fattigvårdsstyrelsen. 

 

"Som sagt, friheten blev mig bara till besvär, 

därför gick jag till närmaste landshövdingeämbete, fick 

de gamla välkända förebråelserna för mitt kringstrykeri,  

begärde och erhöll därpå förpassning att få ingå 

här som frivillig på ett år. Jag var så trött och 

eländig i min gamla kropp, när jag kom hit, att jag 

med glädje återsåg detta välbekanta ställe, huru 

förändrat allting än är här till gårds och jag ej har 

någon enda bekant, utom två gamla gubbar, som 

ingenting minnes utom maskorna på sina strumpstickor. 

Då jag i maj tjänat ut mitt år, ser jag mig om 

på landet under sommaren, blir så friheten eller 

polisen krånglig, kommer jag hit igen över vintern. Jag 

är ej mer än sjuttiotvå år gammal och kan allt få 

traska ut och in här några år ännu, tills jag en dag 

lägges på hyvelspån i likskrinet och yngre kamrater 

spänna sig för en renhållningskärra och skjutsa mig 

till det sista stillopan (fängelset), tre alnar under 

jorden. Min första bädd var ju i ett dike — och hur 

eländig den sista blir, kan väl vara detsamma." 

 

Den gamle såg dystert ned framför sig, och jag 

kände en rysning genomila mig. Vilket liv, vilken 

död! — Vad var väl mina tio år i denne gamle 

fånges ögon? En kort vilotid emellan brott; för mig 

var de förlust av ungdom, heder, lycka och framtid, 

och dock tackade jag himlen, att Domans och mitt 

åskådningssätt var så olika. 

 

För att förjaga både hans och mina dystra 

betraktelser, frågade jag, om han ej varit bekant med den 

ryktbare Lasse-Maja. Gubben skrattade och gned sitt 

kala huvud, vilket var gult och skinande som en 

gammal biljardboll. "Jasså, Lander har också läst de 

lustiga fruntimmershistorierna och allt det där", sade 
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han. "Lasse-Maja blev allt lika förvånad som vi andra, 

då han fick läsa boken, som fångpredikanten har 

skrivit ihop. — Det förstås, Lasse, som andra, har 

allt upplevt äventyr, och hade en annan varit så 

lycklig som han och fått berätta dem för skriftlärda, 

vilka alltid skära till i växten, så kunde man även 

blivit ryktbar och förtjänat pengar. — Annars ansåg 

vi ej Lasse Molin för annat än en medelmåttigt 

skicklig tjuv." 

 

Den av skrivarna, vilken jag betecknat under 

benämningen studenten, hade under tidens lopp 

blivit degraderad till garnhasplare på ett ullspinneri, 

emedan han genom ett oskickligt uppförande gjort 

sig ovärdig att vara på kontor. Han vägrade 

dock envist att arbeta på spinneriet och blev flera 

gånger straffad med prygel, emedan cellen ej kunde 

tillämpas såsom straff på en person, vilken ej 

önskade sig mera i livet än en bädd i en cell och 

fri föda. Denne unge man var son av bildade och 

ansedda föräldrar; utrustad med de yppersta 

själsgåvor, sändes han från skolan till universitetet, där han 

gjorde sig känd genom sin förkärlek för filosofiska studier, 

sina högstämda poetiska försök, sina — låga 

tänkesätt och sin cyniska levnad. Denna senare 

tillskyndade honom flera gånger en allvarsam tuktan av 

kamrater, vilka trodde sig kunna korrigera hans fel och 

vänja honom av med laster, vilkas offentliga 

bestraffning i deras tanke måste vanhedra hela studentkåren. 

Och, om jag ej misstager mig, var det ej heller vid 

universitetet, utan då han var ute och konditionerade 

som informator, han blev tilltalad och straffad för 

första resan stöld. Efter utståndet straff, drev han 

som en fullkomlig trashank omkring i huvudstaden 

och på andra ställen, släktingars och vänners 

bemödanden att återföra honom till arbete och hederlig 

vandel var förspilla; slutligen, då han på en 

gästgivargård stulit ett par hårborstar och andra 

småsaker, blev han häktad på nytt, och då han även 

förfalskat sitt prästbetyg, dömdes han för detta och andra 
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resan stöld till fyra års straffarbete, och blev genast 

vid sin ankomst till fängelset anställd på direktörens 

kontor. Men hans smutsiga vanor och oduglighet i 

räkning samt den slags skrivning som här skulle utgöra 

hans dagliga sysselsättning, gjorde honom föga avhållen 

bland oss skrivare. Han var allt för högfärdig över 

sin akademiska bildning för att vilja lära sig 

kontorets göromål, utan sysselsatte sig, antingen med att 

skriva poesi, än av det mest upphöjda, än av det 

lättfärdigaste slag, eller skrev han filosofiska 

avhandlingar; stundom kunde han dock hela dagen sitta och 

fullklottra ark efter ark med olika, helst adliga, 

fruntimmersnamn, därunder beklagande kontorets brist  

på en — adelskalender. 

 

Vi översåg länge med hans oordentligheter, ty 

hans samtal och skrifter roade och intresserade oss; 

synnerligen var de brev, han dels i bunden, dels i 

obunden stil skrev till en lika bildad som skarpsinnig 

dam, en nära släkting till honom, verkliga snilleverk, 

även om man, såsom hon gjorde i sina svar, måste 

ogilla den världsåskådning och de åsikter han så 

mästerligt framställde och försvarade. Han, liksom så 

många andra, satte en ära uti, att visa sig sämre 

än han verkligen var, och om han någon gång hade 

låtit en bättre eller i synnerhet en ångerfull känsla 

framskymta, kunde man vara säker, att han genom 

hån eller sofismer, skulle skynda att hämnas på sig 

själv för en stämning, som han påstod hade sin grund 

i vår simpla föda och dåliga matsmältning samt brist 

på frisk luft. Den poesi han skrev under sina bästa 

stunder förintade han vanligen genast, men då han var 

högst oordentlig i hanterandet av papper, så räddade 

vi stundom en och annan bit. Om han skrev mer än 

en handstil visste vi ej, men det poem som finnes 

intaget här nedanför, var ej skrivet med hans vanliga stil, 

och han förnekade att vara författaren, under 

påstående att han ej var den ende poeten inom 

fängelset. Vi antog dock, att han ej haft hjärta att 

förstöra dessa, om bättre känslor vittnande verser, och  
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därför antingen själv skrivit dem med en annan stil än 

sin vanliga, eller ock låtit någon annan fånge renskriva 

dem; en förmodan, som styrktes genom den 

omständigheten, att de, då de föll i våra händer, var inslagna 

i ett kuvert och adresserade till en tidning. Jag 

avskriver dem här ordagrant, såväl till titel som innehåll: 

 

"Den trötte vandrarens sång. 

"Ju högre liv, ja större kval de röner, 

Ett kors är denna värld för ljusets alla söner." 

Stagnelius. 

 

Jag är så trött, när skall jag målet hinna. 

Är vägen dit för mig än mycket lång? 

Skall denna sol, som där jag ser försvinna, 

Än många varv belysa vandrarns gång? 

Så hård är vägen, mina fötter blöda, 

På dessa klippor växer ej en stav. 

Och målet? Ack, en fridstad bland de döda; 

Det mål mig väntar är en okänd grav, 

Men även den ju dröjer att sig sluta 

Omkring den trötte, som vill vila njuta. 

 

Jag är så trött, mig ingen räcker handen 

Då rädd jag stapplar på min svåra stråt, 

Som ofta förer intill avgrundsranden, 

Där mörka makter ligga i försåt. 

Och ingen vänlig stjärna vill mig lysa, 

Blott ljungeldssken mig visar djupets brant, 

Vars alla fasor komma mig att rysa. 

Förr såg jag rosor blott invid dess kant. 

Ve mig, jag ville dessa rosor plocka, 

En smyckad synd kan lättast sinnet locka! 

 

Jag är så trött, att här i natten vandra, 

En fridlös ande, utan rast och ro, 

Som har nog trots att himlens rådslag klandra. 

Men icke mod att på dess kärlek tro. 

En gång jag dock uppå en Fader trodde, 

Som barnen slöt med kärlek till sitt bröst. 

Då fridens ande i det hjärta bodde, 

Som klappar nu förutan hopp och tröst. 

 



 
 

226  

 

O, kunskap, lärdom, har du hit mig kastat, 

Av brottet fläckad, hopplös, skuldbelastad? 

 

Vad glänser där? Blott bergens snö som lyst», 

En alpstig skall min trötta ande gå — 

Vad isig vind! Hu, arme vandrar ´n fryser, 

Och ingen vänlig fristad skall han nå! — 

Se, vilken blixt! Hör huru åskan dånar! 

Var det Guds röst, som genom rymden lopp? 

Då vill jag bedja! —Nej, blott dundret hånar, 

Min svaga röst når ej till molnen opp; 

Den Högste ändrar aldrig givna lagar 

För jordens barn. — Vad hjälper att jag klagar? 

 

Jag går ej fram! Jag bördan från mig kastar, 

Förtvivlans avgrund gapar här bredvid. 

Vi draga korset som så tungt mig lastar? 

Mig vinkar döden. — Plikten bjuder; lid! 

