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Abstract 

This essay is about the religious care in 19
th

 century prisons in Sweden from a prison priest’s 

perspective. The spectacle of the study is Varberg former penal labour penitentiary, today 

fortress, and the main character is Hampus Franz August Lönegren. This case study is focused 

from a micro-historical perspective on the period 1867-1870 when Lönegren worked as a 

prison priest, with the goal to reverse the condemned prisoners from a sinful life to a Christian 

and moral life. The material used for the study consists of published and unpublished sources 

written by Lönegren himself and his work instructions. The survey aims to find out how he 

did his work, if he made local initiatives, which values he cared about and if he succeeded to 

discipline and/or civilize any prisoner through religious conversion. Discipline and civilizing 

are based on Michel Foucault and Norbert Elias respective theories: Discipline as the exercise 

of power and the Civilizing process. The results show that Lönegren followed the guidelines 

of his superiors as well as making several local initiatives. Values such as religion and 

friendship are promoted and a few prisoners become reversed and disciplined to civilized 

Christians, until their prison time was due, after which most of them relapsed to their earlier 

criminal life.  

 

Keywords: Penal Labour Penitentiary, religious care, prison priest, discipline, civilizing.  
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1.1 Inledning 

Från lifvets olyckshöjd, med tårfullt öga 

jag blickar rädd i denna verlden ned, 

Hvars höga samhällsfunder aktat föga 

Att trampa ner mig på min vandringsled; 

Som gjort sitt allt, för anden vilseföra 

att under färden kunna mig förgöra 

Med häpnad slås mitt sinne, känslan såras 

Vid taflan av mitt lifs erfarenhet 

vid tanken på, min varelse skall spåras 

här, ibland en så kallad mänsklighet, 

som blott kan hata, plåga och förtrycka 

och le, vid att den korsar nästans lycka 

Mitt Fosterland! Om jag dig så kan kalla, 

säg, om mot en din son, du handlat rätt. 

För han har råkat, likt med men’skor alla 

Att fela – som kan ske båd’ fort och lätt 

Helst när som nöd, ett hjerta dertill bringar;  

ty ut sitt kraf och natur’n af alla tvingar
1
 

Året är 1867. Uppför vägen till yttre fästningsgården går Varbergs straffängelses nya 

själasörjare och själavårdare Hampus Franz August Lönegren. Bastionen Vita munken höjer 

sig mot skyn och fiskmåsarna skränar. Det är mitt i högsommaren den 15 juli. Han går 

igenom första valvet och förbi bageriet och Karl XII:s stall. Borta vid Smedjebastionen reser 

sig en fyrkantig byggnad, Varbergs kronohäkte. Det är ett cellfängelse byggt för att förvara 

fångar en kortare tid men det är endast en liten del av fängelset. Vad Lönegren inte vet är att 

bastionen också tjänstgör som avrättningsplats. Han fortsätter uppför fästningen genom 

mellersta valvet. Havet glittrar i väster, framför honom tornar de inre fästningsbyggnaderna 

upp sig framför honom och ett par fångar står vid fängelsets säljstånd och säljer hantverk 

tillverkade av fångarna. Lönegren passerar genom det tredje valvet och kommer in på 

borggården. Flera fångar, de som inte är och arbetar i stenhuggeriet eller inomhus i spinneriet, 

arbetar under konstant bevakning av fängelsets vaktstyrka. Han går mot dörren till östra 

längan och möts av fängelsedirektören som för honom till hans nya ämbetsrum. De börjar 

diskutera arbetet som fängelsepräst och Lönegrens nya arbetsplats. Lönegren kommer under 

                                                           
1
 Lönegren 1893, s. 155-156. 
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tre år ansvara för det religiösa tillståndet på anstalten och vägleda de intagna mot frälsning för 

att göra dem till goda medborgare. Majoriteten av de intagna har vänt Statskyrkan ryggen 

eller förkastat Guds ord, men genom undervisning, samtal och förhör blir Lönegrens jobb att 

vända fångarna till det sanna ordet och bli Vargarnas Herde.
2
  

     Dikten ovan är skriven av Carl Otto Westerberg. Han satt fängslad på Varbergs 

straffängelse samtidigt som Lönegren blev fängelsepräst. Westerberg hade till skillnad från 

många fångar en grundläggande utbildning. Han var litterär och blev under sin fängelsetid 

fängelsets poet. Han skrev bland annat en dikt ämnad åt Lönegren vid hans tillträde på 

fängelset och beställningsarbeten åt fångar som ville skicka en julhälsning hem, eller dikter 

som den ovan. Den heter Den förtrampade fosterlandssonen och beskriver tydligt några av 

känslorna innanför fängelset. Mitt i nationalismen och patriotismens århundrade känner sig 

fången förrådd av sitt fosterland.
3
  

1.2 Historisk bakgrund 

1.2.1 Skådespelsplatsen Varbergs fästning. 
Varbergs fästnings fängelseepok skedde under 1800-talet och som straffängelse huserade det 

omkring 400 fångar under mitten på 1800-talet. Däremot huserades fångar på fästningen även 

under tidigare århundraden. Innan 1500-talet användes fängelsehålor som 

förvaringsutrymmen i väntan på kommande dom om kroppsstraff. Detta innebar stympning så 

väl som fredlöshet. Under 1500-talet sker däremot en ökning av fästningsfångar eftersom 

bötesstraff och svårare kroppsstraff omvandlas till fängelsestraff. Mot slutet av 1500-talet 

rustade Christian IV under sin regeringstid upp flera städer och slott i Halland och bland annat 

Varbergs slott. 1618 stod Varbergs fästning färdig. Havsklippan var nu täckt av jord och sten 

som formade bastionerna och befästningen fick det utseende den har idag. Från den danska 

tiden finns det flera källor som redogör om fångarna och deras liv. En tid som framförallt 

undersökts av forskare var då Mogens Gyldenstjernas var slottsherre i början på 1600-talet.  

I en förteckning från 1612 satt det nio fångar på fästningen. Förutom i längorna i 

fästningsbyggnaden förekom fängelsehålor i kanonrummen i bastionen Grå munken. Dessa 

hade byggts om till fängelsehålor när de blev omoderna. Den då moderna fästningen tappade 

efter 30-åriga kriget sin militära betydelse i samband med freden i Brömsebro och sedan 

Freden i Roskilde. Fästningen låg nu på svensk mark och inte på gränsen mellan två riken. 

                                                           
2
 Berntsson Melin 2013, s. 212, 219-220; Mårtensson & Wiking Faria 2013, s. 223; Wiking Faria 2013, s. 230-

231. 
3
 Feiff 1999, s. 26-28. 
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Den fortsatte dock att användas som fängelse under 1600-talet och 1700-talet. Under mitten 

av 1700-talet var Varbergs fästning ett av Sveriges huvudsakliga fästningsfängelser. Antalet 

fångar skiftade från 35 fångar i mitten på århundradet till 13 fångar under 1790. Under 1800-

talet ökar antalet fångar och epoken som straffängelse börjar.
4
  

1.2.2 Fångvården – dess början och införande.  

1.2.2.1 Tre tänkare. 

Alla förverkligade idéer börjar någonstans och för fångvården började de på 1700-talet. Hos 

tre tänkare formade sig åsikter om frihetsstraffet som kom att bli avgörande för västvärldens 

nya system för fängelser. Den förste var Cesare Beccarias (1738-1794) som har kallats 

grundaren av den ”klassiska” kriminologin på grund av studie Die Delitti e Delle Pene
5
 

(1764). Studien spred sig genom Europa och fick en stor betydelse för reformer av 

straffsystem. Straffet som kom att föredras var frihetsstraffet. Den andre var John Howard 

(1726-1790) som har kallats ”The Father of Prison Reform” på grund av hans studie The State 

of the prisons in England and Wales och hans arbete för att reformera Storbritanniens 

fängelser, Han fick ett starkt inflytande under 1800-talets fängelsreformer i Västvärlden. Den 

tredje var Jeremy Bentham (1748-1832), den rationalistiskt- utilistiske systembyggaren som 

utformade ett nytt maktsystem för samhället: Panopticon.
6
  

     Alla tre hade sina åsikter och tankar om fängelsets och frihetsstraffet syfte. Beccaria såg 

det som ett offentligt arbetsstraff med syftet att ge den dömde en möjlighet att betala av sin 

skuld till samhället och samtidigt statuera ett avskräckande exempel. Howard såg fängelset 

som en plats för fången att känna ånger över sitt brott, omvändas, förlåtas och återfödas som 

en ny förbättrad människa. Det var en plats för religiös omvändelse och förändring av 

medvetandet. Här ser vi embryot för den religiösa själavården. För Bentham var fängelset en 

plats för korrigering. Processen i Benthams föreställningar var att fången förändras utifrån och 

in genom hårt arbete med Benthamns Panopticon, som var en idé enligt Bentham för ett 

idealfängelse. Den kom däremot aldrig att praktiskt användas.
7
 

1.2.2.2 Två amerikanska lösningar. 

Med försöket att lösa problemen med isolering, ordning, disciplin och sysselsättning 

utvecklades på USA:s östkust två cellfängelsesystem som fått namn efter respektive ort där de 

utvecklades: Philadelphiasystemet och Auburnsystemet. Grunden var föreställningen om att 

                                                           
4
 Berntsson Melin 2013, s. 199-201,208-209. 

5
 Nilsson 1999, s. 71. Afhandling om Brott och Straff. Översättning 1770 av Johan Henrik Hochschild.  

6
 Nilsson 1999, s. 70-71, 74, 84-87; Se teoridiskussion för en djupare förklaring av Panopticon 

7
 Nilsson 1999, s. 99-100. 
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den ”moraliska smittoeffekten” stod som gemensam nämnare och grund för en stor del av 

brottsligheten. Eftersom fångarna influerade varandra syftade både systemen till att isolera 

dem från varandra. Den större skillnaden var att Philadelphiasystemet förespråkade nästan 

total isolering medan Auburnsystemet endast isolerade fångarna nattetid. På dagtid arbetade 

fångarna gemensamt, dock under fullkomlig tystnad. Förespråkarna för Auburnsystemet 

menade att Philadelphiasystemets totala isolering var skadlig för fångarna medan 

förespråkarna för Philadelphiasystemet menade att det var ett effektivare sätt att omvända den 

dömde. I USA blev Auburnsystemet dominerande dels på grund av att 

anläggningskostnaderna var lägre, dels också för att fångarna kunde lånas ut som arbetskraft 

till gruvor, plantager och järnvägsbyggen. Auburnsystemet ansågs vara mer i tiden och att 

Philadelphiasystemets ekonomiska modell var otidsenlig. Det fanns också en religiös 

differens mellan systemen. Philadelphiasystemets företrädare syftade på en förändring inifrån 

och kritiserade Auburnsystemets företrädare för att bara vidröra ytan av fångens förändring 

med det hårda arbetet.
8
 Det religiösa perspektivet på debatten kan summeras så här:   

”Instead of reflecting the Quaker doctrine of the ’inner light’, the Auburn system exemplified the 

Calvinist belief in the depravity of man”
9
 

Diskussionen om förändring inifrån eller utifrån är intressant nog samma tankegångar som en 

gång skilde John Howards och Jeremy Benthams tankar åt om fängelset. John Howard och 

hans efterträdare förespråkade en förändring inifrån och ut genom religionens hjälp och 

Jeremy Bentham, gemensamt med Beccaria, förespråkade förändring utifrån och in med hjälp 

av hårt arbete.   

1.2.2.3 Den svenska debatten. 

Frågan om fängelserna i Sverige uppmärksammades efter att reformrörelsen influerat landet. 

1781 var John Howard i Sverige och besökte ett par av Stockholms anstalter. De fick liknande 

kritik som andra anstalter i Europa hade fått. 1790 uppmärksammades problemen på 

monarkisk nivå i Sverige och 1798 utfärdades ett kungligt brev av en kommitté med 

budskapet att förbättra Sveriges fängelser och situationen för fångarna. Bland annat skulle de 

ha eldstäder, få frisk luft och brottslingar som begått mindre allvarliga brott skulle inte 

förvaras tillsammans med exempelvis mördare. Samma år publicerades artikeln Det värkliga 

förbättringshuset eller beskrifning öfver fängelset i Fhiladelphia i tidskriften Läsning för 

folket. Författaren till artikeln var den danske generalmajoren och kammarherren Ernst 

                                                           
8
 Nilsson 1999, s. 162-165. 

9
 Lewis 1965, s. 57. 
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Fredrik Walterdorff. Han var tydligt inspirerad av Philadelphiasystemet, Beccaria och tanken 

om frihetsstraffet. Artikeln gick igenom hur fångarna skulle arbeta med strikt förbud mot 

djupare samtal eller sång. Dessutom skulle söndagarna hållas åt predikningar och 

föreläsningar av en präst.
10

 I kommande år publicerades flertalet artiklar av inflytelserika 

personer så som Von Schulzenhei, Kröningsverd och 1840 publicerades Om straff och 

straffanstalter, även kallad ”Gula boken”. Boken gavs ut anonymt men det avslöjades senare 

att författaren var dåvarande kronprinsen, sedermera kung Oscar I. Han var var känd för sitt 

intresse för fängelser och samhällets sociala frågor. I sin bok förespråkade han 

Philadelphiasystemet, avskaffandet av kroppsstraff och att fängelset borde vara en 

uppfostringsanstalt.11  

1.2.2.4  Det svenska beslutet.  

År 1841 tog Sveriges Riksdag beslutet att bygga om gamla och bygga nya fängelser i landet. 

Dessa skulle byggas efter Philadelphiasystemets utformning och 1 300 000 riksdaler skulle 

disponeras under de kommande åren för byggandet. Cellfängelser tog tid att bygga och ett 

stort bekymmer var antalet fångar. 1849, fanns det 678 celler för 5527 fångar och ytterligare 

10 år senare fanns det 1832 celler för 5077 fångar. Det stora antalet fångar bestod framförallt 

av försvarslösa; fattiga, lösdrivare, tiggare, före detta straffade, och prostituerade. De 

försvarslösa var gemensamt med frågan om cellfängelser en högt uppmärksammad fråga 

under 1800-talets första hälft.
12

 För att kvickt lösa fängelseutrymmen tittade man på billigare 

lösningar utöver cellfängelserna. De gamla fästningarna ansågs lämpliga och 1848 inrättades 

Varbergs straffängelse. Fästningens logement byggdes om och 1856 kompletterades fängelset 

med ett mindre kronohäkte byggt efter Philadelphiamodellen. Varbergs fängelse räknades 

fortfarande som ett straffängelse och var ett av Sveriges största fängelser med omkring 400 

fångar. Straffängelserna var en typ av arbetsfängelser där fångarna sällan isolerades från 

varandra. Efter hand som cellfängelserna byggdes kom däremot straffängelserna att 

avvecklas. Varbergs fängelse var det sista fästningsfängelset och stängde 1881.
13

  

  

                                                           
10

 Nilsson 1999. s. 105-110. 
11

 Nilsson 1999, s. 119, 185-186; Oscar I 1840, s. Förord.  
12

 Nilson 1999, s. 121, 198-200; Feiff 1999, s. 19. 
13

 Berntsson Melin 1995, s. 87-91. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att bidra till forskningsfältet med ny kunskap och en ny fallstudie om 

själavården, i detta fall på Varbergs straffängelse under åren 1867-1870. Det primära 

studieobjektet är prästen Hampus Franz August Lönegren och hans arbete som fängelsepräst. 