I, stämmor, dystra, ack, I båda egen 

Ett stridsfält, delen själen utan knot! 

Men låt mig slumra — ligger jag i vägen, 

I djupet skjuts jag då nog av en fot, 

Som har för brått att vid den fallne dröja, 

Han allt bör tåla; ingen klagan höja. 

 

Vad skimmer där, som målar bergens toppar 

I rosenfärg, vid sång av morgonvind? 

Ack, solens strålar kyssa daggens droppar! 

En mor, som kysser tår från barnets kind — 

Vad är det, som ock i mitt hjärta sprider 

Ett sken, att jag min egen feghet ser? 

Var tröst, o själ, se vägen hemåt lider 

Mot vilsna barnet Fadren även ler. 

Två änglar till mitt Golgata han sände, 

De komma nu med tröst i mitt elände. 

 

Ja, dikt och sång, I barn av himlen klara, 

För arma fången låten porten opp 

Till eder värld, den ljusa, underbara, 

Där allt är glädje, frid och saligt hopp! 

Kom nu, mitt kors, jag tåligt vill dig draga. 
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Du, världars kung, du är dock Fader vår, 

Du bjuder mig att framåt, uppåt draga, 

Om även vägen över klippor går. 

Se, målet himlen är, ej endast graven, 

Där ställs blott korset — bästa vandringsstaven." 

 

Dessa frälsningens änglar, dikt och sång, vilkas 

vingar han ej sällan befläckade med sina lättfärdiga 

och orena tankar, övergav honom ej i hans djupaste 

förnedring; men om de ensamt ha kunnat uppehålla 

hans kämpande ande på de farliga "alpstigar", på vilka 

han, även sedan han blev frigiven, måste vandra innan 

han kunde uppnå den "fristad", som endast dygd och 

samvetslugn erbjuda, är väl knappast troligt. Kanske 

sände den Fader, som hans poesi erkände, men hans 

prosa förnekade, honom säkrare ledstjärnor att upplysa 

hans tvivels mörka natt. — Studentens sista brev till 

en av oss låter oss hoppas det bästa. 

 

 

Kap 25. 

 

Det led emot tiden för den årliga mönstringen, vilken alltid  

förrättades under sommaren, antingen av fångvårds- 

styrelsens generaldirektör eller av någon ordinarie ledamot,  

som styrelsen därtill förordnade. Vid mönstringen skulle  

förrättaren tillse, att allt vad till ordning och god hushållning  

hörde blev iakttaget samt att förnärmande av någons lagliga  

rätt ej skedde. Mönstringsförrättaren biträddes av en  

mönstringskommissarie, vanligtvis någon tjänsteman i  

styrelsens kammarkontor. Generaldirektören är fängelsernas  

förkroppsligade försyn, ty han är icke blott i första rummet  

Kongl. Maj:t ansvarig för uppfyllandet av fångvårdsstyrelsens 

åligganden, och måste i sådant avseende tillse, att 

fångvårdens ämbets- och tjänstemän med nit och drift 

fullgöra sina skyldigheter, utan han är tillika det enda 

"högre väsende", som en del av fångarna erkänna och 

till vilket de höja sin klagan eller sina böner. 

 

Redan de första dagarna i maj började bevakning och  

fångar undra när mönstring skulle ske, och vad som möjligen  

vid denna högtidliga och betydelsefulla förrättning  

komma att passera. En förändring hade inträffat inom 
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fångvårdsstyrelsen sedan sista mönstringen,  

i det den fått en ny chef.12 Den avgångne hade varit sträng,  

men rättvis mot alla, han ägnade stor uppmärksamhet åt  

expeditionsgöromålen och sysselsatte både sig själv och sin  

mönstringskommissarie med granskning av de rullor, journaler  

och handlingar, vilka tjänstemännen var ålagda att ordentligen  

föra. Han sparade icke ens pastorns journaler och anteckningar; 

denne fängelsets dåvarande själasörjare skrev en usel 

handstil, och generaldirektörens ord: "min bäste pastor 

A,13 det var en eländig piktur, journalen ser ut som 

den vore förd av en skomakarepojke," var ett 

visserligen hårt, men fullkomligt sanningsenligt uttryck. 

För övrigt behandlade han tjänstemännen med aktning, 

och ehuru han tillät fångarna att frambära befogade 

klagomål, visste vi dock, att han kände de gamla 

krångelmakarna för väl att obetingat sätta tro till deras 

uppgifter, och att han strängt straffade varje 

obevisad beskyllning mot tjänstemän och bevakning. 

 

Att hans efterträdare slagit in på en annan väg, 

den moderna filantropin, och att han icke allenast 

hyste ovilja mot alla åtgärdar, som hans företrädare 

vidtagit, utan att denna ovilja även sträckte sig till 

de tjänstemän som av honom varit värderade och aktade 

för duglighet, ordning och nit, var ej någon hemlighet 

på fängelset, ty dels hade han vid ett kort besök, som 

han där avlade, visat detta, dels hade de ständiga 

anmärkningarna och det småaktiga klandret från 

styrelsens kammarkontor visat oss varifrån vinden blåste. 

En del kuriösa avsked och ännu kuriösare befordringar 

inom fångvården var även betydelsefulla tidens tecken. 

 

Vi skrivare avvaktade denna mönstring med en ännu större  

nyfikenhet än vanligt, en känsla, som troligen delades av de  

flesta fångarna och även av bevakningen. Vad skulle ske?  

Skulle månne "Tattaren", som vid sista klädutdelningen ej fått  

samma bussarong som han hade i fjol, hålla ord och klaga på 

fanjunkaren för detta? Månne "Klubban" även skulle klaga 

över det dåliga dricka och den magra ost, som redogöraren  

tillhandahöll, eller anmäla arbetsföreståndarens 

 
12 Gustaf Fridolf Almquist 1867–1885 
13 Svante Petrus Ahlström, f 1825, verksam som fängelsepastor i Malmö 1858-1867 
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sätt att kassera de strumpor han stickade? Troligen 

skulle nu "Landshövdingen" och hans målskamrat, den 

helige snickaren, klaga över pastorns alltför låga 

uttal, då han predikade. Och en stor hop för detta 

kronoarbetskarlar ruvade ju på gruvliga klagomål över 

"hela det eländiga fängelsehålet." Slutligen, "under 

över alla under," undrade vi om samme mönstrings-  

kommissarie, den "magre magistern från kammaren", 

även i år skulle medfölja och om han hade rättat 

kappan efter vinden? 

 

Se där, en ringa del av alla de frågor, vilka 

korsade varandra i fängelset, då det led mot 

mönstringstiden. Av tidningar, vilka alltid genom bevakningens 

försorg stod oss skrivare till buds, hade vi noga reda 

på, när mönsterherren senast mönstrat det eller det 

fängelset, och kunde, lika noga som bevakningen, 

uträkna ungefärliga tiden, då vi hade att emotse hans 

intåg, och vi logo i mjugg över befälets tystnad rörande 

denna sak, vilken lika litet kunde döljas för oss som 

andra fängelsets angelägenheter. 

 

Äntligen inföll den efterlängtade dagen, då vi 

"officiellt" fick veta, att mönstring skulle förrättas 

"förstkommande söndag", och då blev, som målaren 

sade, "liv i luckan"; ty mönstringsrullan, tillfälliga 

förslag, redogörelser med mera uppsattes och utskrevs, 

en "generalsopning" både inom och utom fängelset 

företogs, fångrummen undergick en extra skurning, med 

ett ord, man gjorde fängelset så inbjudande som 

möjligt för den väntade mönsterherren. 

 

Ett par dagar före mönstringen uppställdes 

fångarna till så kallad förmönstring, vid vilken en och 

var anbefalldes uppgiva, vad han vid generalmönstringen  

ämnade anföra, vid påföljd av bestraffning som häremot  

bröts. Tillämnade klagomål anmäldes och upptecknades  

därefter, och vi fingo vår nyfikenhet till en del stillad.  

Denna förmönstring förrättades av befälhavaren,  

och efter dess slut hade man tillfälle att höra 

hopens anmärkningar över de olika klagomålen; 

vanligen blygdes flertalet av fångarna över lumpenheten 

och obetydligheten av dessa tillämnade klagomål 
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Mönstringsdagen gjorde vi skrivare en toilette helt 

olika vår vanliga; stövlarna utbyttes mot träbottnarna, 

den grå tröjan, hörande till vinterbeklädnaden, fick vika 

för den förhatliga blusen, det friserade håret kammades 

slät, benorna i nacken igensopades, och alla näsdukar 

bortlades för dagen. Dessa senare var förbjudna 

varor bland fångarna, då fångvården tillät bruket 

av snus; av denna anledning var linnetrasor en 

eftersökt artikel inom fängelset, och man gjorde sig ej 

samvete att stjäla dylika var de finns, till yttersta 

förtvivlan för fanjunkaren som hade sig dessa skatter 

anförtrodda och för vilka han "på trasan" borde 

redogöra. Vid en föregående mönstring hade vår vän 

Björn haft den djärvheten att ej snyta sig i handen i 

generaldirektörens åsyn, utan begagnade han sig av en 

tryckt bomullsnäsduk, vilket hade till följd en ny 

skärpning av förbudet mot denna nödvändighetsvara,  

som ändock stod i så nära sammanhang med snuset,  

vilket det tilläts oss att själva utvälja bland de prover  

som herrar fabrikanter skyndade att tillsända fängelset. 

 

Mönstringsdagen, klockan åtta på morgonen, 

utsläpptes fångarna på den stora fängelsegården, där 

de av bevakningen ordnades och uppställdes 

"hundratalsvis" i avdelningar, varje sådan "anförd" av en 

underofficer. Befäl, underbefäl, vaktmanskap samt fångar 

var i "full parad"; vi arma skrivare tyckte oss 

däremot ha anlagt en förklädnad, där vi "inkognito" 

stod "instuckna i ledet". Underbefälet såg så 

sorglustig ut i sin uniform — arméns — att tysta 

fnissningar och anmärkningar över dess sätt att bära den 

gick från fånge till fånge; synnerligast var de arma 

vaktknektarnas marsch och uppställning samt 

underofficerarnas kommando och hållning en källa till förlustelse 

för de fångar vilka varit militärer: "Se på 

gesällsergeanten med sina lärlingspaltar, de är födda 

kavallerister, det synes ju på deras ben!" — Musikanten borde 

anföra truppen, ridande på direktörens stora bagge! 

Och de andra på hans grymtande lejon! — 

Befälhavaren har knäppt igen rocken och dragit stövlar på, 

högtiden till prydnad; nu få vi snart höra hans: "gi-iv 
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akt!" "Fy fan, sådana korvar i arméns uniform! 

Nej, se bara på vår fanjunkare! Han, den ende 

ordentlige knekten, skäms, min själ, ännu värre än vi över 

uniformens nedsättande genom de där. Se bara på 

hans hållning med fingrarna reglementariskt nedsträckta 

längs åt passpoalen; stackars karl, jag är säker på att 

han känner sig till mods, som om han blivit utstruken 

ur regementet!" 

 

Med dylika och ännu mustigare anmärkningar 

fördrevs den långa tid vi i den brännande solhettan fick 

stå och vänta på mönsterherrens ankomst. Äntligen 

kom han, guldbroderad och grann, åtföljd av direktören 

och fängelsets civila tjänstemän i svarta kläder. En 

bävan flög genom de "klagande" fångarnas hjärtan, då 

generaldirektörens fjäderbeprydda hatt syntes mitt på gården 

och dess högtuppsatte ägare, sedan befälhavaren uttalat 

sitt välbekanta släpiga: "giv akt!" och bevakningen sträckt 

på sig, upphov sin stämma och höll ett kort tal, som 

innebar en nådig tillåtelse för oss att anföra berättigade 

klagomål, "men med hotelse av straff", ifall klagomålen 

saknade skäl. Härefter gick han, åtföljd av alla 

tjänstemännen, in i fängelsets kyrka, där han uppe vid koret 

tog plats vid ett bord, under det första hundradetalet 

av oss marscherade in i kyrkan genom "stora dörren". 

 

Generaldirektören gav ett tecken, och fanjunkaren 

uppropade: "nummer ett!" Denne, en gammal 

straffånge, linkade fram och anhöll att få söka nåd hos 

Kongl. Maj: t. Mönsterherren granskade rullan, 

mumlade halvhögt de anteckningar den innehöll rörande 

"ettan", som på grund av dessa fick sin ansökan avslagen. 

 

Upprop skedde nummer efter nummer, och det gick 

raskt undan tills "trettionian" framträdde och klagade 

på — benvällingen, och då detta klagomål var av ett 

stort intresse för oss alla, avvaktade vi med spänd 

uppmärksamhet hur det skulle upptagas av denne herre, 

som "ej varit med att koka ihop röran." Han ansåg 

dock vällingen för en "både sund och kraftig föda", 

och "trettionian" kom tillbaka med nedslagen min. "Det 

trodde vi," viskades det, "mönsterherren känner 

benvällingen par renommé, liksom smålänningen känner vår 
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Herre, ty gamle troilaren har ju under några veckors 

tid dagligen slevat en helportion av mjölröran i sig, 

och fann sitt verk gott, så den bli vi ej kvitt." Sedan 

fortgick det utan avbrott till n:o 73, mästerkocken, 

som framskred med en viss värdighet och gjorde 

ställningssteg framför mönsterbordet. "Jag vill bara fråga 

herr ståthållaregeneralen om icke kockarna här, lika så 

väl som på andra ställen, ha rättighet att själva få 

behålla sina ben?" 

 

"Vad kan 73 mena?" frågade den betitlade, 

vändande sig till direktören, som upplyste, att de 

fångar, vilka var anställda i köket, under många år 

fått tillvarataga och i staden försälja alla köttben, som 

blev efter mattillagningen, och fördela försäljnings-  

summan emellan sig; men att han, direktören, vid sin 

ankomst till fängelset förändrat detta bruk på så sätt, 

att han förordnat, det försäljningsbeloppet för benen 

varje månad skulle insättas i sparbanken, för att vid 

årets slut fördelas lika emellan alla fångarna. 

Generaldirektören kunde ej finna något skäl att klandra denna 

åtgärd, och "sjuttiotrean" fick tillökning på näsan, men 

ej på sina ben," skämtade vi. 

 

Den, som därnäst klagade, var fängelsets värste 

storätare, vilken besvärade sig över läkaren, som 

dröjt för länge med att tilldela honom trefjärdedels 

matportion, då han var intagen å sjukhuset, och på 

samma tid vägrat honom plåster till sitt sjuka ben, för 

vilket han endast ordinerat kalla omslag. "Om doktorn  

än är så snäll benarbetare som gubben Doman, så 

är det okristligt, att vem som helst kan få träben om 

han får hållas," sade fången med foglighet; men ilskan 

lyste ur hans blickar vid tanken på sin långa förknappnings- 

tid. Doktorn förklarade sig småleende; han var 

ej okunnig om sitt tillnamn: benarbetaren, vilket 

fångarna givit honom för hans raskhet att amputera och 

nyttja sina knivar och övriga instrumenter. Fångens 

klagomål lämnades utan avseende. 

 

En del av de anmälda klagomålen fullföljdes ej, 

modet svek mången djärv sälle då han stod framför 

mönsterbordet och kände direktörens lugna blick vila 
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på sig; men då uppropet gällde Klubban, skrek han 

ett så dånande: "jau!" att den spenslige 

mönsterkommissarien, vår "kammarmagister", hoppade  

högt från stolen och guldglasögonen föll ned på 

mönsterbordet, dit Klubban modigt styrde sina steg. Och vilka 

dräpande beskyllningar slungade ej Klubban ut emot 

direktören, redogöraren och fanjunkaren! den 

förstnämnde ville aldrig "samtala ordentligt" med honom, 

dessutom hade han fråndömt honom premier för det 

strumpstickningsarbete arbetsföreståndaren "på 

orättvisan" kasserat för honom; redogörarens ost och dricka 

slapp ej undan, och fanjunkaren hade varit "för styv" 

att på dagen lämna honom sina "nya, lagliga strumpor" 

i stället för de uttjänta, vilka han fått gå med två 

dagar efter slitningstiden, o. s. v. Den ringaste 

kännedom om fångar och fängelseliv skulle ha upplyst 

vår ordensprydde mönsterherre om, att han hade 

framför sig ett av fängelsets "oroliga huvuden", även om 

ej mönsterrullan vittnat detta; men den filantropiske 

mannen fattade ej saken så, utan begärde förklaringar 

av tjänstemännen, vilka lugnt hänvisade till fakta, men 

för att förstå dessa, skulle mönsterherren varit 

förtrogen med fängelsets hela maskineri, och detta läres ej 

under så beskaffade mönstringar; något parti borde 

han dock taga, och som nästan alla de andra klagande 

fått orätt, fann han för gott att ge denne en 

upprättelse, som bestod däri, att han i fångarnas närvaro 

tillhöll direktören, att bättre än förut tycktes ha varit 

fallet, påakta, att fångarna bemöttes humant och efter de 

milda åsikter, som nu låg till grund för brottslingars 

behandling. Direktören böjde på huvudet för att dölja 

— ett ömkande småleende. 

 

Flera dylika klagomål förekom, men av det 

anförda kan läsaren bilda sig ett begrepp om hur föga 

skäl vi hade till missnöje; det, varöver vi hade bort 

klaga, var över fängelsets olämpliga inredning och 

bristande utrymme, som ej tillät den av general- 

direktören för något högst viktigt ansedda klassificeringen 

att tillämpas på annat sätt än på papperet. 

 

Nu satt han där vid mönsterbordet och studerade 
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vårt större eller mindre välförhållande inom fängelset, 

nedflyttade dem, som stod illa till boks, i lägsta 

klassen (noll- eller stryk-klassen), uppflyttade "de stilla i 

landen" till tredje, andra eller första klass; han 

tycktes tro, att vi betraktade vårt "äretecken", den svarta 

siffran på högra axelns gråa klaff, med samma stolta 

känslor, som befälhavaren sina epåletter, eller som han 

själv sin kraschan, men vi hyste, tyvärr, ej så höga 

känslor i detta avseende, och det må man ej förtänka 

oss, då man får veta, att de epåletterade fångarna ej 

hade den ringaste fördel av sin utmärkelse, att de, som 

blivit uppflyttade i första klassen, måste arbeta och bo 

tillsammans med fångar ur nollklassen; hela skillnaden 

var och förblev axelklaffarna, vilka ej fick bäras av 

fångar, tillhörande denna klass, en åtskillnad, som på 

sin höjd kunde senteras av de fångar vilka varit 

militärer; vi andra skrattade åt eller harmades över detta 

sätt att "uppmuntra dygden." 