Straffängelset hade ett tydligt direktiv för att omvända ”samhällets uslingar” till dugliga 

medborgare fastställt på högre ort av Kungliga Fångvårdscentralen, sedermera 

Fångvårdstyrelsen. Medlet var kontemplation, hårt ensidigt arbete och kristen tro, därav 

själavård. Fängelseprästernas roll var att vägleda fångarna mot frälsning och ett religiöst och 

dygdigt liv.   

Syftet med fråga ett är att jämföra Lönegrens arbete med de statliga direktiven i Instruktionen 

för predikanter vid Rikets fängelser och krono-arbetskorpsens.
14

 Detta för att nå syftet med 

uppsatsen och undersöka vilka värden Lönegren värnar om för att se om de stämmer överens 

med Svenska Kyrkans och Fångvårdstyrelsens värderingar. Egna initiativ definieras som 

initiativ som går utanför de statliga direktiven eller riktlinjerna. Syftet med fråga två är att 

undersöka om själavården lyckas omvända några fångar till att bli goda medborgare.  

Frågeställningarna för studien lyder:  

1. Hur fungerade själavården på Varbergs straffängelse under åren 1867-1870 i praktiken 

jämfört med vad fångvårdsstyrelsens riktlinjer säger i teorin? Tar Lönegren några egna 

initiativ som inte ingår i de statliga direktiven och vilka värden, religiösa som 

politiska, speglas i Lönegrens skrivelser? 

2. Lyckas Lönegren ”disciplinera” eller ”civilisera” någon fånge på Varbergs 

straffängelse under åren 1867-1870 och hur går han tillväga? 

1.4 Forskningsläge 
Den svenska forskningen om 1800-talets fängelsesystem består av allt från kartläggningar till 

fallstudier, kvalitativa så väl som kvantitativa uppsatser skrivna av rättshistoriker så väl som 

idéhistoriker. Forskningsläget är däremot synonymt med Michel Foucaults som har varit en 

teoretisk utgångspunkt i flera studier på grund av verket Övervakning och straff. Foucaults 

teorier om disciplin som en form av maktutövning, Panopticon och brottsstraffens 

humanisering påverkade forskningsfältet och började användas av flera efterkommande 

forskare. Roddy Nilsson, Hanns von Hofer, Marja Taussi Sjöberg och Jan Sundin har alla 

använt sig av Foucaults teorier som utgångspunkt eller omnämnt honom i något sammanhang. 

Att ta Michel Foucault i beaktning i en studie som handlar om fängelsets eller straffens 
                                                           
14

 Svensk författningssamling 1846, Nr 42, S. 1 
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historia är med andra ord en dominerande tendens.  

     Forskningsläget har tematiserats i två läger. Det första lägret är den övergripande 

forskningen om införandet av den nya typen av fängelser, och frihetsstraffet. Det andra lägret 

är den inriktade forskningen av fallstudier som studerar fängelset på en mer fokuserad nivå än 

det övergripande.
15

  

1.4.1 Den övergripande forskningen 

Roddy Nilsson avhandling En välbyggd maskin, en mardröm för själen har syftet att bidra 

med en klarare bild och förståelse av 1800-talets fängelser. Avhandlingen har ett 

bildningssyfte snarare än ett syfte att förstå eller förklara ett problem. Studien ger en utförlig 

och tydlig bild över utvecklingen av den svenska fängelsedoktrinen under 1800-talet i både 

sin teori och praktik. Författaren använder sig av Foucaults olika teorier som teoretisk 

utgångspunkt.  

     Nilsson har förklarat fängelsesystemets utveckling med diskursbegreppet. Han påbörjar 

avhandlingen på 1700-talet då tankegångarna bakom 1800-talets fängelsesystem börjar. I 

samhällsdebatten i Europa blev de tre tänkarna som redogjordes för ovan företrädare för olika 

diskurser av reformrörelsen för fängelser. Howard blev företrädaren för den religiöst-

filantropiska diskursen, Bentham för den rationellt-utilitaristiska diskursen gemensamt med 

Beccarias materialistiska diskurs. Dessa diskurser sammanvävdes i vad som kallats för ett 

Liberalt-progressivt reformprojekt. Företrädarna hade olika syn på hur förändringen av fången 

skulle genomgöras och vad som var syftet. Howards reformatörer såg fängelset som en plats 

för att omvända syndare och Benthams reformatörer syftar på att göra fångarna till flitiga och 

laglydiga medborgare. Det som däremot förenar dem, och som var viktigt för den kommande 

utvecklingen, är inställningen att den dömde kunde förändras.
16

  

     Andra exempel på övergripande studier är Jan Sundins För Gud, staten och folket och 

Hanns von Hofers tredelade studie Fängelset. Jan Sundins studie handlar om en av grunderna 

till fängelsets existens: brott och straff. Den redogör om brott och straffutveckling från 1600-

talet fram till 1840-talet. Studien ger en god bakgrund och en utförlig beskrivning av typen av 

straff och de system som fanns innan 1800-talets fängelsesystem utvecklades och gav plats för 

fängelsepräster och själavården. Studien har fokuserat på orterna Linköping, Härnösand, 

Gullberg och Säbrå och redovisar en tydlig ökning bland de utförda brotten fram till mitten på 

1800-talet i samtliga orter. Ökningen av brotten är däremot i takt med befolkningsökningen 
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 Hofer 1993, s. 73; Nilsson 1999, s. 469; Sundin 1992, s. 452; Taussi Sjöberg 1986, s. 186.  
16

 Nilsson 1999, s. 13-15, 99-100. 
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förutom tillfälliga toppar i statistiken under 1700-talet. Sundin menar att ökningarna beror på 

kyrkans offensiver mot brott som oäkta födslar och oordning i kyrkliga sammanhang. 

Rättsväsendets internationella utveckling benämner Sundin som en judiciell revolution när 

staten tog över de gamla feodala strukturerna och ersatte de med centraliserade system, och 

förankrad centralstatens makt ytterligare. I Sverige pekar Sundin på att rättsväsendet gradvis 

influerades av kyrkan och staten.
17

  Hanns von Hofer har redogjort i den första delen av sin 

studie, Frihetstraffets genombrott i Sverige, för en till av grunderna till själavården i 1800-

talets fängelser: frihetsberövningen som straff. von Hofer har utifrån en idéhistorisk ansats 

granskat tryckta verk och politiska beslut från 1700-talet och framåt med tre teoretiska 

variabler: Praxis, makt och sociala strukturer.  Istället för att offentligt straffa brottslingar med 

kroppsstraff skulle man beröva dem deras frihet för att omvända dem till goda medborgare. 

Varför frihetsstraffet fick sitt genombrott har flera olika förklaringar med åsikter om allt från 

maktideologier och kapitalistiska produktionsformer till bestraffning mot ”själen” istället för 

”kroppen” i ett framväxande borgerligt samhälle. Det senare har förespråkats av Michel 

Foucault. Resultaten författaren når är att införandet av frihetsstraffet beror på samtida sociala 

utvecklingstrender. Det sker en övergångsperiod från jordbrukssamhälle till industrisamhälle 

med en allt växande befolkning och behovet för social kontroll ökar. Precis som Sundin utgår 

von Hofer från positivismen och pekar på att det avgörande inte är vad som hände, utan hur 

situationen uppfattades av dåvarande beslutsfattare.
18

  

1.4.2 Fallstudier och inriktad forskning 

Vad angår fallstudier eller inriktad forskning är Dufvans fångar av Marja Taussi Sjöberg en 

återkommande referens i flertalet rättshistoriska verk.
19

Att andra forskare har använt sig av 

Taussi Sjöbergs studie är en stor indikation på att fallstudien är en bra måttstock för att 

jämföras med resultat från andra studier.  Den fokuseras på unga brottslingar och fångar i 

Västernorrland under 1800-talets mitt som suttit på cellfängelset Dufvan i Härnösand. Studien 

är gjord utifrån ett genusperspektiv vilket skiljer den från andra studier inom forskningsfältet. 

Taussis ambition är att belysa frågan om varför unga personer bröt mot lagen och hur de 

straffades. Hon vill även undersöka konsekvenserna av fängelsevistelsen och dess långsiktiga 

effekter samt jämföra det nya fångvårdssystemet med dess praktiska utförande. Detta 

angränsar till mina frågeställningar vilket gör Taussis studie till ett kapabelt komparativt 

                                                           
17

 Sundin 1992, s. 4, 23-27, 446, 452. 
18

 Hofer 1993, s. 27-32, 63-65. Diskussionen har dessutom handlat om dateringen av frihetsstraffets 
genombrott. Det har förekommit argument för de flesta århundraden från 1300-talet och framåt. 
19

 Nilsson 1999, s. 488; Sundin 1992, s. 511. 
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material.
20

 En annan liknande fallstudie är Roddy Nilssons Växjöfängelsets historia 1848-

1995. Han behandlar en längre tidsrymd än Taussi Sjöbergs Dufvans fångar och redogör för 

Växjöfängelsets samtliga fängelsepräster och deras arbete. Dessa två studier skapar en god 

referensram för uppsatsens eventuella resultat.
21

  

     1995 publicerades i Varbergs Museums årsbok Eva Berntsson Melins artikel om Varbergs 

fästnings fängelsehistoria: Fånge på fästningen. Med fokus på Varbergs fästning ger artikeln 

en bakgrund om Varbergs fängelses äldre och yngre historia samt en god inblick i det 

vardagliga livet för fångarna under 1800-talet. Värt att nämna är att Berntsson även använt sig 

av Lönegrens bok Lifvet i ett svenskt straffängelse under 1860-talet vilken är en central källa 

för min studie.
22

 Fästningsfångar av Christer Feiff är inte en djupare analys av 

forskningsämnet men ger en god översikt över fångarnas liv, varför man inrättade fängelser 

på fästningar så väl som de olika fängelserna runt om i Sverige. Studien skulle kunna kallas 

för en konglomeratstudie med en mångfald av fallstudier, kartläggningar och en beskrivning 

av fängelsesystemets utveckling. Feiff har också använt av Lönegrens bok och redogör i en 

kortare fallstudie om livet i straffängelset under 1800-talet. Han har valt att låta Varbergs 

straffängelse representera resten av Sveriges fästningsfängelser. Feiff redovisar även 

personstudier om flera fångar. Exempelvis skriver han om Carl-Olof Westerberg, Varbergs 

straffängelses poet, vars dikter fått stå som introduktion till den här studien. Fler fångar 

omnämns, även med bild, och flera av dem satt på Varbergs straffängelse. Studien har också 

en översiktlig beskrivning av samtliga fästningsfängelser, bland annat Varbergs, Landskronas, 

Carlstens, Bohus och Vaxholms fästning med många fler. Beskrivningarna innefattar 

befästningens tidigare historia, betydelse och tiden som fängelse.
23

 

1.5 Material och avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas först till straffängelsets tid under 1800-talet och specifikt Varbergs 

fästning år 1867 till 1870. Det finns en uppsjö av material för att granska 1800-talets 

fängelsesystem. Ett brett forskningsläge, en gedigen arkivsamling och böcker publicerade av 

före detta anställda på fängelserna ger möjligheten till en stor mängd forskning. 

Fängelseprästen Lönegren bidrog år 1893 med en bok om sina erfarenheter som fängelsepräst 

på Varbergs straffängelse från 1867-1870. Han kom att träffa många av fångarna i 

straffängelset och det mindre cellfängelset under sin tid som fängelsepräst. På grund av 

                                                           
20

 Taussi Sjöberg 1986, S. 12-17. 
21

 Nilsson 1996, s. 25. 
22

 Berntsson Melin 1995, s. 101-103. 
23

 Feiff 1999, s. 26-46, 74-75.  
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Lönegren och hans redogörelser kommer studien få en mikrohistorisk prägel. Hans 

vittnesmål, beskrivningar, och erfarenheter av fångarna och sitt arbete med själavård är ett 

ovärderligt källmaterial för 1860-talet och Varbergs fästnings historia. Lönegren är gestalten 

som kommer att projicera bilden av Varbergs Straffängelse under 1860-talet på gräsrotsnivå.
24

 

Det ger en källkritisk aspekt som måste tas i beaktning. Lönegrens bok från 1893 publicerades 

först 26 år efter hans arbete på fängelset. Mycket i den kan vara sant men den bör jämföras 

med memoarer och hans påståenden bör tas med en nypa salt. Kontexten av hans uttalanden 

kan vara densamma som de var på 1860-talet även om Lönegren redigerat dem i efterhand. 

Det ska inte glömmas att hans syn på religionsvården och sitt arbete kan ha förändrats med 

tiden.
25

  

     Arkivmaterialet om Varbergs straffängelse bygger till stor del på Lönegrens uppgifter i 

årsberättelserna men också dagböcker över de prästerliga förrättningarna, kyrkoboken samt 

Huvudboken. Årsberättelsen skickades in varje år till Fångvårdsstyrelsen med tillhörande 

bilaga som summerade fängelsets statistik för religionsvården. De handlade om det religiösa 

tillståndet i fängelset och eventuella önskemål om förbättringar. Dessa ger den starkaste 

inblicken i 1800-talets fängelser. Ett bekymmer med årsberättelserna i Lönegrens fall är att 

det finns ett bortfall av källor. Den sista skrevs 1869 och sedan förekommer det ingen förrän 

1872 då Lönegren lämnat över uppdraget till sin efterträdare. Dagboken för de prästerliga 

förrättningarna var en typ av dagbok där fängelseprästen skrev in antalet möten eller samtal 

med fångarna. Materialet säger inte explicit vad som sades under samtalet eller förhöret men 

det ger en inblick i prästen dagliga arbetet. Huvudboken redovisar ekonomin för hela 

fängelset och religionsvårdens kostnader redovisas under kapitel ”religionsvårdens konto”.
26

  

    Utöver arkivsamlingen på Landsarkivet i Lund har utgåvor av Svensk författningssamling 

varit värdefulla. Utgåvan från år 1846 redogör om arbetsinstruktionerna för präster vid 

Sveriges fängelser, kallad Instruktionen för predikanter vid Rikets fängelser och krono-

arbetskorpsens. Instruktionen innehöll dock inte bara prästernas tjänstebeskrivning utan även 

ett beslut om ökade löneförmåner. Samma år som Lönegren började arbeta som fängelsepräst, 

1867, beslutades det om ett nytt reglemente för Sveriges fängelser, men i prästernas fall 

refererade det nya reglementet till instruktionerna från år 1846. Som andra statliga 

institutioner hade fängelserna regler att hålla sig till och en central institution. 

                                                           
24

 Tosh 2011, s. 97 
25

 Lönegren 1893, s. 5 
26

 Fängelseprästens koncept, Varbergs Straffängelses arkiv, BA:1, S. 62, LLA; Dagböcker över prästerliga 
förrättningar, Varbergs Straffängelses arkiv, DIC: 2 S. 148, LLA; Huvudböcker, Varbergs Straffängelses arkiv, Fia: 
2. S 369, LLA. 
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Fångvårdsstyrelsen publicerade varje år en egen årsberättelse med statistik och information 

om läget i Sveriges fängelser. De redovisade den generella religionsvården i landet, 

summerade fångantalet, ekonomi, hälsa och själavård för det förgående året.
27

 Lönegrens 

redogörelser är en grundläggande primärkälla för en inblick i utförandet av1800-talets 

själavård och bildar studiens primärmaterial gemensamt med arkivmaterialet, 

Fångvårdstyrelsens årsberättelser och de prästerliga instruktionerna i Svensk 

författningssamling.  

1.6 Teoretisk referensram och metod 

1.6.1 Norbert Elias Civilisationsteori 

Nationalencyklopedin definierar civilisation som:  

” ett – ofta enligt västerländska värderingar –  

kulturellt och materiellt välordnat samhällsskick;  

en enskild kultur eller samhällsform med dessa egenskaper.”
28

 

Norbert Elias menar att begreppet civilisation berör en rad olika fenomen som teknologisk 

och vetenskaplig utveckling, beteende samt religiösa seder och idéer. Från ett snävare 

perspektiv menar han att det inte finns något ”civiliserat” eller ”ociviliserat” tillvägagångssätt 

utan att begreppet istället uttrycker västerländskt självmedvetande när det samhället ställs mot 

ett samhälle de anser underutvecklat. Det betyder däremot inte att västvärlden delar samma 

syn på civilisationen. Det finns skillnader i engelsk och fransk civilisation men faller 

gemensamt i att det handlar om stolthet över nationens betydelse. Tyskarna däremot använder 

istället ordet ”kultur” för att uttrycka sin stolthet.
29

   

     Syftet med Norbert Elias Civilisationsteori var att utforska orsakerna till begreppet om 

västvärldens ”civilisering” och vilka händelser som bidrog till utvecklingsprocessen. Elias 

utgångspunkt är att i takt med statens centralisering mot slutet av medeltiden har människan 

lärt sig kontrollera sina drifter, och framför allt aggressioner.  

 

 

                                                           
27

 Fångvårdstyrelsen Underdåniga Berättelse för år 1867, S. 1 < http://www.scb.se/H/BISOS%201851-
1917/BISOS%20G%20F%C3%A5ngv%C3%A5rden%201859-1910/Fangvarden-G-1867.pdf > 29/12-2016; Svensk 
Författningssamling 1846, Nr. 46, s. 1; Svensk författningssamling 1867, Nr. 52, s. 1-3. 
28

Nationalencyklopedin, civilisation.http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/civilisa
tion (hämtad 2017-01-18) 
29

 Elias 1982 s. 85-86 
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Denna grundläggande sammanflätning av de enskilda mänskliga planerna och handlingarna kan 

leda till förändringar och formationer som ingen enskild människa har planerat eller skapat. Ur 

detta, ur människans interdependens, uppstår en ordning av helt specifika slag, en ordning som en 

mera tvingade och starkare ön viljan och förnuftet hos de enskilda människan som danat den.
30

 

Människornas planer och handlingar sammanflätas av en slump i en process som leder till ett 

mer civiliserat samhälle. Det handlar inte om en linje av händelser som genomförts rationellt 

utan snarare en rad kontinuerliga processer med små och stora steg. Exempelvis hur man snöt 

sig eller hur medeltids krigsadel förändrades till hovadel. Slumpen blir till en ordning vilket 

enligt Elias ligger till grund för civilisationsprocessen.
31

  

     Under medeltiden försöker kungen, kyrkan och adeln själva få mer makt och segraren är 

kungen, sedermera statsmakten. Medeltidens krigaradel blir obsoleta när krutvapen börjar 

användas på slagfälten i större utsträckning mot 1400-talets slut i Europa. Detta resulterar i sin 

tur i att den nya hovadeln blir tjänstemän till kungens förfogande istället för enkom krigare. 

Elias ser utvecklingen av hovadeln som något av de viktigare strukturella stegen i 

centralmaktens förstärkning.
32

 

     Resultatet är större styrande enheter och till slut en enväldig konung som står som segrare 

med all mark under sin kontroll. Denne kan nu, som stat, börja centralisera och skapa statliga 

myndigheter som förr legat under feodalherrarnas regi på lokal nivå. Ett mer sentida exempel 

är Karl XI:s reduktion i Sverige då han drog in marken som dåvarande hovadel ägde och blev 

näst intill maktfullkomlig. På 1800-talet har de enväldiga konungarna blivit ersatta av en 

parlamentarisk regering eller regerar gemensamt med en regering. Dessa kan nu införa de 

lagar och myndigheter de vill. I Sveriges fall bestod Riksdagen av liberaler och konservativa 

vars åsikter nu fördes in i första rummet istället för konungens.
33

  

    Våldsmonopolet är ett resultat av statlig kontroll och görs möjligt genom stabila 

verkställande organ som kan utföra det statligt ägda våldet. Det ger innevånarna rättigheter så 

väl som skyldigheter och Elias exemplifierar utvecklingen med innevånare ute på 

landsvägarna. De behöver inte oroa sig för stråtrövare i samma utsträckning då dessa nu är 

statens ansvar att undanröja, men innevånarna måste tygla sina egna aggressioner. I 

civiliseringens fall sker en förändring av beteenden där känsloutbrott och affekter av något 

slag måste behärskas. Elias konklusion är att våldsmonopolet i mer eller mindre grad tvingar 

till självbehärskning och skapar en social präglingsapparatur som fostrar enskilda innevånare 

                                                           
30

 Elias 1992, s. 286. 
31

 Elias 1989, s. 247-248.; Elias 1992, s. 73-75, 285-286. 
32

 Elias 1992, s. 15-20.  
33
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under uppväxten och förändrar beteenden.
34

 

     Vad angår civilisationsprocessens koppling till själavården bör man utgå från Elias 

utgångspunkt. Bland de processer som sammanflätades till civilisationsprocessen kan 

utveckling av fängelser och själavården under 1800-talet argumenteras för att vara en av 

dessa. Fångvården blir ett statligt förankrat initiativ med mål att omvända de dömda fångarna 

genom antingen yttre påverkan genom arbete eller inre påverkan genom religionsvård. 

Återigen dyker frågan upp om vad som anses civiliserat. Då lösdrivare och fattiga ansågs vara 

försvarslösa tyder det på att arbete var en civiliserad norm. Att stjäla är en synd och vad gäller 

religionen ska du icke hava någon gud vid sidan av Honom. Utifrån detta perspektiv landar 

religionsvården teoretiskt sett som en del av civilisationsprocessen. 

1.6.2 Foucault om disciplin som maktteknik  

Foucault skrev inte för läsare utan för användare. Han ville skapa en verktygslåda av teorier 

och metoder för att hjälpa skrivare, exempelvis diskursmetoden och disciplinteorin. Hans 

teorier förekommer inom flertalet vetenskapliga områden och han öppnade upp 

forskningsfältet för samhällets baksidor: kriminella, sinnessjuka och sexuellt avvikande.
35

  

     1975 publicerades Michel Foucaults arbete Övervakning och straff i Frankrike och 1987 i 

Sverige. Syftet var att studera införandet av disciplinen som en form av maktutövning och 

maktteknik i västvärldens samhälle. Disciplinteorin är enklast att förklara med fängelsestraffet 

som måttstock. Istället för offentliga kroppsstraff förflyttades straffet till stängda dörrar med 

rutiner, tidsscheman och hårt arbete. Det kan i många fall syfta på en humanisering, eller 

kanske en civilisering, men vad som sker enlig Foucault är att man inte längre straffar direkt 

på kroppen. Man straffar istället själen. Man straffar kroppen genom själen.
36

 

Om de strängaste straffåtgärderna inte längre riktar sig mot kroppen, vad tar de då fasta på?[…] 

Eftersom det inte längre är kroppen, måste det vara själen. Efter den vedergällning som går ut över 

kroppen måste det komma ett straff som verkar på djupet, som påverkar hjärtat, tanken, viljan, 

sinnelaget.
37 

     Jeremy Benthams Panopticon har Foucault tagit till hjälp för att förklara hans teori 

tydligare. Tanken med Panopticon var att fångarna satt i varsin cell i en ringformad byggnad 

med torn i mitten. Från tornet gick det att se in i samtliga celler men från cellerna var det inte 

möjligt att se in i tornet. Givetvis var det omöjligt för personen i tornet att titta i alla celler 

                                                           
34

 Elias 1992, s. 292-293, 297. 
35

 Nilsson 2008, s. 3, 9-10, 14. 
36
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37
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samtidigt, men cellfången visste aldrig när hen blev övervakad. Detta skulle indirekt förhindra 

förbrytelser, undvika samlingar av fångar och garantera ordning. Om fångarna inte samlades 

kunde de inte planera gemensamma rymningsförsök, brott eller påverka varandra med dåligt 

inflytande. Enligt Foucault uppnår Panopticon sin huvudsakliga verkan genom att fången tror 

sig vara konstant bevakad. Övervakningen blir permanent och makten så pass fullkomlig av 

automatik att den inte behöver utövas av fysiska personer. Fängelset behöver, i teorin, inga 

galler, kedjor eller tunga lås längre eftersom det räcker med skiljeväggar och väl placerade 

fönster. Den konstanta observationen gör makten effektivare.
38

  

     Foucault menar att Panopticon kan appliceras på flera plan i samhället.  Tillämpas det på 

en universell samhällsnivå blir situationen ytterst intressant. I fängelset övervakar 

fångvaktaren fången. Han bestämmer fångens rutiner så som arbete, måltider och sovtider. I 

klassrummet står läraren och bestämmer över eleven/studentens rutiner. Läraren eller rektorn 

har gjort upp ett schema för när eleven ska äta, studera och gå hem för dagen. Vi ser samma 

principer på ett sjukhus där läkaren bestämmer över vårdtagaren. Med ett sådant 

ställningstagande med disciplinen som maktutövning kan den argumenteras för att 

förekomma överallt i samhället genom de hierarkiska strukturer som bildas genom 

disciplinen.
39

 Givetvis kan man inte utesluta att detta är något helt nytt med 1800-talets 

skapande av folkskola, institutioner och sjukhus. En slutsats skulle däremot kunna vara att 

disciplinen på 1800-talet börjar genomsyra samhället på ett sätt det inte gjort förr.  

     Enligt Foucault tar detta system sitt yttersta utryck år 1840 i Mettray vilket han beskriver 

som ett kloster, fängelse, skola och regemente. Här möter man disciplinen som maktteknik i 

en väldigt intensiv utformning. Mettray var en straff- och jordbrukskoloni med militära 

övningar, daglig renlighetsmönstring, verkstäder och skolor med noggrann kontroll av 

överordnade samt ”rättsskipning” varje dag i samlingssalen. Tröskeln för ett straff var låg och 

ett ord för mycket kunde räcka för ett par dagars cell.
40

 Foucault avslutar den inledande 

beskrivningen av Mettray med ett citat av Édouard Ducpétiaux: ”Isoleringen är det bästa sättet 

att inverka spå barnens moral; det är framför allt där som religionens röst, även om det aldrig 

talar till deras hjärtan, återerövrar hela sitt grepp om känslorna”.
41

 

     Mettray exemplifierar väl hur disciplinen kan fungera som maktteknik. Kontentan är att 

Michel Foucaults teorier kan hjälpa till att förklara och förstå Lönegrens själavård på 
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Varbergs Straffängelse för att se om det är ett led i disciplinens genomsyrning av Sveriges 

samhälle som en maktteknik. 

1.6.3 Metoden och teoriernas sammanflätning 

Studien utgår från en induktiv metod baserad på läsning och granskning av primärmaterialet 

med Norbert Elias och Michel Foucaults respektive teorier som teoretisk utgångspunkt. 

Teorierna bildar uppsatsens teoretiska referensram för att se hur behandlingen och kontrollen 

av fångarna fungerade och om den fungerade som det var tänkt i praktiken. För att finna spår 

av disciplineringen och civiliseringen kommer disciplinära åtgärdar som ej innebär 

kroppsstraff att klassas som disciplinära maktutövningar. I civiliseringens fall kommer utryck 

om hur fångarna enligt Lönegren kan ”bli bättre samhällsmänniskor” att tolkas som försök till 

civilisering av fångarna. Exempelvis hur han redogör om fångarnas moraliska nivå eller syn 

på religionen. Begreppen själavård och religionsvård används i undersökningens fall som 

synonyma begrepp.  

2. Avhandling – Vargarnas Herde 

2.1 Herden – Hampus Franz August Lönegren 
 

O, var välkommen uti herrans namn 

o ädle Herde! Hit till kvalda hjertan 

som smått förtvina i olyckans famn 

Af ånger, blygd och saknad, oro och smärta!
42

 

Hampus Franz August Lönegren fick anställning som fängelsepräst på Varbergs straffängelse 

den 15 juli år 1867. I drygt tre års tid ansvarade han för fångarnas själavård fram till 24 april 

1871 då han överlämnade posten som fängelsepräst till A. Norrman.  Lönegren hade aldrig 

varit innanför murarna på ett fängelse förr. I 22 år hade han arbetat som präst och hoppades 

att erfarenheten skulle hjälpa honom i sitt arbete trots att han inte hade någon kunskap om 

livet innanför murarna. Han försäkrade sig dock, enligt Lifvet i ett svenskt straffängelse på 

1800-talet, att skillnaden på den vanligare själavården för församlingsmedlemmar och 

enskilda fångar inte var så stor ty båda parter var syndare. Skillnaden som Lönegren ser är att 

fängelsets sociala miljö är demoraliserande, fångens umgänge består av grovt kriminella och 

de uttalar sig hädiskt.
43

 

                                                           
42

 Lönegren 1893, s. 140. Dikten tillägnades Lönegren vid hans tillträde som Fängelsepräst. Skriven av fången 
Carl Olof Westerberg. 
43

 Lönegren 1893, s. 235-237. 
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     På sin första arbetsdag besökte han logementen och cellerna men medgav en rädsla inför 

att möta fångarna. När han stod i logementen och såg fångarna kände han däremot ett kall att 

ansvara för deras själavård. Han säger sig ha läst: ”Kom och hjelp mig ut ur synden” i deras 

ögon. Lönegren bestämde sig för att framstå som fångarnas vän och att hjälpa dem med allt 

han förmår. Enligt Lönegren förskjuter Gud ingen syndare om han visar ånger och vilja till 

botgöring. Strategin att anta positionen som fångarnas vän gav ett bra resultat i och med 

förtroendet fångarna hade för honom under sin arbetstid. Detta indikeras med det stora antalet 

besök han fick ta emot av dem som sökte råd och upplysning vilket dagboken över de 

prästerliga förrättningarna visar.
44

  

Det ”kall” eller livsuppgift Lönegren påstod sig känna var däremot inte bara något enhetligt 

spontant. Det var en del av hans tjänstebeskrivning som fängelsepräst.  