 

De två nästföljande dagarna begagnades av 

generaldirektören till överläggningar med direktören, 

samtal mellan fyra ögon med en och annan bland fångarna 

samt visiter och kalas i staden. Min ansökan, att 

få läsa språk bifölls, och uttryckte den höge herrn sitt 

missnöje över, att direktören ej redan beviljat mig 

detta; denne gjorde den riktiga anmärkningen, att han 

ej vågat göra ett dylikt undantag, emedan det då kunde 

fallit många flera av fångarna in att begära detsamma. 

Generaldirektören svarade med någon ironi, att man 

väl ej behövde befara ett dylikt kunskapsbegär bland 

fångarna. Däri kunde han nog ha rätt, men att de 

för omväxlings skull nog kunde haft lust att skaffa 

direktören ett dylikt bryderi på halsen, var ingen 

omöjlighet; direktören teg dock, kanske för att ej alltför 

mycket blotta sin förmans okunnighet om fångarnas 

tänke- och handlingssätt. Emellertid sysselsatte 

mönstringskommissarien sig med granskning av redogörarens 

böcker och fängelsets kassa samt inventering av 

beklädnadsförrådet, för vilket direktören redovisade, och de 

förråd, för vilka redogöraren och arbetsföreståndaren 

ansvarade. Dessa förråd befinns vid varje mönstring 
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i gott skick, varför den lille nitiske "kammarmagistern" 

ej hittills haft något att anmärka; men 

denna gång var det "försynens höga beslut", som 

adjutanten sade, att fel måste finnas, och så blev "ett 

räknande i trasorna, som om magistern ämnat ställa till 

storbyk", och se, fanjunkaren hade verkligen en brist 

på några gamla skjortor och kalsonger, samt ett 

överskott av några par kasserade strumpor och 

träbottenskor! Vad skulle han göra? Säga att förrådskarlarna 

och de övriga fångarna brukade handla med dylika varor 

och att gammalt linne stals till näsdukar! Ack, 

vilken oordentlighet, vårdslöshet, ja, oärlighet — ej av 

fångarna, nej gudbevars, men av fanjunkaren, som ej 

kunde tillskapa ärliga människor av brottslingar! Nu 

hade han blott att tiga, medan herr magistern höll 

föreläsningar, åt vilka de närvarande förrådskarlarna 

skrattade i mjugg. 

 

Nu kom turen till arbetsföreståndaren; vi skrivare 

visste, att mannen "var redan dömd", ty då magistern 

under första mönstringsdagen inför honom skarpt 

klandrat en av direktören anbefalld åtgärd, som blivit 

verkställd av arbetsföreståndaren på en tid då denne tillika 

skötte annan befattning inom fängelset, och magistern 

tillika ville inskärpa hos honom, att det hade varit 

hans skyldighet underrätta styrelsen när direktören 

anbefallde saker, vilka arbetsföreståndaren ej gillade, 

svarade denne, att "om fängelset skulle bli ett 

jesuiter-kollegium, borde de sätta f-n till direktör", och han 

ämnade ej spela en dylik angivarroll, som magistern 

föreslog. Magistern blev gröngul, men arbetsföreståndaren  

blev — aldrig befordrad, trots att han nött sina bästa 

år i fångvårdens tjänst, från vilken han, kort efter 

denna minnesvärda mönstring, tog avsked. 

 

Som sagt, han var redan dömd innan inspektionen 

av hans förråd började. Dels emedan jag mycket 

noga kände till, såväl dessa förråd, som ryssens 

mindre pålitlighet, dels ock av nyfikenhet erbjöd jag 

mig att biträda vid inventeringen, ett anbud, som 

arbetsföreståndaren med glädje antog, ty, sanningen att säga, 

hade han i detalj ej reda på vad som fanns i hans 
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magasin, då han genom sina biträden dagligen måste 

utlämna eller emottaga materialier och färdiga arbeten; 

endast hans vidlyftiga och invecklade räkenskapsföring, 

som dagligen krävde fyra à fem skrivbiträden, hade 

varit tillräcklig att upptaga största delen av hans tid, 

om han skulle kunnat kontrollera allt; nu måste han i 

de flesta fall lita på skrivarna även häruti, och nästan 

blint skriva under. På ett kunde han dock vara 

säker, nämligen att ej slippa undan ansvaret. De många 

olika arbeten, som utfördes på fängelset, krävde 

uteslutande hans uppsikt, ty fångvårdsstyrelsens kammarkontor 

gjorde stundom skarpa anmärkningar över de tillverkade 

varornas mindre goda beskaffenhet. Styrelseherrarna 

fordrade ovillkorligen tillverkningar av prima kvalitet, något 

som ej var så lätt att lämna, då materialierna och 

arbetsredskapen var av mindre god beskaffenhet samt, 

det värsta av allt, största delen av arbetarna högst 

opålitliga, oordentliga eller oskickliga. Vid sådana, vid 

dylika tillfällen avgivna förklaringar, fäste höga 

vederbörande sällan något avseende, utan "fann skäligt" 

förordna saker, vilka tydligen visade, att fångvårds- 

styrelsen var helt och hållet i saknad av praktiska 

personer i dess kammarkontor. Erfarenhet i fängelsets arbeten 

vinnes svårligen genom att taga kameralexamen, och 

vid mönstringarna såg vi, att icke ens filosofiedoktors- 

diplomet hjälpt dess ägare till en dylik erfarenhet. 

 

Bland annat skulle vi nu vid inventeringen 

uppväga ett större parti järn å decimalvåg. En del av 

detta järn var rostigt och kvarlämnade vid vägningen 

något av denna rost på vågen; arbetsföreståndaren ansåg 

det tillräckligt, att vågen efter varje vägning sopades 

med en kvast, men vår samvetsgranne magister ansåg 

ej det vara nog, utan avdammade han vågen med sin 

silkesnäsduk, och då en del av den mjölfina rosten det 

oaktat hade den orättfärdiga envisheten att bli 

kvarliggande och tynga på vågen, så böjde herr magistern 

sin rygg — han tycktes vara bra mjuk i den — och 

blåste vågen ren. Jag kom att se, först på 

arbetsföreståndaren och sedan på min kamrat, ryssen. Den förras 

drag uttryckte en oförställd häpnad, och ryssens groteska 
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ansikte förvred sig på ett så ytterst löjligt sätt, 

att jag ej kunde undertrycka ett leende, vilket 

bemärktes av den minutiösa magistern, som frågande såg på 

mig genom sina glasögon. Med allt det allvar, som 

för ögonblicket var mig möjligt att bibehålla, svarade 

jag: "Herr magister, skola vi hålla på så här, få vi 

taga natten till hjälp innan vi hinna få slut endast på 

järnet, och sedan allt det andra här —" 

 

"Jaha, ja visst, men, min gosse, man kan aldrig 

vara för mycket noga om kronans förråd," svarade 

han, men nöjde sig dock sedan med blotta sopningen. 

 

Under dessa inventeringar underhöll han en jämn 

eld av de mest olikartade frågor mot arbetsföreståndaren,  

som bokstavligen blev sjuk av harm och raseri 

över att se sig på detta sätt behandlad av en 

fullkomligt opraktisk person, som därtill under den förre 

generaldirektörens tid fjäsat och komplimenterat honom 

för hans ordentlighet och duglighet. Nu däremot gällde 

hans artigheter och beröm oss fångar, och hans naiva 

anmärkning, att fångarna på såväl detta som andra 

fängelser tycktes ha vida bättre reda på allting än 

tjänstemännen, roade oss synnerligen, emedan den röjde 

hans fullkomliga okunnighet om fängelsesystemet. 

Slutligen började vi tro, att han drog så långt ut med 

inventeringen och annat onyttigt fjäsk, att han på ett 

behändigt sätt skulle slippa revidera arbetsföreståndare- 

kontorets vidlyftiga journaler och även undvika att 

göra en för honom ganska ny och nyttig bekantskap 

med en del arbetsförhållanden, vilka just varit 

föremål för styrelsens kammarkontors skarpa och högvisa 

anmärkningar. Om det verkligen var herr magisterns 

avsikt att slippa detta, så vanns den fullkomligt, ty dessa 

viktiga göromål lämnades nu, som vanligt, alldeles åsido, 

och detta var verkligen för honom det klokaste, ty 

utom sin lyckliga okunnighet, skulle han ej hädanefter 

med sådan tvärsäkerhet kunna varken skriftligen 

eller muntligen göra sådana anmärkningar som förut, 

och kunde ju då löpa fara att bli ansedd för 

styrelsens mindre nitiske tjenare. 

 

Utom den vanliga årsmönstringen, blev fängelset 
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en och annan gång inspekterat av Justitiekanslern eller 

Justitieombudsmannen. Vid dessa inspektioner, vilka 

vanligen upptog ett par timmars tid, anfördes stundom 

av en och annan fånge klagomål över vissa cellfängelse- 

direktörers stränghet eller självmyndighet. Dessa 

klagomål blev alltid upptagna och vederbörligen 

undersökta, och då de vanligen befinns lögnaktiga, nöjde 

vederbörande sig även härvidlag med att blott ogilla 

dem; extra judiciell bestraffning för dylikt kom, så vitt 

jag vet, aldrig i fråga under mina senare straffår. 

 

Emellertid förflöt tiden numera för mig drägligt 

nog ty jag delade den mellan fängelsets arbete och 

mina studier. Stundom överraskade jag mig med att 

finna mig sysselsatt med framtidsförhoppningar. Walléns 

brev talade även numera om min framtid med större 

hopp än förut; han dolde dock ej, att han ansåg den 

säkrast betryggad i ett främmande land, varest jag ej 

behövde kämpa mot de vedervärdigheter, som så ofta 

här möta en straffad person. Människors misstroende 

och förakt samt den skaran av fängelsebekantskaper, 

eller andra föga bättre, äro vanligen de svåraste 

fienderna till lösgivna fångars återupprättelse och förbättring. 

Dessa fiender ville Wallén förskona mig från, i det han 

lovade mig att genom sin bemedling förskaffa mig en 

kontorsplats hos ett stort handelshus i Hamburg, där 

min skicklighet och språkkunskap skulle bli mig 

till stor nytta; och önskade han, att jag ej återvände 

till fäderneslandet förrän jag visat en så mångårig 

hedrande vandel, att jag kunde återfå medborgerligt 

förtroende och mitt prästbetyg renat från den fläck mitt 

brott påtryckt det och mitt namn. Såväl direktören, 

som Humlan gillade denna kloka plan, med vilken jag 

även själv alltmer och mer införlivade mina tankar. 

Mina anteckningar glömde jag ej, och då fång- och 

fängelsehistorier nu intresserade mig mindre, samlade 

jag dock en del dylika, och offentliggör dem, på det de 

i sin mån må kunna fullständiga den bild jag genom 

mina anteckningar velat framställa av ett svenskt 

straffängelse; de vittna även om det sätt varpå vi skrivare 

fördrev våra lediga stunder skilda från den övriga 
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fånghopen. Snart fick jag dock en starkare, en 

oförgätlig uppmaning att fortsätta skildringen av mitt 

fängelseliv, eller rättare livet i fängelset. 

 

Sommaren var het och torr, på logement och arbets- 

salar plågades fångarna gruvligt av värmen samt 

brist på frisk luft; febrar och andra sjukdomar utbröt 

på fängelset, våld och rymning började tillika utgöra 

fångarnas allmänna samtalsämnen, befälet samt den 

sansade och reflekterande delen av oss fruktade 

allvarsamt ett eller flera av dessa svåra brott eller 

våldsamheter, varmed fängelset brukade liksom urladda 

sig över måttet av det moraliska elände, vilket 

dvaldes inom detsammas murar. Och vad vi fruktat 

uteblev ej heller; en vaktknekt blev överfallen och illa 

skuren, ett par blodiga slagsmål mellan fångar ägde 

rum, även försök till nesligare våld upptäcktes och 

straffades under denna ytterst plågsamma tid. 

Slutligen gjorde tre av de värst beryktade brottslingarna 

ett ovanligt djärvt rymningsförsök, vars närmare 

detaljer jag ej anser mig här böra beskriva, emedan det 

ej är min mening att utpeka något visst fängelse 

framför alla andra, utan endast lämna en trogen teckning 

av ett gemensamhetsfängelse; livet i dessa är, efter 

både befäls och fångars utsago, i huvudsaken lika 

överallt i vårt land. Nog av, att denna rymning under 

flera dagar åstadkom en förfärlig oro i hela fängelset, 

emedan man ej med säkerhet kunde veta, om de farliga 

bovarna verkligen hade flytt eller de endast höll sig 

dolda inom fängelset. Av denna orsak måste hela den 

övriga fångpersonalen stängas inne på logementen, 

varest den visade sig högst bullersam och oregerlig. 

För de olyckliga kvinnorna, som bodde inom fängelset, 

var det en tid av fasa och ångest; stället, varest 

fångarna försökt att bryta sig ur fängelset, var i 

omedelbar närhet av en av tjänstemännens bostad, och man 

antog, att endast den tillfälliga närvaron av ett av 

fruntimren — rymningsförsöket skedde en middagsstund — 

var rätta orsaken att det misslyckades. Under dessa 

nätter, vilka, till råga på allt, var kvävande heta 

och mörka, väcktes de jämt och ständigt av ropen 
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Korpral ut!" eller "Här ha vi dem!" av signalklockan 

eller kommandorop. Den sista av dessa orons och fasans 

nätter utbröt ett våldsamt åskväder, som tycktes hota 

fängelset med förstöring; blixt på blixt, knall på knall 

dånade, och en häftig, men kort orkan sopade ned 

tegeltaken och anställde stor förödelse bland fängelsets 

fönsterrutor. Då all denna ångest var överstånden och 

rymlingarna blivit ertappade, började ett nytt kval för 

direktören, ty hans maka hade, i följd av allt detta, 

insjuknat så häftigt att intet hopp fanns om hennes liv. 

 

Under denna sorgliga tid kom jag dagligen, i ett 

eller annat ärende, upp till direktören; olyckan och 

sorgen närma ju alla människor till varandra, och det 

kvalda hjärtat höjer sitt jämmerskri, stor sak om inför 

konungens eller straffångens öron, det ser ej rangen, 

utan människan, som kan förstå det kval, varav det lider: 

"Förbannelse över dessa bostäder för oskyldiga kvinnor 

och barn, mitt ibland fängelsets alla fasor och faror!" 

utbrast den förtvivlade maken. Vad hjälpte hans 

klagan? Döden närmade sig henne, vars liv blivit 

fördystrat och förkortat genom fångna brottslingars 

ingripande däri. Kunde den fint uppfostrade kvinnan väl 

drömma om något sådant, då hon, som en lycklig brud 

första gången trädde inom ett fängelses murar? — — 

 

En dag kallades jag in till den döende. Jag vill 

ej söka skildra denna scen, då hon, in i döden trogen 

sitt ädla, mänskoälskande hjärta, genom sin styvdotters 

hand gav mig en skriftlig rekommendation till en 

hederlig familj i —, hos vilken jag skulle dröja den första 

tiden efter min frigivning, tills dess jag genom Walléns 

omsorg kunde avresa till den plats som blivit bestämd 

för mig. Hon sade, att jag ägde tillåtelse att genom 

direktören sätta mig i förbindelse med dessa mina okända 

välgörare, vilka skulle med omsorg och vänlighet leda 

mina första steg på den återvunna frihetens bana, på 

vilken så mången stapplar och råkar i återfall just 

av brist på en skyddande och varnande hand. 

 

Djupt rörd över så mycken godhet, ville jag tacka 

henne och den högsinnade kvinna, som hon kallade 

dotter, men den döende vinkade avböjande. "Ni skall 
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göra mera än tacka," viskade hon, "ni skall en gång 

inför allmänheten blotta ett fängelses alla mysterier, ni 

skall å fångarnas vägnar protestera över den grymhet 

som utövas även mot dem genom kvinnors vistelse 

bland eder. — Varje make skall förstå er, mödrarna 

skola bli uppmärksamma på det rysliga i att låta 

tjänstemännens barn uppväga i omedelbar närhet av 

grova brottslingar och fräcka ogärningsmän — ni skall 

kanske kunna rädda mången oskyldig varelse från lidande 

och olyckor. — Lova mig att samvetsgrant skildra 

allt — allt!"--; 

 

Jag lovade, och jag såg henne aldrig mer; några 

få dagar därefter var hon ett lik. 

 

Kulas uppförande blev allt mera ojämnt och 

besynnerligt; än var han utom sig av glädje över sin nära 

förestående befrielse och över den bekymmerslösa 

framtid han kunde emotse, då direktören tillbjudit honom 

skollärareplatsen å fängelset med den därtill anslagna 

lönen samt fri bostad och föda, om han ville stanna 

kvar såsom hans uppassare. Ömsom ansåg Kula dessa 

villkor blott såsom ett uttryck av direktörens 

misstroende till hans förmåga att kunna sköta sig på egen 

hand, och påstod att man ville hålla honom i evigt 

fängelse. Under de mörka stunderna beslöt han, att 

använda sin första frihetsdag till begående av något brott, 

som kunde förskaffa honom laglig rätt till att vistas på 

fängelset, ty att stanna där som nådehjon tyckte han 

då vara värre än allt annat. Klarnade det så inom 

honom, grät han strömmar av glädjetårar över "höga 

befälets" godhet och överseende. Till höga befälet 

räknade Kula även fröken och gamla Karin, den förra 

"talar förnuft med mig både i det fysiska och det 

andliga, och Karin bara ömkar sig över mig, då jag i 

galenskapen slår en tallrik eller ett glas i väggen," 

berättade han ofta för mig. 

 

Då jag under fortgången av dessa anteckningar 

ofta omtalat tilldragelser och förhållanden, vilka ställt 

fängelsets underbefäl och bevakning i en mindre 

fördelaktig dager, fordrar dock rättvisan, att jag, utan att 
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återtaga något av vad om dessa här blivit yttrat, 

emedan jag blott beskrivit vad som kan styrkas med 

fakta, något närmare skildrar den inre bevakningens 

alla obehag och de nära nog övermänskliga fordringar 

och ansträngningar, som tjänstgöringen pålade 

synnerligast vaktknektarna. 