Fångpredikanten bör städse med wärma och nit, uti en sann kristlig anda, omfatta sitt heliga kall, 

att hos de fallna återwäcka ånger öfwer begångna förbrytelser, allwarliga föresatser till bättring, 

samt hopp och förtrostan på religionens nådelöften.
45

 

Citatet ovan är den första paragrafen i Instruktionen för predikanter wid rikets fängelser och 

wid krono-arbetskorpsen. Texten är tydlig om vad uppdraget som fängelsepräst innebär och 

enligt Lönegren kan man konstatera, att han har i alla fall i efterhand, antagit uppdraget som 

ett heligt kall för att återväcka ånger hos de ”fallna” för deras gångna förbrytelser.  

     Instruktionen innefattar 15 paragrafer med utförliga beskrivningar av tjänsten. Paragraf §2 

summerar kort samtliga arbetsuppgifter. Prästen ska när en ny fånge ankommer till fängelset 

träffa hen snarast och ta redo på hälsotillståndet, kristendomskunskaper och tidigare 

levnadsförhållande. Prästen ska förrätta offentlig gudstjänst, stundom i straffängelserna hålla 

offentliga kristendomsförhör och så ofta som möjligt hålla religiösa samtal med ensam fånge 

eller ett par stycken. Han ska se över fängelsets skola, undervisa för nattvarden samt 

förbereda de dödsdömda för deras straff. Han ska begrava fångar så väl som barn som avlidit 

och döpa de födda. Han ska ta emot och förvara fångarna prästbevis och vid behov utföra nya 

samt anmäla om en ny fånge inte har fått religionsundervisning. Slutligen ska han skriva en 

årsberättelse om fängelsets religionsvård, föra kyrkobok och en dagbok över de prästerliga 

förrättningarna. Det är ett praktiskt så väl som administrativt yrke med det stora ansvaret att 

värna om fångarnas hälsa.
46

  

     Dagböckerna över de prästerliga förrättningarna ger oss en inblick i Lönegrens vardagliga 

                                                           
44

 Lönegren 1893, s. 235-237; Dagböcker över prästerliga förrättningar. DIC: 3 s. opaginerat, LLA.  
45

 Svensk författningssamling 1846, Nr. 42, s. 2. 
46

 Svensk Författningssamling 1846, Nr. 42, s. 3-6. 
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arbete. Den 15 juli, dagen han började arbeta, står det i inrättningen från 1867 att Lönegren 

besökte cellerna, sjukhuset och logementen, precis som beskrivits i hans bok från 1893. Den 

17 juli höll han ett offentligt förhör med sju stycken fångar och enskilt samtal med två. Den 

18 juli utfärdade han ett prästbetyg för en fånge som ansökt om nåd. Prästbetygen var ett 

betyg på kristendomskunskaperna samt bakgrundshistoria för fången som följde med denne 

till en ny anstalt eller om fången ansökt om nåd. I betygen förekom likt kyrkoböcker födelse- 

och uppväxt ort, familj, när nattvarden togs första gången, civilstatus, församlingstillhörighet, 

straff som begåtts, när fången ankom till fängelset, läsning och kristendomskunskaper samt 

hur fångens uppförande varit på fängelset.
47

 

     Värdena som prioriteras tydligast i Instruktionen för predikanter wid rikets fängelser och 

wid krono-arbetskorpsen är religionen och ett religiöst liv. Instruktionen indikerar bland annat 

följande i Paragraf §14: ”Skalla predikanten ställa sig i efterrättelse hwad för svenska kyrkan i 

allmänhet finnes stadgat”
 48

. Det är Statskyrkans lutheranska tolkning och värden som ska 

följas. Frikyrkor och väckelserörelsernas tankar ses tydligt som felaktiga värden och åsikter.
49

   

     Lönegren själv talar om vänskap. Han vill framstå som fångarnas vän och som ska hjälpa 

dem till den rätta vägen mot Gud och kan jämföras med en herde. Hans tillvägagångssätt att 

nå fångarna via vänskap är inget som uttryckligen står i instruktionen. Det indikerar att 

prästerna själva fick välja sin föredragna metod i sitt arbete med undantag för undervisning 

och det individuella religiösa samtalet som var ett krav enligt tjänstebeskrivningen. 

Instruktionen ligger i linje med John Howards åsikter under 1700-talet om fängelset som en 

plats för att omvända syndare vilket återkommer i Lönegrens redogörelser. 

Fångvårdsstyrelsen och religionsvården har satt standarden för hur fångarna ska förändras, 

eller med andra ord, civiliseras.  

2.2 Samtalet – Att nå eller att inte nå frälsning 
Ett av fängelseprästens viktigaste åtaganden var individuella religiösa samtal enligt paragraf 5 

i instruktionen för predikanterna. I Lönegrens bok berättar han om predikantens första samtal 

med en nyanländ fånge. Han refererar till instruktionen för fångpredikanter och menar att det 

svåraste är att ta reda på fångens själstillstånd då fången är van vid att bedra andra och kan 

tala osanning vid det första mötet. Enligt Lönegren kan inte vilken präst som helst utföra den 

här delen av arbetet oavsett kunskaper i kristendom, dogmatik eller prästens skarpsinnighet. 

                                                           
47

 Dagbok över prästerliga förrättningar, Varbergs Straffängelses Arkiv, DIC: 2. s. 148-149, LLA; 
    Inkomna prästbevis Karlsborgsbataljonen, Kronoarbetskårens arkiv, E1BA: 2, s. 41, LLA. 
48

 Svensk Författningssamling 1846, Nr. 42 s. 6. 
49

 Svensk Författningssamling 1846, Nr. 42 s. 3-6.  
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De färdigheter prästen måste ha är att han själv lever enligt det trosliv som han letar efter och 

att han inte låter sig luras av en fånges förfinade ord. Som sammanfattning kan man säga att 

det inte spelar någon roll, enligt Lönegren, vilka kunskaper du förvärvat, om du inte tror. Hur 

man ska mäta den tron är en diskutabel fråga, men för Lönegren framstår ren och skär tro och 

gudsfruktan som ett viktigare värde än teologiska kunskaper. En slutsats är att prästen ska 

framstå som det goda exemplet för fången. Fångens förmåga att bedra andra är däremot något 

som Lönegren redogör för redan 1867. I det årets årsberättelse skriver han om hur fången 

sällan vågar ”visa sitt rätta lynne”
50

 och är en mästare på skådespel och på att lura andra. 

Enligt Lönegren måste man alltid ta med sig denna inställning för att inte bli bedragen av en 

fånges ord eller goda uppsåt.
51

 

     Dagböckerna över de prästerliga förrättningarna avslöjar att de religiösa och andliga 

samtalen tar upp en stor del av Lönegrens arbetstid. Statistik Lönegren skrivit ner i slutet på 

1867 års dagbok visar att samtalen ökade i antal per månad från att han tillträdde i juli 1867. 

Hans föregångare höll som mest 20 samtal i april och som minst 7 stycken i januari. Lönegren 

höll som mest 23 i oktober och 18 som minst i september. Totalt hölls 217 religiösa och 

enskilda samtal. Året efter hölls 284, efter det 290 och sitt sista år 1870 hölls 276 samtal.
52

      

2.3 Fanatikern  
Däremot tog en del fångar mer tid än andra. Detta berodde troligen på flera saker. Det kan 

handla om en fånge som är nära att nå frälsningen eller någon som är, i Lönegrens ögon, 

väldigt långt från att nå frälsningen. Som representativt exempel har jag valt fängelsets 

fanatiker.  

    Under 1800-talet började väckelserörelser inom kristendomen så som Laestadianismen och 

olika evangeliska rörelser att formas i motvärn mot Sveriges Statskyrka som grundats på 

Luthers protestantism. År 1858 avskaffades Konventikelplakatet från år 1726 vilket hade 

förbjudit enskilda andaktsmöten. Svenska kyrkan behöll sig dock rätten att ingripa mot läror 

som påstods leda till kyrklig splittrig eller troende som föraktade den allmänna gudstjänsten.
53

 

Han är, såsom alla fanatiker oåtkomlig för såväl förnufts skäl som och för skäl och bevis från det 

uppenbarade ordet. Han tror sig hafva erhållit sereskild upplysning af Guds ande och att ingen 

sedan Christi och Apostlarnes tid egt den i den grad som han.
54

 

                                                           
50

 Fängelseprästens koncept, Varbergs Straffängelses arkiv, BA:1, s. 62, LLA 
51

 Lönegren 1893 S. 70-71; Fängelseprästens koncept, Varbergs Straffängelses arkiv, BA:1, s. 62, LLA 
52

 Dagböcker över prästerliga förrättningar, Varbergs Straffängelses Arkiv, DIC: 2. s. 161, 202, ej paginerat.  
53

 Stråth 2012, s. 472-474. 
54

 Fängelseprästens koncept, Varbergs Straffängelses arkiv, BA1, s. 67, LLA.  
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Så beskriver Lönegren fången Nr. 127 Erik Swensson Flod i 1867 års årsberättelse. Han 

föddes den 11 december 1835 i Örkelljunga och kom till Varbergs straffängelse den 24 april 

1863 dömd till fem års straffarbete för tredje resans stöld. För religionsvårdens var den 

lutherska tolkningen av kristendomen den korrekta i arbetet för att omvända förbrytare. Flod, 

Varbergs straffängelses egen fanatiker, har valts ut för att representera frågan om den rätta 

tolkningen av tron. Enligt Lönegren fick ingen fånge lika mycket uppmärksamhet som Flod 

under hans första halvår som fängelsepräst. I dagboken förekommer 14 samtal mellan 

Lönegren och Flod från den 1 augusti till den 3 oktober. Efteråt förekommer han inte förrän 

1868 i dagböckerna. Lönegrens redogörelse att Flod tog upp mest tid av alla fångar är 

däremot motsägelsefullt. Dagböckerna visar att han besökte en annan fånge för religiösa och 

andliga samtal 28 gånger från den 7 augusti till den 31 december.
 
Vi återkommer till honom.

55
 

     Arbetet med Flod har dock varit förgäves enligt Lönegren. Flod är övertygad om sin 

kallelse och erkänner glatt den inre ingivelsen. Han föraktar kristliga ämbeten, dess präster 

och Luther själv. Flod anser sig vara den enda som kunnat lyda sanningarna med bibelordet 

och önskar att ”Bringa Christendomens lära i framklang och önskar blott, att tiden var inne”.
56

 

Flods plan efter sin fängelsevistelse var att ge sig ut i norra Europa och missionera med sin 

nya reviderade upplaga av Bibeln och ”rena” kristendom. Lönegren kallar det för naturligt att 

hans och Flods åsikter skiljer sig då Flod vill förkasta läran om treenigheten och endast utföra 

sakrament, så som nattvarden, vid symboliska tillfällen. Flod ska ha förvärvat sin kunskap och 

skapat sin tolkning av Bibeln under en längre vistelse i cell. I dagboken refereras han som 

”cellisten 127. Flod”.  Lönegren menar dock att om Flod fått handledning, blivit visad andra 

bibeltolkningar och teorier under sina bibelstudier kunde Flod ha räddats från denna 

”olyckliga färd” som Lönegren kallar för en fix idé.
57

  

    Flod återkommer i årsberättelsen år 1868 och enligt Lönegren har det inte blivit bättre utan 

värre. Han besöker inte längre kyrkan vilket Lönegren tror bero på att han förbjudit Flod från 

att hålla sina egna bibelförklaringar för fångarna på fängelset. Detta är en indikation till 

maktutövning som förhindrar Flods egna religiösa uppfattning och går i linje med Foucaults 

teori om disciplinen som maktteknik. Det bör ha varit ett stort bekymmer för Lönegren när en 

fånge sprider annorlunda tolkningar av Bibeln än den Statskyrkan förespråkar. Det kan vara 
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 Stamrullor över straffångar, Varbergs Straffängelses Arkiv, DIII aa: 5 s. 908; Fängelseprästens koncept, 
Varbergs Straffängelses arkiv, BA1, s. 67, LLA; Dagböcker över prästerliga förrättningar, Varbergs Straffängelses 
arkiv, DIC: 2, s. 150-160. 
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 Fängelseprästens koncept, Varbergs Straffängelses arkiv, BA1, s. 67, LLA. 
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 Fängelseprästens koncept, Varbergs Straffängelses arkiv, BA1, s. 67, LLA; Dagböcker över prästerliga 
förrättningar, Varbergs Straffängelses arkiv, DIC: 2, s. 159-160. 
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detta Lönegren syftade på när han i årsberättelse 1867 menade att ingen tagit upp hans tid så 

mycket som Flod. Om Flod själv missionerade på fästningens logement när han väl kom ut ur 

cellen var Lönegren tvungen att ”städa upp” efter honom.
58

   

    I fängelset förekom det troende inom väckelserörelser eller religiösa uppfattningar som inte 

stämde överens med Svenska Statskyrkans Lutheranism. I sin bok har Lönegren redogjort för 

en del av de religiösa uppfattningar som fanns bland fångarna. Bland fångarna fanns det 

deister, ateister, rationalister, materialister, naturalister, fatalister, lutheraner och 

nyevangelister representerade. Lönegren finner det dock märkligt att så många finns 

representerade eftersom ”… nästan alla (fångar) utgått från samhällets lägre, obildade klasser, 

der man icke sysselsätter sig med tankearbete…”.
59

 Ett par av dem har Lönegren förklarat mer 

ingående. Fatalisterna framstår som svårhanterliga då de trodde att allt var förutbestämt. De 

förnekade varken Guds tillvaro, odödlighet eller efterlivet men trodde framförallt på ödet. 

Detta resulterade i att de ansåg sig vara utan skuld eftersom man inte kan straffa en människa 

för något hen inte har kontroll över. De hade inte valt att bli tjuvar eller mördare. Problemet 

som dyker upp för Lönegren är att själavården i princip blir verkningslös eftersom de inte 

anser sig ha någon synd att förlåta eller skuld att bära.  Rationalisterna förekom bland fångar 

som i större mån fått utbildning. De trodde på Guds tillvaro och Bibeln som en viktig bok 

men såg dogmer såsom treenigheten och Jesu uppståndelse som osanna på grund av förnuftet. 

Naturalisterna förekom också med åsikterna om att människa var en naturvarelse som djuren 

och ska precis som de leva för att njuta. Stöld innebär endast att den rike delar med sig och 

hämnd är rättvisa. De rättfärdigar med andra ord stöld, vilket var den vanligaste typen av brott 

under 1800-talet enligt Fångvårdsstyrelsens statistik.
60

  

     Sammanfattningsvis var Lönegren kritisk mot Flods tankar och åsikter och vilken religiös 

tolkning som är rätt syns tydligt. Det är den Svenska Statskyrkans Lutheranism vilket framgår 

i Lönegrens årsberättelser så väl som hans arbetsinstruktioner. I instruktionen för predikanter 

vid Rikets fängelser står det på punkt §14 att prästen ska lyda de stadgar som Svenska Kyrkan 

fastställt.
61

  Flod må ha tagit upp en stor del av Lönegrens arbetstid men det fanns en fånge 

som var överrepresenterad i dagböcker.  
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 Fängelseprästens koncept, Varbergs Straffängelses arkiv, BA1, s. 77, LLA. 
59

 Lönegren 1893, s. 113. 
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 Lönegren 1893, s. 113-116; Fångvårdstyrelsen Underdåniga Berättelse för år 1867, s. XIV < 
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2.4 Den omhändertagne 
 

”Åt desse, om hvilka syns vara godt hopp om att de skola kunna vinnas för Christi rike, har jag 

företrädesvis egnat min tid och mina krafter. Af icke få har jag haft den glädjen att blifva rådfrågad 

i sådant, som hörer till själens angelägenheter. Bland dessa får jag företrädesvis nämna …  .Han 

som warit fängelsets mest fruktade fånge, har erfarit Guds värnande nåd på sitt hjerta och har med 

Sörjarens hela värma och ifver vänd sig till Gud.”
62

 

Carl Otto Andersson föddes i Ryds socken 1840 i Linköpings län på en mindre gård. 

Uppväxten ska ha varit kantad med aga av fadern vilket skapade ett hat mot fadern men även 

auktoriteter.  Han fick senare arbete i Norrköping men hamnade i dispyt med en arbetskamrat. 

Enligt Lönegren ska han ha blivit kallad för en rå bondlurk vilket var tillräckligt för att 

Andersson skulle planera sin hämnd. En mörk kväll följde han efter sin arbetskamrat igenom 

en portgång och knivhögg honom men upptäckte att det var fel person när han fick se den 

drabbades ansikte. Han bad om förlåtelse och ville återgälda det hela. Den drabbade 

accepterade det och anmälde inte dådet. Det retade dock Andersson att han anfallit fel person 

och fick kort därefter syn på sin arbetskamrat, anföll och knivhögg honom till döds. 

Andersson dömdes till döden men eftersom han endast var 18 år gammal ändrades domen till 

livstids arbete på fästning. Han började sin fängelsevistelse på Carlskrona fästning men lydde 

inte befälet på grund av sitt hat mot auktoriteter. Efter en misshandel av en medfånge flyttades 

han till Varbergs fästning. Hans beteende ändrades inte och 1863 försökte han rymma och 

knivskar en vakt i tumultet. Straffet blev ett par års isoleringscell.
63

  

     Lönegrens första möte med Andersson började med att fångens fader och syster kom på 

besök. De fick inte träffa honom men de fick lämna över ett par andaktsböcker. Fångarna fick 

inte ta emot eller läsa vad som helst och Varbergs straffängelses befälhavare som tagit emot 

böckerna lämnade de till Lönegren för en inspektion. Att Lönegren kontrollerar vilka böcker 

en fånge får ta emot är ett indirekt disciplinärt maktbruk. Fången vet inte att han ska få några 

böcker men Lönegren kontrollerar att de är godkända. Då det var andaktsböcker syntes inga 

bekymmer med gåvan och Lönegren bad en av fångvakterna att ta honom till Anderssons 

logement.
64

 Han arbetade i spinneriet och vid mötet ska Lönegren ha uttalat sig på följande 

vis enligt Lifvet i ett svenskt straffängelse:  
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 Fängelseprästens koncept, Varbergs Straffängelses arkiv, BA1, s. 66-67, LLA.  
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Jag kommer till dig, Andersson, icke blott med en vänlig hälsning från din fader och syster, som 

nu lemnat Warberg, utan ock för att från den öfverlemna åt dig en gåfva, hvilken i dubbelt 

hänseende bör vara dig dyrbar; Dyrbar för och främst derför, att den är Guds ord, hvilket är själens 

högsta skatt, men sedan derför att den är en skänk af din fader och syster. Låt mig nu se att du 

dagligen brukar denna gåfva, ty den är nyttig till undervisning, bättring tröst och evig salighet.
65

 

Efter yttrandet påstår Lönegren att han vänt sig om till de övriga fångarna i spinneriet och 

bjudit in dem till hans ämbetsrum för vänskap och rådgivning. Värden som vänskap, vikten av 

den rätta tron och Guds ord visas tydligt. Den sjunde augusti skedde det första mötet med 

Andersson på Lönegrens ämbetsrum och under hösten hölls omkring 30 samtal. De står 

benämnda som religiösa eller andliga samtal men den 13 augusti står det ”Bibelförklaring för 

52. Andersson som ämnar begå H. H. Nattvard”.
66

 Nattvarden var som stadgat i 

fängelseprästernas tjänstebeskrivning en viktig uppgift att förbereda fångarna inför. Enligt 

Lönegrens ska det första mötet på hans kontor handlat om att Andersson ville bli kristen och 

gudsfruktig. 
67

  

     Nattvarden var däremot ingen självklar rättighet. Det krävde förberedande kunskaper och 

var ett återkommande tema i årsberättelserna och dagböckerna. I dokumenten står det 

redogjort för hur många som tagit nattvarden varje år. År 1867 tog 355 fångar nattvarden åtta 

gånger. 34 av fångarna var däremot inte tillåtna att ta nattvarden eftersom de inte vill 

underkasta sig Bibeln och Guds ord. Detta innebär däremot inte att det var 355 unika fångar 

som tog nattvarden åtta gånger. Detta framgår i bilagan till 1867 års årsberättelse, den 

Summariska redogörelsen för Religionsvården. I den summerades antalet fångar på fängelset 

vid årets början och slut samt nykomna fångar. Deras kristendomskunskaper redovisas inom 

kategorierna ringa, försvarlig och god, antal kristendomsförhör som hållits och antalet som 

tagit nattvarden redovisas. Vid början av året fanns det 364 fångar på fästningen och vid årets 

slut 359 med 23 nykomna fångar. Inom detta antal fanns ett par som dött och några som 

frigivits. Nattvardsutdelningen är dock räknat på antalet som var på plats och tog emot 

nattvarden i kyrkan på vinden i södra längan. Mellan 6 och 69 fångar tog emot den under de 

åtta tillfällena vilket lämnar utrymme för att flera fångar räknats mer än en gång i statistiken. 

Antalet som tog nattvarden ökade och som flest var de år 1868 då 433 fångar tog emot 

nattvarden. I årsberättelsen år 1869 står nattvarden omnämnd på nytt. Flera i fängelset vill inte 

underkasta sig Bibelns ord men de vill än dock ta Nattvarden. Ett argument som läggs fram 
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från fångarnas sida är att det inte är lika bråttom med skriften. Lönegren ser argumentet som 

ett svepskäl som döljer fångarna inneboende otro. Det Lönegren vill se hos fångarna är en 

kravlös bekännelse innan Nattvarden ges ut. Han hoppas kunna ”öfvertyga och öfvertala 

fångarna genom sinnenas bearbetning”.
68

 Det antyder åter igen på att religionsfrihet inte är en 

dygd och ett till försök att disciplinera och civilisera fångarna för att de ska bli goda 

medborgare avslöjas.
69

  

     För att återgå till Carl Otto Andersson höll han och Lönegren som nämnt en god kontakt 

med samtal om religionen och andlighet. I årsberättelsen 1867, nedtecknad 31 december, står 

det att Andersson sitter i cell. Enligt dagboken låste han in i cellen redan den sjätte december 

som tidigast. Anledning till cellstraffet är enligt Lönegren ett mindre brott mot disciplinen i 

fängelset och är ännu ett exempel på disciplinen som makttutövning.
70

 Deras samtal fortsatte 

och Lönegren träffar Andersson nästan varje kväll i hans cell vilket inte stämmer överens med 

dagböckerna.  Det kan vara att han lät bli att anteckna mötena eller utförde dem på sin fritid. 

Han beskriver svårigheterna med att försöka disciplinera Andersson och få honom att 

acceptera Statskyrkans tolkning av den kristna tron. Lönegren benämner honom som 

naturalist. Människan är som djuren och likt djuren ska människa skydda sig vid anfall. Med 

det argumentet rättfärdigar Andersson hämnd som självförsvar och känner ingen annan Gud 

än naturen och dess lagar. Lönegren försöker använda detta för att omvända Andersson och 

argumenterar med referenser till Romarbrevet och Apostlagärningarna för naturen som ett 

verk av Gud och en symbol för hans skapande kraft. Naturen är en spegel av Guds gudomliga 

kraft. Andersson kommer med invändningar men än dock ger samtalen resultat och Lönegren 

fick uppfattningen om att en frälsning kunde vara nära.
71

  

    Våren 1868 förändrades Lönegrens och Anderssons relation och framtid. Det hela började 

med att Andersson kom i dispyt med en medfånge som efteråt var rädd för att Andersson 

skulle ta hans liv. Lönegren fick höra talas om händelsen och lyckades lugna Andersson till 

priset av att hans intresse för religionen sjönk. Kort därefter dök nästa bekymmer upp. Ett 

brev hade anlänt från Fångvårdsstyrelsen om att ”Gluggen” skulle tas bort. Gluggen var en 

bod på slottsgården där fångarna kunde köpa extra mat så som mjölk, fläsk, korv men också 

kaffe. Arbetet på fästningen var betalt med en liten summa. Situationen med Gluggen skapade 

                                                           
68

 Fängelseprästens koncept, Varbergs Straffängelses arkiv, BA1, s. 65, 79. 
69

 Fängelseprästens koncept, Varbergs Straffängelses arkiv, BA1, s. 65, 78-79, bilaga 1867, Bilaga 1868, LLA; 
Dagböcker över prästerliga förrättningar, Varbergs Straffängelses arkiv, DIC: 2. s. 150-160. 
70

 Jämför Foucault, s. 13-14. 
71

 Lönegren 1893, s. 240, 244-246; Fängelseprästens koncept, Varbergs Straffängelses arkiv, BA1, s. 67, LLA; 
Dagböcker över prästerliga förrättningar, Varbergs Straffängelses arkiv, DIC: 2. s. 150-160, 168-186. 



Historia 61-90 Christian Haag HT-2016 

24 
 

stor irritation hos fångarna och Lönegren lovade att han skulle ställa upp som deras 

företrädare och prata med Fångvårdsstyrelsens Generaldirektör vid generalmönstringen på 

fängelset i mars. Andersson satt av ett cellstraff när situationen uppdagades men informerades 

när han var tillbaka i logementen. Han blev rasande när han informerats om att Gluggen 

skulle tas bort då han var en stark och ung man som åt förhållandevis mycket. Han beskyllde 

fängelsedirektören på Varbergs straffängelse för beslutet om Gluggen och planerade att döda 

honom.  Lönegren fick reda på Anderssons planer och en än gång fick Andersson vistas i cell.  

När Generaldirektören anlände i maj kunde Lönegren framföra fångarnas åsikter. 

Generaldirektören menade att fängelsedirektören missuppfattat vad Fångvårdsstyrelsen menat 

med skrivelsen. Fångarna skulle fortfarande få köpa mat för sina besparade pengar. De flesta 

var enligt Lönegren nöjda med resultatet men Anderssons hat för ”blodhunden” eller 

fängelsedirektören bestod. Vilket straff Andersson hade fått om han mördat en 

fängelsedirektör behöver inte förklaras ytterligare men för att undvika detta gjorde Lönegren 

en sista disciplinär åtgärd för och yrkade hos Fångvårdsstyrelsen för att Andersson skulle 

förflyttas från Varbergs straffängelse till Karlskronas straffängelse. Den 28 juni, det sista av 

de 48 religiösa samtalen, skrevs prästbeviset på Lönegrens kontor.
72

 

     Andersson förflyttades till Karlskrona straffängelse men flyttades ännu en gång kort efter 

sin ankomst till Landskrona straffängelse. Lönegren skrev brev till honom vid ett par tillfällen 

men fick inga svar. Däremot kunde fångar som förflyttats från Karlskrona och Landskrona till 

Varberg berätta kort om Andersson. Han kom på kant med befäl så väl som fångar och på 

Landskrona straffängelse i februari 1870 ledde ett bråk med en sergeant vid namn Lind till ett 

cellstraff. Som hatet hade funnits för fängelsedirektören på Varbergs straffängelse började det 

byggas upp mot sergeanten Lind. Den 20 juli 1871 anföll Andersson Lind med två knivar i en 

arbetslokal. Han dog av skadorna och i hovrätten dömdes Andersson till döden. Hans 

nådeansökan avslogs och den sjätte mars 1872 avrättades Carl Otto Andersson med 

halshuggning efter debatt och nådeansökningar.
73

   

Så slutade detta ”Samhällets olycksbarn”, sitt lif! Hvilken sorglig bild af förderf företer han icke? 

Hvar förde honom till detta stora själaförderf?
74 

Berättelsen ger indikationer till Lönegrens åsikter om religionen och hur man ska gå tillväga 

för att omvända fångarna. Lönegrens arbetsmetod med Carl Otto Andersson kan tolkas som 
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den typ av metod han ville använda för samtliga fångar. Även om uppgifterna från hans bok 

och dokumenten går isär angående hur ofta de förde samtal står det inget tvivel om att 

Lönegren försökte få Andersson att civiliseras och disciplineras till en människa i samhället 

som accepterade dess regler och Statskyrkans normer. Lönegren hade inte hunnit ta hand om 

alla fångar på samma sätt som han tog hand om Andersson och det kan exemplifiera hans 

ambition att omvända andra och hur han ville gå tillväga för att genomföra sitt uppdrag. Det 

heliga kallet som det talas om i tjänstebeskrivningen och hans bok blir påtagligt när 

dokumenten och källorna visar att Lönegren lade mycket tid på en enskild fånge. Det är också 

ett tydligt eget initiativ. Tjänstebeskrivningen säger att man ska omhänderta fångarna men 

ingenting om till vilken grad. Sammantaget kan sägas att Lönegren haft höga ambitioner men 

värderar fångar efter deras möjlighet till omvändelse. För att dra det hårdare kan man säga att 

han vet när han ser ett hopplöst fall som Flod, eller ett hoppfullt fall som den omhändertagne, 

och senare dödsdömde, Carl Otto Andersson.  

2.5 Herdens egna initiativ 
I 1867 års årsberättelse skrev Lönegren ytterligare ett dokument benämnt Ödmjuk anmälan. 

Någon liknande bilaga förekommer inte till Lönegrens senare årsberättelser. Syftet med 

bilagan specificeras i början på följande vis. 

Då jag går, att min skyldighet likmätigt yttra några ord om medlen för förhållandet af fångarnes 

moralitet och det religiösa tillståndet inom denna fångvårdsanstalt, får jag först och främst 

redogöra för mitt sätt att uppfatta hvad som utför hindren för ett religiöst lif.
75

  

Lönegren anser det sin skyldighet att yttra sig och peka på vilka hinder som existerar för 

fångarnas möjlighet till det religiösa livet och därmed upprättelse. Grunden till problemet 

Lönegren beskriver är samma typ av bekymmer som bland annat resulterade i 1840 års 

fångvårdslagstiftning: fångarnas inflytande på varandra. Lönegren skriver att det är svårt för 

en människa att ”lefva efter en högre sedlig måttstock”
76

 när omgivningen har en generellt låg 

sedlig nivå.  Det är samma typ av argumentation som Lönegren visade prov på när han 

uttryckt sig om fängelsets demoraliserande sociala miljö. Förslaget Lönegren lägger fram för 

att lösa bekymret med den sociala miljön är att placera de fångar som försöker leva efter 

Statskyrkans lutheranism i egna logement.  Detta för att de ska beblanda sig med kristna 

fångar istället för de som föraktar Guds ord. Lönegren förstärker sitt argument med en nyligen 

införskaffad erfarenhet. Kort efter hans tillträde som fängelsepräst kom två nya fångar till 
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Varbergs straffängelse. Det var två unga män som dömts till livstids fängelse för mord. Enligt 

Lönegren var de fulla av ånger och lovade att söka nåd och upprättelse hos Gud. Lönegren 

märkte däremot tidigt att deras lovord var tomma. Han lyckades förflytta en av de unga 

männen till ett annat logement där det fanns en fånge som Lönegren visste var gudfruktig. 