 

Fängelsets inre bevakning utgjordes av: en 

bevakningsbefälhavare, en fanjunkare, sex underofficerare, 

"sergeanter" samt aderton tjänstgörande vaktknektar — 

den nittonde var, som förr blivit nämnt, redogörarens 

biträde och tjänstgjorde aldrig såsom de övriga av 

vaktbetjäningen. — Den dagliga tjänstgöringen var sålunda 

indelad: på vakt, två underofficerare och sex 

vaktknektar, på betäckning ett lika antal, de övriga sex 

knektarna och två underofficerarna sades vara fria. De på 

vakt varande började tjänstgöringen under den ljusa 

årstiden klockan fem på morgonen; underofficerarna 

hade sin plats i fängelsets vaktrum, varest det tillkom 

dem att öppna och tillsluta dörrar för alla, som skulle 

ut eller in i fängelset, övervaka in- och utpasserande 

fångars visitation, vara tillstädes vid tillåtna samtal 

emellan fria personer och fångar, samt tillse, att allt 

avlopp med tillbörlig ordning å det intill vakten belägna 

varubeställningskontoret, som hölls öppet två timmar 

dagligen och sköttes av den förutnämnde nittonde 

vaktknekten, stundom dock endast av fångar; dessutom skulle 

de två underofficerarna föra åtskilliga anteckningar. 

Dessa göromål slutade klockan nio på aftonen, då den 

yngste av dem lade sig till vila i vaktrummet på en 

eländig, hård soffa; den äldste däremot vakade till 

klockan ett på morgonen, varje halvtimme gick han rond 

genom fängelset för att tillse, om posterna inom 

fängelset var vakna och gjorde sina skyldigheter. På 

sistnämnda klockslag väcktes den andre sergeanten och 

övertog tjänstgöringen till klockan fyra på morgonen, 

då han, medelst klockringning, gav signal till allmän 

uppstigning; en timme senare, eller klockan fem, skedde 

vaktombytet. 

 

De på vakt varande vaktknektarnas tjänstgöring var 

vida svårare; två av dem skulle, utan avseende på väder- 
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leken, under ett helt dygn skiftesvis varannan timme 

postera å fängelsegården, för att tillse att fångarna, som 

kom och gick eller där var anställda vid något 

arbete, uppförde sig ordentligt; de övriga fyra 

vaktknektarna posterade, med uppehåll endast av 

mattimmarna, på verkstäder eller fabriker från klockan fem 

på morgonen till sju på aftonen, då arbetet ringdes av 

och vaktknektarna fortsatte vaktgöringen i 

fånglogementens förstugor, de äldste i tjänsten till klockan ett 

på morgonen, då de fingo gå till vila på en träbänk, 

medan de yngre av samma avdelning övertog 

posteringen till klockan fem på morgonen. Dagen efter den 

"på vakt" kallades "fridag"; dock måste de fria 

vaktknektarna infinna sig å fängelset för att deltaga i 

visiteringen och posternas avlösning, dels vid middagstiden 

och dels klockan sju på aftonen; fritimmarna var 

således få, helst då de flesta av dem bodde i förstäderna, 

där hyrorna var billigare än inne i staden. 

 

Underofficerarnas fridag var nästan mera 

tröttande än vaktgöringen, ty den ene skulle för- och den 

andre eftermiddagen besöka stundom tio à femton olika 

ställen så inom som utom staden, varest fångar var 

rekvirerade till arbeten. Tredje dagen tjänstgjorde de 

två underofficerarna inom fängelset i egenskap av 

"borg-jourhavande", och var de i full verksamhet från 

klockan fem på morgonen till nio på aftonen. På fjärde 

dagen började åter vaktgöringen, och så år ut och år 

in. Denna tjänstgöring försvårades än ytterligare, enär 

vid rätt ofta inträffande, ganska länge fortfarande 

sjukdomsfall de friska av bevakningen även fingo 

övertaga de sjukas tjänstgöring; extra bevakningsmanskap  

anskaffades aldrig under några omständigheter; 

det gick ej an, att direktören ökade utgifterna å kontot 

"bevakning", således kunde ej heller någon ersättning 

komma den överansträngda friska bevakningen 

till godo för dess extra tjänstgöring. 

 

Gjorde nu verkligen fångvården en besparing 

genom detta? Kunde utvakade personer med 

uppmärksamhet tillse, att inga olagligheter och oordningar  
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skodde å fabriker, verkstäder och andra ställen? Man hade 

exempel på vaktknektar, vilka, för att ej somna på sina 

poster, satte avbrutna tändsticksbitar, eller rättare 

små ställningar av sådana under ögonlocken, för att hindra 

dem att falla ihop. Hur omöjligt det hade varit även 

för en fullt vaken och utvilad karl, att ensam bevaka 

sextio à åttio fångar på en fabrik, har jag förut visat, 

på samma gång har jag omnämnt fångknektarnas olämpliga 

vapen och okunnighet i att handhava dem, något som 

man även finner bekräftat därav, att vid alla de våldsamheter 

som begås av fångar mot bevakning, förekommer 

nästan aldrig att någon fånge blir sårad; också är 

kniven ett långt bättre vapen vid överfall än en 

lång huggare. 

 

Någon pensionskassa fanns ej, vare sig för 

långvarig tjänst eller för dem, som blev stympade eller 

lemlästade i fångvårdens tjänst, befordringar hade 

fångvården blott för — officerare, och att de av fångar 

misshandlade underofficerare och vaktknektar själva fick 

bekosta sitt helande, har även här förut blivit sagt. 

 

Av personer, som på detta sätt behandlades, fordrade 

höga vederbörande full kraft, uppmärksamhet, nit, 

rådighet och naturligtvis — ärlighet. Men kan man 

väl på fullt allvar tro, att en person, som på något 

annat sätt kan försörja sig och de sina, skulle vilja åtaga 

sig en dylik tjänstgöring under sådana omständigheter, 

och det för en lön: underofficerens av ungefär sjuhundra- 

åttiofem riksdaler och knektens av högst femhundra 

riksdaler, utom fri beklädnad för denna senare, eller 

för underofficer två riksdaler femton öre och för 

vaktknekt en riksdaler trettiosju öre dagligen? Är det möjligt, 

att hederligt kunna försörja en familj på en dylik 

inkomst? Bevakningen hade fria bostäder för sig, men 

icke för sina familjer. 

 

Bland underofficerarnas här upptagna inkomster 

är även femtio riksdaler till beklädnadshjälp, ett lika 

stort belopp som det, vartill vaktknektens 

uniformsslitning under ett år var upptagen, men denna 

beklädnadshjälp var högst otillräcklig, så mycket mera, som 

underofficerarna dagligen begagnade uniform, de på vakt 
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kommenderade till och med bar den ju hela dygnet 

om. Minst trenne omgångar av de flesta uniforms- 

persedlarna måste en underofficer hålla sig med, om han 

ville anses någorlunda snygg; detta var en ej obetydlig 

utgift, helst underbefälet vid fängelset begagnade arméns 

uniform med få förändringar, en utstyrsel, vilken, 

som förr blivit nämnt, gav anledning till varjehanda 

gyckel och spe bland fångpersonalen. Åtlöjet bland 

fångarna ökades även genom de i garnisonen förlagda 

soldaternas öppet visade förakt för dessa 

uniformerade arbetskarlar och f. d gesäller och deras vägran 

att ge "fångsergeanterna" den honnör som tillkom 

— uniformen. Inträffar nu, såsom förhållandet var 

här under mina sista straffår, att fängelsets 

bevakningsbefälhavare varken förstod att själv skaffa sig respekt 

eller upprätthålla sina underlydandes anseende gentemot  

fångarna, så får hela bevakningen en prägel av 

löjlighet och hjälplöshet, som verkar högst fördärvligt 

på alla förhållanden inom fängelset, där en 

aktningsbjudande personlighet, ett allvarligt och värdigt 

uppträdande av befälet, från den högste till den lägste, 

skulle verka bättre på fångarnas uppförande än 

ordningsregler och hasselkäppar. 

 

Under dessa mina sista år i fängelset tilltog 

brotten och våldsgärningarna därinom, i samma mån 

som slappheten hos befälet blev allt större och större. 

Befälhavaren seglade med de milda vindar som blåste 

från högre ort, och tog nästan alltid fångarnas parti 

emot underbefälet, och vi kunde vara säkra på att, 

ifall en från honom utgående order, rörande mindre 

viktiga saker ej behagade oss, så kunde vi tryggt 

vända oss till honom för att få den upphävd. Kom 

så en vaktknekt och sade, till exempel: "Här är det 

förbjudet för fångar att gå," så svarade vi: "Det rör 

ej honom, vi ha befälhavarens lov." Då flög 

vaktknekten på sergeanten, denne på fanjunkaren och 

fanjunkaren åter på befälhavaren; detta kallade vi att 

leka "katten på råttan och råttan på repet." 