Fången tog den unge mannen under sina vingar och Lönegren kunde påbörja undervisning. 

Han påstår sig övertygad om att han kommer förbättras till en god kristen. Den andra unge 

mannen, som inte förflyttades, glömde sin ånger och vilja om förbättring kort efter att fången 

påbörjat sitt fängelsestraff.
77

  

     Denna diskussion förekommer inte i Lönegrens i kommande årsberättelse men ändå tas 

ämnet om egna logement åt kristna fångar upp i Fångvårdsstyrelsens egen årsberättelse år 

1868. Enligt Fångvårdsstyrelsen har ett par av fängelsepredikanterna vid straffängelserna 

omtalat hindret för den moraliska förbättringen som beblandningen av fångarna utgör. 

Styrelsen erkänner att det är en fråga de uppmärksammat tidigare men problemet ligger i att 

det inte finns plats för att skapa egna logement åt de ”bättre sinnade” fångarna.
78

   

    Lönegren tar upp ytterligare två förslag för att hjälpa fången mot upprättelse. Bland annat 

redogör han för vikten om böcker och att läsa: 

”Jag är därför innerligen öfvertygad om nyttan och nödvändigheten af, att det bereda fången 

tillfälle, att så mycket som möjligt få förkofra sitt helande genom läsning af gode och själsbildande 

böcker och genom samtal med sådana personer, som hyser deltagande för hans olyckliga 

belägenhet”
79

 

Utbildning och bildning är värden som Lönegren sätter högt. Vem på fängelset som ansvarade 

för utbildning kunde variera. Det förekom fängelser med lärare men i Varbergs straffängelses 

fall var det fängelseprästen Lönegren som bar ansvaret. Däremot ska prästen utföra 

religionsundervisning oavsett vilken lärare som fanns på fängelset och enligt paragraf 7 i 

tjänstebeskrivningen deltaga och hjälpa de fångar som inte lärt sig läsa.
80

 

     Friheten att läsa vilka böcker man ville fanns inte. På Varbergs straffängelse hade 

Lönegren ansvaret för religionsböckerna och ”fångens enskilda bibliotek” som innehöll 

läroböcker. Detta redovisades varje år i dagboken för prästerliga förrättningarna. Den 31 

december 1867 gjorde Lönegren sin första sammanställning av fängelsets böcker i 1868 års 

dagbok. Det finns 430 Psalm- och Evangelier böcker, 112 andaktsböcker, 58 Katekeser, 73 
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Nya testamentet utan Psaltaren och fyra med Psaltaren bland annat. Fångarnas enskilda 

bibliotek innehöll nästan uteslutande en kopia av varje bok. Det förekommer även här ett par 

religiösa böcker så som Lindblads Bönebok och Skanstedts kyrkohistoria. Bortsett från 

böckerna som fokuserar på religion och kyrka fanns flertalet böcker om Sveriges historia och 

naturlära samt en bok om himlakroppar och ett par årgångar av Läsning för folket. Romaner 

lyser med sin frånvaro.
81

 

     I Ödmjuk anmälan har Lönegren skrivit in en inköpslista på böcker. Bland annat 

Christoffer Columbus - dess lefnad och resor, Luthers ungdomslif efter Meste D’autigne, 

Nordbon under Hednatiden. Galleria af de märkvärdigaste händelserna i werldshistorien och 

Folkskriften. Temat med religion och historia fortsätter och ett nationalromantiskt inslag kan 

tolkas av boken Nordbon under Hednatiden. Intresset för hednatiden ökade under 1800-talet 

på grund av bland annat Göticismen. Problemet Lönegren står inför är dock ekonomiskt. 

Anslagen för fängelsets bibliotek räcker inte i takt med att fångarna sliter ut böckerna eller får 

läsa samma böcker flera gånger. Han föreslår ”vördsammast och, som jag tror, för 

fångvårdens bästa…”
82

 ett årligt tillskott på 100 riksdaler till fängelsets bibliotek. Vart detta 

dokument skickades framgår inte. Ödmjuk anmälan kan ha skickats hela vägen till Stockholm 

men även till Fängelsedirektören. Vad som framgår året efter, 1868, är att önskan troligtvis 

inte hörsammats. I årsberättelsen 1868 avslutar Lönegren med en önskan om att öka anslaget 

för fängelsets bibliotek med 45 riksdaler för att köpa in nya böcker och läromaterial.
83

    

     Biblioteket visar på ytterligare ett par ledtrådar till vilka värden som var viktiga. Att 

religion står som det viktigaste syns tydligt i antalet böcker kopplade till religiös utövning 

eller kyrkohistoria. Förslaget att köpa in böcker i historia och naturlära vilket visar ett tydligt 

eget initiativ vilket kan tolkas som typiskt för 1800-talet på grund av den då rådande 

nationalismen. Historieböckerna tyder på nationalismens och patriotismens inslag och troligen 

ett försök att få fångarna att känna sig som patrioter istället för svikna av staten.  

     Det tredje förslaget handlar om problematiken med dagsljus under vinterhalvåret. Eftersom 

fångarna arbetar under dagen hinner Lönegren endast ha enskilda samtal eller gruppsamtal 

tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Det blir för mörkt i prästens ämbetsrum. Lönegren 

föreslår att om ekonomin tillåter det få sysselsätta 10-12 fångar med undervisning under en av 

deras arbetstimmar. Om det däremot inte kan bifallas önskar han ett ökat anslag av stearinljus 

i sitt rum. Det tredje förslaget går emot Instruktionen för Predikanter wid Rikets fängelser. 
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Enligt paragraf 4 ska offentliga kristendomsförhör ske på de tider som predikanter anser duga 

men de får ej förekomma under arbetstimmar. De kan det tillåtas om ”Wederbörande sådant 

medgifwit”
84

. Wederbörande bör vara Fängelsetsdirektör. Religionsvården står för en stor del 

av disciplineringen men den dominerade tuktningen i det disciplinära maktschemat är arbetet. 

I detta fall vill Lönegren, i alla fall för någon timme, sätta religionsvården framför arbetet.
85

 

     I andra dokument förekommer andra egna initiativ. Varje söndag och helgdag har prästen 

enligt arbetsinstruktionerna hållit offentlig gudstjänst i fängelsets kapell som fanns på vinden i 

södra längan. Till Lönegrens glädje har det varit full kyrka varje gång och han välkomnar 

fångarnas flitiga besökande men mer specifikt påpekar han i årsberättelsen från 1867 att 

kyrkosången är förvånansvärt god, så på den nivån att han anser den överträffa sången i 

kyrkorna på landet. På grund av fångarnas uppskattning av sång har Lönegren hyrt in en 

sånglärare från staden för att hålla sånglektioner under söndagseftermiddagarna. Lönegren vill 

fortsätta med dessa övningar. I huvudboken för fängelset står det även under kontot för 

religionsvården att man hyrt in en organist en gång i månaden för att spela under den 

offentliga gudstjänsten för fångarna i kyrkan.
86

 

     Som sammanfattning kan slutsatsen dras att Lönegren är en i många fall pragmatisk och 

välvillig fängelsepräst. Han försöker förbättra situationen för så många fångar som möjligt 

genom samtalen samt att värna om dem som han anser är nära en trosbekännelse och ett 

religiöst liv. Detta konkretiseras i förslaget att flytta troende fångar till ett eget logement på 

grund av det störande inflytandet av mindre disciplinerade och civiliserade fångar.  Hans 

försök att äska fram medel för biblioteket pekar på samma process i försöket att föra fångarna 

mot den kristna tron. Han finner att läsning är ett effektivt medel för omvändelsen och vill 

förbättra utbudet. Likaså på vinterhalvåret vill han försöka hålla ett liknande tempo för 

undervisningen trots mörkret som vintern för med sig. Han följer tjänstebeskrivningen men 

försöker även göra sina egna inslag för att förbättra religionsvården på det vis han anser 

fungerar. Bildning och kunskap i fler ämnen framstår som viktiga värden vid sidan om 

undervisningen i kristendomen.  

 

                                                           
84

 Svensk Författningssamling 1846, Nr. 42 s. 3. 
85

 Fängelseprästens koncept Varbergs Straffängelses arkiv, BA1, s. 74-75, LLA. 
86

 Huvudböcker; Varbergs Straffängelses arkiv, Fia: 2. S. 367, LLA; Fängelseprästens koncept Varbergs 
Straffängelses arkiv, BA1, s. 66-67, LLA; Wiking-faria 2013, s. 230. 



Historia 61-90 Christian Haag HT-2016 

29 
 

2.6 Lönegren jämfört med andra Herdar 

2.6.1 Malte Hasselqvist på Kristianstads fängelse 

Av Lönegrens bok Livet i ett svenskt straffängelse i Sverige på 1860-talet – Ett olycksbarns 

berättelse att döma betydde Carl Otto Anderssons välgång mycket för Lönegren. Göran 

Bergstrand gör samma konklusion om fängelseprästen Malte Hasselqvist som tog hand om 

Anna Månsdotter, även känd som Yngsjömörderskan. Hasselqvist var 28 år och hade varit 

präst i fyra när han fick vikariatet som fängelsepräst på Kristianstads fängelse efter den 

dåvarande fängelseprästen Martin Cedervall. Han hade under sin arbetstid tagit hand om och 

förberett artilleristen Hagström för sitt dödsstraff. Arbetet ska ha tagit mycket på Cederwalls 

krafter och han orkade inte längre varpå han avsagt sig sitt uppdrag.
87

  

     Precis som Lönegren hade både Cedervall och Hasselqvist noterat alla möten med 

fångarna i dagboken över de prästerliga förrättningarna. Cedervall träffade Månsdotter innan 

han avslutade sitt arbete och har benämnt henne som Yngsjöqvinnan och efter hennes dom 

som Yngsjömörderskan. Hasselqvist skriver ”Besök hos Anna Månsdotter” och ger henne i 

alla fall ett namn men en månad senare benämner han Anna Månsdotter som ”Mor Anna”. 

Det är ett märkligt byte av namn men även nobelt att han inte benämner kvinnan för domen 

hon fått. Kommentarerna till mötena i fängelsets journaler tyder på att Hasselqvists omtanke 

för Månsdotter ökar. Bland annat kommenteras mötena med korta böner så som ”Inskrif, 

Herre, hennes namn i lifsens bok” och ”Herre, upplys hennes ögon, att hon icke bortsomnar i 

döden”.
88

 Efter hand blir kommentarerna kortare men handlar inte längre bara om henne. Den 

2 augusti avslutar han kommentaren med ”Herre, hjelp mig o henne!”. Under denna tid 

försökte han även få henne att ta nattvarden men misslyckas. Två månader efter att 

Hasselqvist engagerat sig i arbetet erkänner han sig besegrad och den 7 augusti 1890 ägde 

avrättningen rum. Det han gjorde var möjligen att fördröja straffet för att förmå henne att nå 

frälsning så hennes synder kunde bli förlåtna av Gud.  Efter Anna Månsdotters avrättning ska 

Hasselqvist inte ha blivit sig själv igen och stördes av tvångsbeteenden och enligt andra 

präster talade han om ”befängda ämnen” under sina prediktningar.
89

 

     Bergstrand frågar sig varför domkapitlet i Lund gav en så pass ung fängelsepräst uppdraget 

att förbereda Anna Månsdotter inför döden.  Samtidigt visar dagboken att Hasselqvist 

ansträngde sig för att hon ska omvändas och ta nattvarden. Bergstrand tror att det i 

Hasselqvists fall handlar om ambitioner och att prästen var övertygad om att Anna Månsdotter 
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hade hamnat i helvete om han inte omvände henne. Ambition kan argumenteras för att vara en 

anledning även för Lönegren. Han poängterar tydligt i årsberättelsen 1867 hur han lyckats 

förmå en av Varbergs straffängelses mest fruktade fångar till att påbörja en väg mot kristen 

tro. Det ger en indikation till att det skulle vara prestigefyllt att lyckas omvända en 

svårhanterlig fånge. Det skulle kunna vara något som lägger Lönegren och Hasselqvist i 

samma kategori. Det finns däremot ett annat svar på varför prästerna tog sig an dessa 

uppgifter: De ingick i deras tjänstebeskrivning.  

2.6.1  Carl Johan Edwall på cellfängelset Dufvan.  

Carl Johan Edwall var fängelsepräst på cellfängelset Dufvan i Härnösand under början av 

1860-talet. Han skrev likt Lönegren årsberättelser, kyrkoboken och dagböckerna för de 

prästerliga förrättningarna och rapporterade om antalet prediktningar samt religiösa samtal 

med enskilda fångar till Fångvårdsstyrelsen Utbudet av litteratur var mindre än på Varbergs 

straffängelse vilket kan bero på att Dufvan var ett mindre fängelse. Varje cell på Dufvan hade 

en andaktsbok, Nya Testamentet samt en Psalm- och Evangeliebok. Utöver dessa består 

biblioteket av böcker med kristen karaktärs om Postillor, biblisk historia och kyrkohistoria. 

Undantaget bland böckerna är Läsebok i Naturlära men böcker om svensk historia eller 

universums himlakroppar förekommer inte vilket fanns på Varbergs straffängelse. Det kan 

bero på att Dufvan var ett nytt fängelse i början på 1860-talet och inte hunnit köpa in fler 

böcker.
90

  

     I årsberättelsen hyllar Edwall cellfängelset för dess effektivitet men fördömer den 

opålitliga vaktpersonalen som inte upprätthåller fångarnas isolering. Vakterna konverserar 

med fångarna och under nätterna kan vakterna förse dem med vad de vill mot en viss summa. 

Med kontakter utanför fängelset kunde fångarna anskaffa sig pengar eller brännvin med 

vakterna som mellanhand. Enligt fångarna var detta inte en svår process. Därmed faller en 

viktig byggsten för Philadelphiasystemet och vaktbefälet bli ett hinder för religionsvården.
91

  

    Kristendomskunskapen var inte god på Dufvan heller. Att undervisa i grupp är uteslutet 

men den enskilda undervisningen tar upp mycket tid. Edwall föreslog därför att köpa in 

cellskåp
92

 för att undervisa ett par fångar i taget samtidigt som man uppehöll 

isoleringsprincipen. De hade hyllats av präster på andra håll i landet och 1864 fick Edwall 
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igenom sitt förslag och fick fyra stycken på sitt kontor. Likt Lönegrens flera egna initiativ 

syns här ett av Edwalls initiativ. I årsberättelsen kommenterar Edwall fångarnas bristande 

kristendomskunskaper vilket bekymrar honom. Likt Lönegren ser han många fångar som 

argumenterar för att de har anammat Guds ord men han avfärdar argumenten svepskäl. När de 

väl kommer ut ur fängelset faller de tillbaka för sina lustar och in i brottslighet. Det gör 

honom skeptisk till förändringen av fångens sinnelag och tappar tron på förbättringsidén av 

fången inifrån.  

     Lönegren skriver förhållandevis ofta om enskilda fångar i sina årsberättelser. Edwall är 

återhållsam med redogörelser som enskilda fångar med undantag för årsberättelsen 1865. 

Bland annat redogör han ett fall där två vaktknektar blivit dömda för att ha utövat otukt med 

en ogift kvinnlig fånge. De avskedades och dömdes till två månaders straffarbete. I övrigt har 

det inte skett några självmord eller rymningar. Rymningar är snarare enklare och vanligare på 

ett större straffängelse så som det i Varberg. Edwall är restriktiv med vad han rapporterar, 

kanske för att skydda fångarnas anonymitet.
93

  

    Lönegren och Edwall har samma typ av arbete men givetvis med olika förutsättningar. 

Dufvan var ett mindre cellfängelse och Varbergs fängelse ett stort straffängelse med 400 

fångar. Lönegren poängterar aldrig som Edwall att cellsystemet var att föredra men hans 

förslag om att införa särskilda logement för kristna fångar och att ensamheten förenklar 

omvändelsen tyder på att de har liknande åsikter. Edwalls redogörelse om fångens förändring 

inifrån är däremot anmärkningsvärd. På grund av graden av återfall och fångarnas svepskäl 

om sin gudstro är han som nämnt ovan skeptisk mot själens förbättring. Däremot skriver han i 

sin årsberättelse att det vore otacksamt att inte erbjuda möjligheten till hjälp för att nå 

välsignelse och ska detta uppnås är det cellfängelset som är den bästa och mest effektiva 

vägen att gå.
94

 

2.6.2 Fängelseprästerna på Växjöfängelset 

Växjöfängelset grundades 1848 och avvecklades 1995. Fängelseprästerna skrev årsberättelsen 

och förde kyrkobok samt dagböckerna över de prästerliga förrättningarna. Gudstjänsten hölls 

varje söndag och helgdag men eftersom Växjöfängelset var ett cellfängelse skulle 

isoleringsprincipen uppehållas. För att höra predikan och vara kvar i cellerna hakade man upp 

dörren till cellen på glänt så fångarna kunde höra prästen. Likt Lönegren, Hasselqvist och 

Edwall höll prästerna samtal med enskilda fångar. Genom samtal och undervisning i 

kristendomen skulle prästerna väcka fångarnas ånger för sina brott och låta dem finna tröst i 
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religionens nådelöften. Nåden, ska dock påpekas, handlar som vi sett om Anna Månsdotter 

om nåd i efterlivet.  

Växjös första fängelsepräst Pehr Welander och Lönegren har även en stor likhet mellan 

varandra. Båda lade ner en stor portion av sin tid på en enskild fånge. Welander tog nämligen 

hand om en fånge som bereddes för dödsstraff.
95

  

     Generellt sätt delar fängelseprästerna på Växjö fängelse åsikten om cellfängelset och ser 

det som ett effektivt system för att vända fångarna mot kristendomen. Hur de utrycker sig i 

årsberättelserna skiljer sig däremot. Johan Wirell, den andre fängelseprästen, höll sig kort och 

koncist med få personliga reflektioner, bortsett från en längre diskussion 1875 om varför 

dödsstraffet bör behållas, medan hans efterträdare Hallborg gjorde långa utläggningar om 

brottsligheten och dess orsaker. Han kritiserade industrialiseringen, sekulariseringen, 

frikyrkornas framväxt, alkoholism, utmanandet av den patriarkala ordningen och migrationen 

som stora hot mot kyrkan, religionen och samhällets stabilitet. Industrialiseringen uppfattas 

som ett stort hot eftersom ungdomarna kommer långt bort från sina familjer och lägger 

pengarna på brännvin och spel. Han finner belägg för sitt påstående i att ungefär hälften av 

fångarna på Växjö fängelse kommer från socknarna Älghult, Lenhovda och Åseda som var 

Kronobergs mest industrialiserade orter. Ett eget initiativ Hallborg tog var att han åren 1894-

1895 skrev en biografibok över fångarna. Den var utförligare än de kortfattade fångrullorna 

och Hallborg kommenterade fångarna som opålitliga, lömska och oförbätterliga men i 

biografin förekommer även längre anteckningar om fångarna som de muntligt framfört. Det 

visar en djupare inblick i fångarnas syn på sina egna liv. Biografin redogör även för enskilda 

fångar, lagar och normer och samhällets kraftiga förändring mot slutet av 1800-talet.
96

  

     Lönegrens årsberättelser är utförligt skrivna med en stor del egna slutsatser om hur 

religionsvården kan förbättras och delvis om vad som orsakat kriminaliteten. Han skrev 

däremot aldrig någon längre biografi om fångarna som Hallborg gjorde. Istället skrev han sin 

egen biografi som fängelsepräst.  

2.7 Själavården – lyckat eller misslyckat? 
I sina årsberättelser och i sin bok redogör Lönegren återkommande om att religionsvårdens 

tillstånd är kritiskt. Andelen som tror på Gud är låg och den generella kunskapen om 

kristendomen är bristande. Däremot förekom det fall av fångar som valde att börja tro och 

ville leva kristet. Studien har redan berört några så som Carl Otto Andersson och ynglingarna 
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som var dömda för mord. I årsberättelserna nämns flertalet fångar som blev och ville bli 

kristna eller ljög om det. År 1867 berättar Lönegren, glädjande, om fyra fångar som funnit 

Gud och en stark dragning till tron finns hos flera andra fångar på fängelset. Det har tagit en 

stor del tid och kraft för att dessa fångar ska nå frälsning.
97

  

     Fången Nr. 93 Carl Aristarkus Backman föddes den 31 oktober 1830 i Eskilstuna och 

straffades för första gången år 1852 till fem dagar på vatten och bröd för första resans stöld. 

Åren kantades av fler domar för stöld samt att han blev intagen på Långholmen i Stockholm 

för försvarslöshet.  Backman kom till Varbergs straffängelse den 21 juni 1861 och nu dömd 

för fjärde resans stöld.
98

 Han omtalas specifikt i årsberättelsen och trots svårigheterna med 

religionsvården i straffängelset har Backman öppnat sitt hjärta för Gud och tron efter ett straff 

i mörk cell enligt 1867 års årsberättelse. Han är inte heller ensam bland de som på något vis 

ökat sin kunskap i kristendomen då Lönegren kort redogör för 23 fångar i årsberättelsen. Det 

är ett tecken på att själavården går i en positiv riktning men jämfört med fångantalet på cirka 

400 intagna är det en procentuellt liten summa.
99

  

I början av 1869 års årsberättelse står det följande:  

Det religiösa tillståndet är däremot i allmänhet bedröfligt. Väl både åfhöra fångarna med 

uppmärksamhet ordet predikan och lyssna till de lärdomar, som meddelas dem vid 

Christendomsförhören, men några frukter, som utvisa hjärtats förbättring och lefverets förändring i 

Christlig mening, äro tyvärr sällsynta. Det ser ut som att mängde hafva dödens djupa sömn… icke 

blott en öfvernaturlig hjelp, utom också ett själavårdsarbete, som öfverstiger den ensamme lärarens 

förmåga och kraft.
100

 

     Lönegren återkommer till det bedrövliga tillståndet för religionsvården i sin sista 

årsberättelse. De uppmärksammar inte predikan eller lärdomarna men han erkänner att det är 

sällsynt med framsteg för religionsvården. Undantag förekommer och en mindre församling 

saliga finns men mängden är oåtkomlig och han påstår i citatet ovan att det krävs en 

övernaturlig kraft för att hjälpa en ensam fängelsepräst i detta tunga uppdrag. Den säkraste 

vägen mot religiös tro för fångarna är ensamheten enligt Lönegren.
101

 

     Situationen för religionsvården på Varbergs straffängelse är dock inte unik. Nationellt 

visar fångvårdstyrelsens årsberättelser att situationen är bedrövlig på fler fängelser i Sverige. 

Statistiken för religionsvården representerar totalt 37 läns- och kronohäkten, fem 
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straffängelser för män och tre för kvinnor samt tre stycken kronoarbetsfängelser. Av de som 

tagit emot religionsundervisning och eller själavård fanns det år 1867 5598 cellfångar och 

4120 straffängelsefångar. 1868 fanns det 6888 cellfångar och 4600 straffängelsefångar. 1867 

hade omkring 30 % av fångarna ringa eller ingen kristendomskunskap och under 1868 har 

siffran stigit till 33 %. Resterande 70 respektive 67 % har god eller försvarlig 

kristendomskunskap men Fångvårdsstyrelsen poängterar tydligt att statistiken inte är 

hundraprocentigt tillförlitlig. Betyget på kristendomskunskaper hos den enskilde fången 

bygger på den specifika fängelseprästens uppskattning och kraven varierar präster i mellan. 

Dessutom har fångförflyttningar mellan olika fängelser resulterat i att enskilda fångar räknats 

flera gånger.
102

 På grund av detta tog fångvårdstyrelsen bort tabellen för de fångar som fått 

undervisning eller själavård från och med årsberättelsen år 1869. Istället räknar de kort upp de 

fångar som saknar all form av kunskap i kristendomen samt de som tagit nattvarden. År 1869 

och 1870 tog 50 respektive 43 fångar emot nattvarden.
103

   

    För att återgå till Varbergs straffängelse förefaller fångvården som en svår utmaning. Att 

Lönegren och andra fängelsepräster förespråkade en solitär inlåsning eller att fångarna sattes i 

kristna logement blir en given ståndpunkt när fångarnas inflytande på varandra var en av de 

större käpparna i hjulet. Ett större bekymmer som även poängterats av fängelseprästerna är 

vad som skedde efter fängelsevistelsen. I fängelset hade de kontroll genom disciplin och 

kunde civilisera samhällets olycksbarn. Utanför fängelset kommer de på nytt i kontakt med 

sina kamrater, eller olyckskamrater som Lönegren kallar dem, och de glömmer allt de lärt sig 

om kristendomen.
104

  Själavården kan argumenteras för att vara ett gott försök, men det håller 

inte hela vägen. 

De äro att likna vid trä, 

som visa tecken till en rik blomning, men 

icke sätta någon frukt. Emedan Nordan- 

vinden med sin isande kyla förstör fruktämnet. 
105 
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3. Slutdiskussion 

Vi har nu kommit till slutet av kandidatuppsatsen. Här följer slutdiskussionen och 

presentationen av undersökningens resultat. För att börja från början visar undersökningen att 

Lönegren följer fångvårdens riktlinjer och utför dem enligt tjänstebeskrivningen. Detta 

indikeras genom hans undervisning av fångarna, samtalen med dem och redogörelserna i 

dagböckerna över de prästerliga förrättningarna och årsberättelserna. Hade han inte gjort detta 

hade Lönegren med stor risk förlorat sitt arbete som fängelsepräst vid Varbergs straffängelse. 

Det grundläggande arbetet med undervisningen och redogörelserna för religionsvårdens 

tillstånd i fängelse delar han med andra präster i Sverige så som Carl Johan Edwall, Malte 

Hasselqvist och prästerna i Växjö. De delar tanken om själavården, skickar in önskan om 

förbättringar och i viss mån hyllar cellsystemet för dess effektivitet. Slutsatsen är att 

själavårdens grundläggande arbete på Varbergs Straffängelse fungerar som den är tänkt att 

göra. Instruktionen för predikanter wid rikets fängelser och wid krono-arbetskorpsen berättar 

vad som ska göras och dagböckerna över de prästerliga förrättningarna och årsberättelserna 

visar sedan prov på hur själavården fungerade och utfördes vilket stämmer överens med 

tjänstebeskrivningen. I Lönegrens fall visas detta även i hans bok Lifvet i ett svenskt 

straffängelse under 1860-talet.  

     Med bakgrund mot forskningsläget strider undersökningens resultat inte emot de resultat 

tidigare forskare har nått. Det går snarare att se hur tidigare resultat även förekommer på 

Varbergs straffängelse. Roddy Nilssons slutsatser om fängelsesystemens utveckling syns även 

på 1860-talet. Sammanflätningen av diskurserna till det Liberal-progressiva reformprojektet 

har satt sin prägel och flera element som förespråkades av Bentham och Howard lever kvar i 

fängelsesystemets och religionsvårdens praktiska utförande. Fängelset agerar som en 

uppfostringsanstalt genom religiös tuktning och hårt arbete samt solitär inlåsning i cell eller 

cellstraff vid brott mot straffängelset disciplinära regler.  Jan Sundins redogörelser för 

topparna i brottsstatistiken under 1700-talet berodde på Statskyrkans rättsliga offensiver mot 

brott som oäkta födslar och oordning i kyrkliga sammanhang. Detsamma har inte visats av 

denna undersökning då den inte fokuserat på vad fångarna straffats för men religionsvården 

ger en indikation på Statskyrkans intresse att hålla sig kvar i straffsystemet som en 

maktfaktor. Att ansvara för fångarnas välgång och förbereda dem inför döden gör prästerna 

till en makt att räkna med på varje fängelse. Sundin pekade även på att rättsväsendet gradvis 

infiltrerades av kyrkan och staten. Religionsvården skulle därmed kunna vara det slutliga 

infiltrerandet av Statskyrkan i rättsväsendet för att bibehålla och utöka sin makt.     
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Tjänstebeskrivning kan tolkas ha en standardiserande effekt på Sveriges fängelseprästers 

arbete vilket resulterar i att arbetet liknar vartannat på alla fängelser. Det som däremot skiljer 

prästerna åt är nivån av deras egna initiativ och vilka värden de förespråkar. Andra präster i 

Sverige har i likhet med Lönegren föreslagit förbättringar för fångvården i årsberättelserna, 

men det som skiljer dem åt är vad de diskuterar och i hur stor utsträckning de gör sina egna 

initiativ. Värdena och initiativen är dock i många fall sammanvävda då initiativen tyder på 

vad som är extra viktigt för religionsvården enligt fängelseprästen. Lönegren gör många av 

dessa och det tydligaste exemplet är dokumentet Ödmjuk Anmälan. Förflyttningen av kristna 

fångar till separata logement, religionsundervisning under fångarnas arbetstid under 

vinterhalvåret och ett utökat bibliotek på fängelset är några exempel på värdeladdade egna 

initiativ.  

     Fångarna Erik Swensson Flod och Carl Otto Andersson har påvisat en stor del av 

Lönegrens åsikter och värderingar men också hur disciplin användes som maktutövning. Det 

ska det nämnas att hans omhändertagande av Carl Otto Andersson är delvis unikt. Andersson 

får en mycket stor del uppmärksamhet i form av möten och samtal. Det visar sig i 

dagböckerna för de prästerliga förrättningarna, årsberättelserna och boken samt tyder på 

värden som omtänksamhet och vänskap.  Omhändertagandet av Carl Otto har jämförts i 

undersökningen med tiden som lagts på att förbereda fångar inför döden. Jämförelsen handlar 

om mängden tid som lagts på en enskild fånge. Hasselqvist var tvungen att ta hand om Anna 

Månsdotter på grund av tjänstebeskrivningen medan Lönegren till synes tar hand om 

Andersson av fri vilja. Tjänstebeskrivningen säger inget om att ge en fånge stora delar av 

fängelseprästens tid för dennes konversion. Trots det har Lönegren gjort detta med Andersson 

även om han konkret hade kunnat behandla honom som vilken fånge som helst och inte gett 

honom den stora mängden tid. Det ger indikationer på en vilja till prestige då hans 

redogörelse i årsberättelsen 1867 om framstegen med den livsfarlige fången Andersson tyder 

på en viss stolthet. Flod påstås däremot i årsberättelserna vara den fånge som tar upp mest tid. 