 

Man må ej föreställa sig, att en dylik beskedlig 

befälhavare är omtyckt av fångarna; tvärtom, fångarna 
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känner instinktivt, att då de ej längre behöver frukta 

för att överträda disciplinens föreskrifter, skall den 

uppmärksamhet de ägnat åt sig själva, vändas utåt på 

fängelsets förhållanden, och klandret av brödet skall 

sluta med våld å bevakningen. Stränghet är ej 

detsamma som grymhet; den förra är nödvändig, men ej 

den senare; och dock utövas grymheten oftare än 

strängheten på gemensamhetsfängelset, ty då 

vederbörande ogärna se de extra judiciella bestraffningarna, 

hämnas den kränkte vaktknekten eller underofficeren 

genom ständigt förnyade sporrhugg, under form av 

skällsord, förbannelser och käbbel, vilket åter från 

den upphetsade fångens sida ger anledning till en 

ofta löst framkastad hotelse, som han sedan, såvida 

andra brottslingar varit vittne till densamma, måste, 

för sin heders skull, verkställa. 

 

En sträng, men rättvis och opartisk fängelsetjänsteman  

blir däremot sällan, om någonsin, hotad eller 

överfallen av fångar. Ett bevis härpå hade vi även 

under denna slapphetstid på detta fängelse. En av 

dess tjänstemän lät, under sitt tillfälliga förordnande 

som befälhavare, till extra judiciell bestraffning på en 

månad, anmäla flera fångar än den ordinarie 

befälhavaren på ett år; men då senare ett försök till myteri 

gjordes, överhopades den beskedlige befälhavaren med 

skymf- och glåpord, under det fångarna hurrade för 

den stränge tjänstemannen, vilken även med några 

ord förmådde fånghopen att återvända till ordning och 

arbete. Det borde verkligen ligga fångvårdsstyrelsen 

närmare om hjärtat att uppamma dugliga tjänstemän 

än att blott och bart befordra — officerare. 

 

Under denna våldets och strafflöshetens tid kom 

ännu ett ont till allt det övriga. Största delen av 

fångarna övertogs nämligen av enskild person och 

användes av honom till varjehanda arbeten, så inom som 

utom fängelset. Fångvården erhöll visserligen 

härigenom en större inkomst, men fängelsets förvandling 

till en fabrik, styrd av två herrar, av vilka den ene, 

direktören, hade fångvårdens, den andre, arbetsgivaren,  

sin egen fördel att bevaka, verkade en icke ringa 
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rubbning i det förut nog skröpliga fängelsemaskineriet. 

Entreprenören betalade högre premier än fängelset kunde 

ge; följaktligen strävade alla arbetsföra fångar att 

komma i hans arbete, och ett bittert hat uppstod 

emellan fängelsets och entreprenörens arbetspersonal. 

De fångar vilka utförde entreprenörens arbeten, 

betraktade sig snart nog som fria arbetare, glömde den 

lydnad de var skyldiga fängelsebevakningen och 

vädjade vid alla tillfallen till entreprenören. Och han å 

sin sida såg med missnöje varje fängelsets inblandning  

i hans arbetares uppförande; ty bestraffningar 

förorsakade honom förlust av arbetskraft och 

åstadkom rubbning i gången av hans företagsamhet. 

 

Utom dessa olägenheter tillkom flera andra, 

såsom inrättandet av arbetslokaler, dels i särskild 

uppförda skjul, dels å mindre lämpliga rum och platser. 

Den stora fängelsegården blev dessutom förvandlad till 

en upplagsplats för ved, timmer, spånhögar, trälårar 

med mera, vilket gjorde det omöjligt för bevakningen 

att ens bjuda till att upprätthålla återstoden av den 

gamla ordningen vid fångarnas ut- och insläppning, 

mathämtning och dylikt. Därtill erbjöd gården i detta 

skick utmärkta gömställen för varjehanda olovligt 

åtkomna saker. 

 

Entreprenörens fria biträden blev, "för att skaffa 

dem större respekt av fångarna", försedda med 

förordnande i egenskap av "underbefäl" vid fängelset. Dessa 

personer, vid vilkas tillsättande fängelsets direktör ej 

blev tillfrågad, var, med få undantag, fångarnas villiga 

agenter och såg för övrigt endast till, att entreprenörens  

affärer gick sin gilla gång; allt annat bekymrade detta  

slags "underbefäl" sig icke om. Till råga på allt, erhöll  

frigivna fångar, vilka ingick i entreprenörens tjänst,  

även dylika förordnanden. Då inträffade ett av de två:  

antingen blev f. d. kamraten ett villigt och skickligt redskap  

i fångarnas händer vid smugglingar och dylikt, samt ökade  

på detta sätt det onda, eller uppträdde den förre straffången  

på ett grötmyndigt och oförskämt sätt mot fångarna, och retade 

därigenom dessa till ännu större vanvördnad och fräckhet 
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mot "låga befälet", varmed menades sergeanter 

och vaktknektar, i motsats till "höga befälet", vari 

direktören, befälhavaren, redogöraren, stundom även 

arbetsföreståndaren, fanjunkaren och — prästen 

inberäknades. Ett starkt bevis på gemensamhetsfängelsets 

demoraliserande inverkan på även den bildade 

straffången är det, att en sådan, efter sin frigivning, 

emottager en dylik plats och förordnande, ty skulle väl en 

människa, vilken så noga känner fängelsets alla 

skändligheter, vilja, om hon ägde någon hederskänsla, stanna 

en enda dag frivilligt i en sådan smutspöl? Borde ej 

blotta minnet av fängelsets fasor jaga henne fjärran 

från både det och allt, som kunde påminna därom? 

Tvärtom hälsade frigivna "herrar" ofta på i fängelset, 

och sedan jag kom därifrån, har jag råkat tillsamman 

med gamla kamrater av de bildade klasserna, vilka 

med stort intresse sporde efter tillståndet i fängelset 

samt med ett visst nöje i minnet återkallade livet där. 

Det är endast fängelsets befäl och bevakning, som denna 

klass av frigivna fångar ogärna sammanträffar med. 

 

I motsats till de flesta av fångarna, strävade jag 

länge emot att komma i entreprenörens arbete; jag hade 

ingen lust att, i likhet med flera av hans såväl fria 

som fångna biträden, bli utpressad och bortkastad 

som citronerna vid vår hemliga punschbrygd. Det prov 

på "tyskeri", jag under tiden fick se, ingav mig 

motvilja för den av direktören föreslagna kontorsplatsen i 

Hamburg, och jag avslog länge entreprenörens lysande 

anbud och stannade kvar på direktörens expedition. Jag 

hade härunder det bästa tillfälle att se, vilka ökade 

svårigheter entreprenörssystemet förskaffade direktören, 

vilken under denna tid var den ende som sökte 

upprätthålla fängelsets fördelar. Den förutnämnde unge 

befälhavaren fick, då fångarna övertogs av enskild 

person och arbetsföreståndarsysslan vid fängelset 

indrogs, även tillsynen över fängelsets arbeten, en 

befattning som han, i likhet med hela fängelsets personal, 

ansåg sig oförmögen att sköta, ej i brist på tid, utan i 

saknad av praktiska kunskaper och erfarenhet; men han 

tog dock, utan knot, emot den genom detta förordnande 
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förhöjda avlöningen, och — gick aldrig entreprenören 

i vägen. 

 

Annorlunda var det med direktören; han försökte 

ständigt göra sin myndighet gällande och noga tillämpa 

föreskrifterna i det emellan fångvårdsstyrelsen och 

entreprenören upprättade kontrakt; men då ivrade 

entreprenören över direktörens "oriktiga uppfattning av 

förhållandena". Hjälpte ej detta, så vände entreprenören 

sig till höga vederbörande, vilka visserligen ej bestred 

att direktören kunde ha rätt, men han "borde dock 

iakttaga takt och visa judgement, då det gällde personer, 

vilka tillskyndade fångvården en så stor kontant vinst". 

Slutet var, att entreprenören blev den egentlige rådande 

på fängelset. Under denna tid skedde flera våldsamheter å 

bevakningen; de, som utövade dem straffades visserligen, 

men medbrottslingarna sällan eller aldrig, då det 

även vid den flyktigaste granskning, låg klart för 

blicken var dessa bort sökas; men befälhavaren, som 

det tillkom att hålla första förhöret vid dylika tillfällen, 

var föga skarpsinnig. Förbrytarna insattes därpå i cell 

och bevakades av fångar. Dessa fångar benämndes 

"cellhandräckning" och biträdde den underofficer, som för 

dagen hade "borg-jouren", och vilken det, bland mycket 

annat, ålåg att ha uppsikt över de fångar, vilka 

för brott eller förseelse mot ordningsreglerna förvarades 

i straffcellerna, eller där avstraffades med ljus eller mörk 

arrest; men då underofficerens tid ej räckte till, 

överläts bevakningen av dessa celler mest åt 

cellhandräckningen. Brottslingar bevakande brottslingar i ett 

gemensamhetsfängelse! Och detta för att inbespara ett par 

avlönade vaktknektar. 

 

En allmän nedslagenhet bemäktigade sig fängelsets 

bevakning, och fångarna själva insåg att detta 

tillstånd var ohållbart; man väntade dagligen att "något 

skulle inträffa", och tanken på mord och brand 

uppfyllde hela fängelset, "ty ett slut måste göras på 

eländet", detta var den allmänna tanken bland oss. Sådant 

var i få drag det allmänna tillståndet i fängelset under 

mina sista straffår, och vill jag blott, då läsaren kanske 

fattat något intresse för mig eller mina närmaste olycks- 
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kamrater, säga några ord om dem och om mina senare öden. 