Här lämnar undersökningen en gåta efter sig då dagboken för de prästerliga förrättningarna 

säger en sak och årsberättelsen säger en annan, vilket öppnar möjligheterna för mer forskning. 

Spekulativt kan det handla om mängden tid Lönegren fick lägga på att övertyga fångar på 

fästningen om att Flods tolkning var felaktig. Förbudet mot Flods predikningar är också ett 

exempel på användandet av disciplin som maktmedel och vilken religiös tolkning som är den 

rätta. Flod ser sig troligen som en profet i sina egna ögon men hans nytolkning av Bibeln och 

Anderssons naturalistiska tolkning av den kristna tron faller inte god jord hos Lönegren. Det 

är den Svenska Kyrkans Lutheranska tolkning av kristendomen som är den rätta enligt 



Historia 61-90 Christian Haag HT-2016 

37 
 

Lönegren och tjänstebeskrivningen. Som slutsats om studiens två sidogestalter Flod och 

Andersson visar de som tydligast prov på Lönegrens åsikter och hur disciplinen kan användas 

som maktutövning. De har pekat på vilka religiösa åsikter Lönegren anser felaktiga och hur 

han vill gå tillväga för att omvända dem. Typen av disciplinära åtgärder är precis den typen 

som Foucault menar humaniserade brottsstraffet under 1800-talet. De bestraffas med 

inlåsning i cell eller förbud mot någonting istället för kroppsstraff.  

     Värdet vänskap visar sig dels i Lönegrens berättelse i hans bok om hur han agerade första 

dagen han kom till fängelset. Det bör möjligen tas med en nypa salt att han bjöd in fångarna 

till samtal närhelst de ville men antalet besök med fångar samt antalet möten med Andersson 

tyder på att han sagt någonting som påverkade fångarna i logementet. Rykten ska inte heller 

underskattas och Lönegrens agerande i spinneriet juli 1867 spreds med stor säkerhet över 

fängelset. Det moraliska livet som värde visas genom att Lönegren i årsberättelserna 

förespråkar sedlighet hos fångarna.  Exempelvis redogör han för hur andra fångars inflytande 

är destruktivt vilket förhindrar andra fångars försök att komma ur kriminaliteten. Det värdet 

blir verklighet i förflyttningen av fångar där Lönegren försöker hjälpa de kristna fångarna från 

inflytandet av andra fångar samt förbudet mot Flods predikningar. Satsningarna på biblioteket 

visar att han ser utbildning som en viktig byggsten i arbetet. Han redogör för hur bra läsning 

är för att nå frälsning och i Ödmjuk anmälan försöker han även äska fram mer pengar till 

biblioteket för att köpa in nya böcker, religiösa så väl som historiska och naturvetenskapliga. 

Försöket att äska fram medel förekommer igen i årsberättelsen året därpå. Hans syn på 

utbildning och försök att utöka utbudet i fängelsets bibliotek tyder på att han är en anhängare 

av utvecklingen av exempelvis folkskolan för att bredda utbildningen bland folket. 

     Disciplinen som en maktteknik indikeras av antalet exempel för dess användning. Flertalet 

fångar sätts i cell vid förbrytelser i fängelset och yttrandefrihet begränsas. En viktig byggsten i 

disciplinens maktutövning i fängelset har lyckats. Jag delar Foucaults slutsats om att fängelset 

på 1800-talet är en fördelaktig miljö för att förklara teorin Disciplinen som maktteknik. Det 

förekommer många exempel som visar prov på hur maktutövningen gick till och dess mål.   

     Civiliseringsprocessen för de enskilda människorna har byggt på att de förbättrar sig till att 

leva ett dygdigare och mer moraliskt liv. Det speglas bland annat i Lönegrens redogörelser om 

fångarnas låga moraliska nivå, tron på Gud och hans försök att hjälpa fångarna mot ett mer 

moraliskt leverne. Det är försök till civiliseringen och är i flera fall en maktutövning så som 

den ovan nämnda förflyttningen av en fånge till ett annat logement och Lönegrens förbud mot 

Flods predikningar.  

     Det är däremot svårt att argumentera för att själavården från ett övergripande perspektiv 
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var ett lyckat projekt. Fångarna var ointresserade av religionen och Lönegren erkänner att 

man sällan gör framsteg bland fångarna. De omvända fångarna i årsberättelserna ska kanske 

ses mer som undantag än lyckade konversioner. Tillståndet för själavården på Varbergs 

straffängelse är inte heller unik. Fängelseprästerna från Växjö och Härnösand vittnar om 

liknande situationer med stora utmaningar för att omvända fångarna och Fångvårdsstyrelsens 

årsberättelse visar att omkring 30% av det totala fångantalet har ringa eller ingen kunskap i 

kristendomen. Dessutom är de omvända fångarna få i jämförelse med det totala antalet och att 

Lönegren lyckas omvända ett par fångar gör inte hela själavårdsprojektet till ett lyckat 

projekt. Problemet som Lönegren och andra präster redogör för, förutom fångarnas inflytande 

på varandra, är vad som sker efter tiden i fängelset. När friheten väl visar sig utanför 

fängelsets murar faller de före detta fångarna för sina passioner, lustar och faller tillbaka in i 

kriminaliteten. Slutsatsen är att religionsvården fungerade för ett få tal – i fängelset. 

Civiliseringen och disciplineringen av fångarna har misslyckats då det inte håller i längden. 

Men kan disciplineringen i fängelset och själavården argumenteras för att vara ett led i 

civiliseringsprocessen? Liksom våldsmonopolet minskade det dagliga våldet har våldsamma 

kroppsstraff bytts ut mot rutiner, arbete och scheman för att föra våld mot själ och psyke 

istället för kropp och lem. Man kan säga att genom disciplinering av fångarna civiliseras de 

från ett kriminellt liv till ett religiöst och arbetsamt liv för att åter ligga i linje med resten av 

samhället. Kombinationen av civilisering och disciplin flyter därmed samman.  

     Som nämnt var återfallen ett huvudbry inte bara för Lönegren utan flera präster och detta 

hade de ingen kontroll över. Det är möjligt att själavården hade varit ett mer lyckat projekt om 

prästerna och staten försökt kontrollera de före detta fångarna efter att de blivit frisläppta. Det 

är en idé i linje med ett övervakningssamhälle och en polisstat. En spekulativ lösning kan 

argumenteras för att vara det sociala skyddsnät som Sverige har idag. Ett ekonomiskt stöd 

samt arbetsrättsliga regler kan argumenteras för att ha minskat antalet som levde på 

exempelvis stöld eller antalet försvarslösa. Detta skulle kunna vara en utgångspunkt i 

kommande forskning på en större skala. Religionsvården var ett försök att förbättra de 

kriminella till bättre medborgare i 1800-talets dåtida samhällsanda. I nationalismens och 

frikyrkornas formering sker i fängelserna en uppfostring på vad som kan anses industriell nivå 

för att tukta och förändra individen. Insikten om människans möjlighet till förändring som 

började på 1700-talet är i ett längre tidsperspektiv fröet till den rehabilitering vi har av fångar 

idag, även om det dröjde längre innan man tog den psykiska hälsan i beaktning. 

Religionsvården och straffängelserna är snarare en del av processen i fängelset och straffets 

humanisering.  
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Bilaga 1  

Instruktionen för predikanter wid Rikets fängelser och wid krono-arbetskorpsen 

Avskrift av: Svensk Författningssamling 1846:42  

Instruktionen för predikanter wid Rikets fängelser och wid krono-arbetskorpsen 

§ 1) Fångpredikanten bör städse med wärma och nit, uti en sannt kristlig anda, omfatta sitt 

heliga kall, att hos de fallna återwäcka ånger öfwer begågna förbrytelser, allwarliga föresatser 

till bättring, samt hopp och förtröstan på religionens nådelöften. 

§ 2) Hans serskilda tjensteåligganden skola i allmänhet vara:  

a) att vid fånges ankomst, eller så fort de kan, göra sig noga underrättad om  dennes 

hälsotillstånd, kristendomskunskap och fordna lefnadsförhållanden;  

b) att förrätta offentlig gudstjenst;  

c) att i gemensamhetsfängelse tidtals hålla offentliga kristendomsförhör;  

d) att dagligen, eller så ofta som möjligt, hålla religiösa samtal med ensam fånge  eller 

några få i sender; 

e) att hafwa tillsyn öfwer fängelsets skola, der sådan finnes;  

f) att till H.H. nattward bereda fångar som ännu ej den begått;  

g) att bereda dem, som skola undergå dödsstraff eller uppenbar kyrkoplikt; 

h) att jordfästa aflidna fångar och barn, som i fängelse dött, samt döpa dem, som der blifwit 

födde; 

i) att mottaga och förwara fångarnes prestbewis och sådane för dem utfärda; 

j) saknas  

k) att anmäla, om ankommen fånge befinnes icke hafwa åtnjutit behörig 

religionsundervisning;  

l) att afgifwa årsberättelse om religionswården inom fängelset;  

m) att föra kyrkbok; och  

n) att föra dagbok öfwer presterliga förrättningar. 

§ 3) Offentlig gudstjenst för fångarne hålles i allmänhet hwarje sön- och helgedag på tid, som 

för högmässa är wanlig, derest ej Styrelsen öfwer fängelserna, uppå förekommen anledning, 

medgifwit undantag i ena eller andra afseendet. Skriftemål och nattvard hållas på de tider som 

af predikanten medgifwit.  
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§ 4) De offentliga kristendomsförhören motsvara husförhör inom församlingarne och hållas 

med så stora afdelningar af fångpersonalen och på de tider predikanten finner tjenligt, dock, 

hwad angår fångar, som till allmänt arbete anwändas, ej under arbetstimmarne, utan att 

wederbörande sådant medgifwit. 

 § 5) Religiösa samtal med ensam fånge, eller med ett litet antal på en gång, utgöra ett af 

fångpredikantens wigtigaste åligganden. Ej må fånge i gemensamhetsfängelse, som är af 46 

predikanten till samtal kallad, wägras att sig inställa. Inom ensamhetsfängelse eger 

predikanten fritt tillträde till alla celler.  

§ 6) Wid offentlig gudstjenst och de större offentliga kristendomsförhören bör nödigt antal af 

fängelsets bewakningspersonal wara tillstädes, för att tillse yttre ordnings och anständighets 

iakttagande. Likaså wid de i paragraf 5 omförmälta mera enskilda samtal, om predikanten det 

äskar  

§ 7) För bibringande af erforderlig färdighet uti innanläsning åt fångar, som denna färdighet 

sakna, må predikanten i gemensamhetsfängelse begagna biträde af passande fånge, om sådan 

finnes; skolande, wid walet deraf, afseende fästas ej ensamt på personens förmåga att 

underwisa, utan ock synnerligen på dess sedlighet. Predikanten bör ofta bewista denna 

underwisning, derwid gifwa nödiga föreskrifter och rättelser, samt, om underwisaren i ett eller 

annat afseende befinnes olämplig, utse mera passande.  

§ 8) Prestbewis för fånge aflemnas, då wederbörande embetsmyndighet det äskar, äfwenom 

till fången wid dess frigifwande. Prestbewis bör upptaga: när och hwarest han sednast warit 

mantalsskrifwen, huru länge han wistats inom fängelset, hurudant hans uppförande der warit, 

hans kristendomskunskap, när han begått H. H. nattward, och slutligen de brott, för hwilka 

fången undergått judiciell bestraffning. Då fånge till annan fångvårdsinrättning förflyttas skall 

prestbewiset innehålla fullständigt utdrag af hwad i kyrkboken om honom finnes antecknadt.  

§ 9) I afseende å bristande kristendomskunskap hos ankommande fångar, iakttages hwad 

derom finnes serskildt föreskrifwen uti Kongl. Brefwet af den 30 December 1835.  

§ 10) Årsberättelse om religionswården inom fängelset, hwarmed bör följa förteckning öfwer 

religionsböcker och hwad mera till pastoralwården hörer, insändes till Styrelsen öfwer 

fängelserna genom den embetsmyndighet, som på stället har högsta tillsynn öfwer fängelset 

anser wara af behofwt påkalladt. Årsberättelsen afgifwes ock till wederbörande Konsistorium.  
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§ 11) Kyrkboken föres enligt af Styrelsen öfwer fängelserna meddeladt formulär, och bör för 

hwarje fånge upptaga: a) hans namn; b) år, månad och dag, då fången blifwit född; c) 

församling samt by eller gård, der han är född; d) föräldrarnas namn, stånd och willkor, samt 

dessa lefwa eller wid hwad ålder han dem förlorat; e) hans förra yrke eller näringsfång; f) de 

församlingar, der han warit mantalskrifwen, och tiden när, men synnerligast hwarest och när 

han sednast det warit; g) huru beskaffad uppfostran han erhållit; h) om och när han sednast 

före ankomsten till fängelset begått H. H. nattward; i) hans kunskap i kristendom, läsning, 

skrifning m.m. ; k) om, när och af hwad anledning han tillförene warit häktad, för brott 

tilltalad, frikänd, bestraffad eller benådad; samt l) när och af hwad orsak han till fängelset 

ankommit. Kunna dessa omständigheter ej af de inom fängelset tillgänglige handlingar, eller 

af fångens egna berättelser, tillförlitligen utredas, bör, om den felande uppgiften är af 

beskaffenhet att utgöra föremål för embetsbetyg, anmälan om sådant betygsinförskaffande 

göras hos den embetsmyndighet, som på stället har högsta tillsyn öfwer fängelset. 

Kyrkoboken bör widare, angående wistandet i fängelset, upptaga, huru fången sig der förhållit 

när han begått H. H. 47 nattward, hans framsteg i kristendoms-kunskap och läsning, samt när 

och af hwad anledning fånge från fängelset afgått, hwarthän han blifwer förpassad, eller när 

han i fängelset har aflidit. Så widt ske kan, bör anteckning om fånge i kyrkboken wara gjord 

sednast en wecka efter ankomsten till fängelset.  

§ 12) I dagboken antecknas alla presterlliga förrättningar för hwarje dag, med utsättande 

deraf, hwilka fångar warit föremål för religiösa samtal, förhör m.m.  

§ 13) Inom hwarje fängelse föra kyrkboken och dagboken öfwer presterliga förrättningar wara 

tillgängliga för dem, som ega att fängelset inspektera.  

§ 14) I öfrigt skalla predikanten ställa sig till efterrättelse hwad för Swenska kyrkan i 

allmänhet finnes stadgadt, äfwensom de föreskrifter, som af Styrelsen öfwer fängelserna 

meddelas,  

§ 15) Predikanten wid kronorabetskorpien har i afseende på kronoarbetskarlar enahanda 

åliggande, som fångpredikant i afseende på fångarne.  

________________________ 
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