 

Kula hade utstått sin strafftid, men bestred som 

fri man, fängelsets skollärare- och klockarbefattningar 

tillika med ett slags betjäntsyssla hos direktören. Hur 

fördelaktigt detta i ett avseende kunde vara för Kula, 

verkade det dock högst skadligt i ett annat, ty under 

det han undervisade några fångar i "andliga ting", kunde 

han av gammal vana ej underlåta att vara andra 

behjälplig i "fysiska", ty han unnade gärna bevakningen 

"en vaxnäsa". Men vad han däremot ej unnade någon, 

utom sig själv, var direktörens och hans dotters 

välvilja; för att störta en förment medtävlare til! denna, kunde 

han tillgripa vad medel som helst, detta fick jag erfara. 

 

En dag uppkallades jag till direktören, men 

mottogs av hans dotter, som, blek och tigande, lade några 

brev i mina händer; och vem målar min gränslösa 

bestörtning, då jag finner dessa vara en uppdiktad 

brevväxling emellan mig och — henne? Våra stilar var 

beundransvärt väl efterapade. 

 

"Dessa brev äro funna vid en visitation i era 

gömmor," sade hon, och en djup rodnad flög över hennes 

kinder, "och jag har endast den trogne Kula att tacka 

för, att de ej nu äro i andra händer." 

 

Planen var grovt anlagd och ännu sämre utförd, 

men ändå lyckades den; kanske hade jag kunnat bevisa 

min oskuld, om ej i detsamma gamla Karin anmält en 

besökande; fröken skyndade sig att återtaga breven, 

vände mig därpå ryggen och gick. Inkommen till 

direktören, lät han mig veta, att jag skulle lämna hans 

expedition och taga plats på entreprenörens kontor; hans 

kalla och befallande sätt, så olikt hans vanliga, lät mig 

förstå, att även han var förd bakom ljuset. 

 

Den ende som kunnat lämna mig någon upplysning om  

intrigen, var Kula; men han syntes ej mera till inom fängelset;  

den tillfredsställda hämnden emot mig hade i den besynnerlige  

mannens hjärta väckt ångerns känslor, tillika med hans gamla  

vänskap för mig; han levde nu ute i staden ett vilt, utsvävande liv,  

höll till på de uslaste ställen och återvände ej hem på en hel 
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vecka. Slutligen lät direktören uppsöka och hemforsla 

honom; han anträffades i en gränd, bärande en stor 

kopparkastrull, den han under strömmande tårar 

förklarade sig ha stulit, "för att åter få komma till 

fängelset, där han vore i fred för kvinnor och andra 

fysiska frestelser". 

 

Kort därefter lades Kula på dödsbädden; han lät 

då tillkalla mig, och bekände att målaren och 

adjutanten var förfalskare av breven, och att en förtrogen av 

"underbefälet" — även en straffad brottsling — hade 

spelat upphittarrollen. "Ack, Lander," sade den döende, 

"flera än jag var avundsjuka på Lander, ty en vänlig 

blick av henne är som en daggdroppe på ett förtorkat 

blad, för att tala på ett fysiskt sätt om det andliga. 

Lander, lova mig vid sin själs salighet, att ej säga 

henne huru dålig Kula var, ty då skäms jag mig ihjäl 

en gång vid Guds tron, då hon möter mig." 

 

Jag lovade honom det, ty jag hade ej något hopp 

om att få tala vid henne mera. 

 

Inkommen på fängelset, ämnade jag dock tala med 

Humlan om saken, då denne kom instörtande till mig. 

"Lander, jag får icke nåd!" — Han hade nämligen för 

någon tid sedan inlämnat sin nådeansökan och levde 

sedan dess i en oupphörlig slitning mellan ångest för 

att få den avslagen och hopp om snar befrielse, och den 

förut så fördomsfrie mannen hade härunder blivit till 

ytterlighet vidskeplig och skrockfull; en katt, som jamade 

mot honom, ett par halmstrån, vilka låg i kors 

framför hans bädd, eller en orolig dröm, allt var förebud, 

glada eller sorgliga; för denna plågade själ gick jorden 

ur sin bana och himlen öppnades, för att ge honom 

glada eller sorgliga budskap. 

 

Förskräckt såväl över utropet, som mannens förstörda  

utseende, frågade jag häftigt, om handlingarna var 

återkomna. "Handlingarna!" svarade han med ett bittert skratt, 

"de äro överflödiga; alla tecken säga mig ju, att jag 

får avslag. I dag på morgonen sprang fönstret till min 

cell i bitar, då jag skulle stänga det, och nu slogs min 

mathämtare sönder; behöves mer?" 
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Glad över att det blott var hans vanliga griller, 

svarade jag: "Det var ju idel goda förebud; fönstret 

säger: fri som luften! och mathämtaren: han behöver 

mig ej längre och jag vill ej tillhöra en annan." 

 

"Lander har, vid Gud, rätt! Att jag icke tänkte 

därpå! Jag får säkert nåd och köper mig ingen ny 

mathämtare, men fönstret får jag låta laga, ty jag kan 

möjligen få dröja här ett par dagar." Han fick pinas två  

hela månader efter denna dag innan han erhöll budskapet  

om nåd och frihet. Kunde jag väl under denna tid ha hopp,  

att han ens hörde på mina bekymmer? 

 

Även min frihetstimme slog, men jag hade av 

entreprenören låtit övertala mig att stanna kvar i hans 

tjänst mot en tämligen hög betalning. Vad skulle jag 

ute i världen, fanns väl där något hjärta, som deltog för 

den straffade, den förnedrade? 

 

Ingen fanns nu i fängelset, som kunde ge mig 

ett gott råd, direktören hade fått sig en lugnare plats 

och var redan avflyttad dit, och själv var jag så 

förslöad av det långvariga fängelselivet, att jag fann 

bekvämast att på sätt och vis fortsätta detsamma. Men 

efter att troget ha tjänat entreprenören under ett 

par år och där under invigt honom i alla fängelsets 

förhållanden, vilket för honom var av stor vikt att 

känna, erhöll jag en dag — det var på vintern —min avlöning  

för månaden samt mitt avsked; han behövde mig ej mera. 

 

Mitt i vintern stod jag nu utan vänner och utan 

arbete; gamla fängelsekamrater frestade mig, och jag 

skulle otvivelaktigt åter begått brott, om ej Wallén, 

himlen vet inte genom vems vink, kommit mig till hjälp. 

Av honom fick jag respenningar, och är nu i Amerika. 

 

Kort efter min frigivning erhöll jag ett brev från 

min mor, vari hon med livliga färger skildrade det 

lysande liv hon förde; det enda bekymmer hon kände, 

var över sin oförmåga att lära sig "det främmande 

språket, som ingenjören talade med andra kvinnor". 

 

Mig sände hon en kråsnål jämte sin förlåtelse. 



 
 

 

Efterord 

 
Bakom signaturen AVE döljer sig författaren Eva Wigström, född Pålsdotter 1832. Hon kallades för 

”Skånes Fredrika Bremer” och var förutom en uttalad feminist också folklivsforskare och 

folkbildare. Hon var gift med fanjunkare Claes Wigström som under åren 1861–1869 var 

arbetsföreståndare på just Straff- och arbetsfängelset i Malmö. Detta skapar en förståelse för 

varför hon fick detta manus tillsänt sig. Mannen som skrev det har jag inte, efter omfattande 

efterforskningar, kunnat identifiera trots att det finns likheter med flera. Men det är i sig inte så 

intressant, då de livserfarenheter många av de dömda hade var så snarlika. Tiden han befann sig 

på fängelset har jag identifierat till 1860-talet, vilket är samtidigt som Eva bodde där. De måste 

med andra ord ha mött varandra många gånger, allra helst som ”Alfred Lander” var skrivare och 

oftast befann sig i administrationen.  

 
Eva Wigström, träsnitt av Gunnar Forssell, tryckt i IDUN 1889, nr 15. 

 

Av större intresse är den insikt att AVE måste ha skapat en ramberättelse för det ofullständiga 

manus hon fick i sina händer. För troligtvis talar hon här själv genom fängelsedirektörens dotter 

Aurora, som med sitt perspektiv som kvinna, ges en röst och att hon genom henne kunde 

framföra sina egna tankar om både det svåra att hantera männens blickar och fantasier inom 

fängelset, liksom hur förråande och inhuman fångvården var. Ett samtida inlägg i samhälls-

debatten med andra ord, där kvinnors röster sällan lyssnades till!  

 

Den man som var direktör på fängelset under den här tiden hette Hjalmar Stackelberg. Han och 

hans hustru hade två döttrar, födda 1846 och 1861, så den äldsta kan ha stått modell för 

berättelsen. Hennes namn var Bernhardina Adele Octavia och gifte sig sedermera med Ernst 

Mauritz Dalin, som 1878 blev fängelsekamrer på fängelset. Hon fick med andra ord tillbringa 

nästan hela sitt liv innanför dess murar, där hon också dog där 1884. 

 

 

Katarina Kallings 


