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Udkast
til

Lov  om T v a n g s o p d r a g e l s e .

Kapitel I.

B e t i n g e l s e r n e  f o r  og F r e m g a n g s -  
m a a d e n  v e d  d e t  O f f e n t l i g e s  I n d 

g r i b e n .

§ I-
Barn, der ikke har fyldt det 16de Aar, Getz’s Udkast § l. 

bliver i Overensstemmelse med nedenstaaende 
Regler af det Olfentlige at anbringe i Tvangs- 
opdragelsesanstalt (§ 18) eller i anden Op
dragelsesanstalt eller Børnehjem, hvis Plan 
af Kongen er stadfæstet, eller i en paalidelig 
og hæderlig Familie, saafremt
a. det har forøvet nogen strafbar, om sæde

lig Fordærvelse eller Vanvyrd vidnende 
Handling, og Anbringelsen antages hen
sigtsmæssig af Hensyn til dets Forbed
ring eller for at hindre Gjentagelser, 
eller

b. det paa Grund af Forældres eller 
Opdrageres Lastefuldhed eller Forsøm
melighed findes vanvyrdet, mishandlet 
eller sædelig forkommet eller maa befryg
tes at ville sædelig fordærves, eller

c. Anbringelsen paa Grund af Barnets slette 
Opførsel eller andre mislige Forhold, 
hvorpaa der ikke ved Hjemmets eller 
Skolens Opdragelsesmidler har kunnet 
raades Bod, fremstiller sig som nødvendig 
for at redde det fra sædelig Undergang.

§  2.
I enhver Kommune dannes et V æ r g e r a a d , g. § 3.

bestaaende af Stedets Underdommer som For-



mand, en af dets Præster og en i Kommunen 
bosat praktiserende Læge eller der tjenstgjo- 
rende Embeds- eller Kommune-Læge, samt af 
et Medlem af Skolestyret og tvende Medlem
mer af Fattigstyret.

I  Forfaldstilfælde indtræder vedkommende 
Tjenestemands sædvanlige Stedfortræder, for- 
saavidt nogen saadan haves, og for de øvrige 
Medlemmer Stedfortrædere, der vælges paa 
samme Maade, som disse selv.

Værgeraadet er beslutningsdygtigt med fire 
Medlemmer, hvoriblandt Formanden eller den
nes Stedfortræder. I  Tilfælde af Stemmelig
hed gjør Formandens Stemme Udslaget.

Hvor Forretningernes Mængde gjør det 
nødvendigt, ansætter vedkommende Departement 
en fast Sekretær.

Yærgeraadets Medlemmer nyder paa Reiser 
Skyds- og Diætgodtgjørelse som for Formand
skabsordførere bestemt, medmindre der efter 
deres Tjenestestilling tilkommer dem en høiere.

Har Stedet flere Underdommere, beskik
ker Departementet for de tvende næste 
Aar en af dem til Formand i Yærgeraadet. 
Hvor der haves Yalg mellem flere Præster 
eller Læger, opnævner Formandskabet den, 
der for de næste tvende Aar har at tjenst- 
gjøre. I  større Byer kan der opnævnes flere 
Præster og Læger, der tjenstgjør turvis efter 
Formandens nærmere Bestemmelse. Fattig- 
og Skolestyret bestemmer selv det eller de af 
deres Medlemmer, som til enhver Tid tiltræ
der Yærgeraadet.

§ 3.
G. § 4. Det paaligger alle offentlige Tjenestemænd,

der i Tjenestens Medfør kommer til Kund
skab om Omstændigheder, som antages at 
kunne begrunde Anvendelsen af nogen i § 1 
nævnt Forholdsregel, derom at gjøre An
meldelse til Paatalemyndigheden, forsaavidt de 
i Sagen er vidnepligtige efter Straffeproces
loven.

Det paaligger Paatalemyndigheden over
alt, hvor den enten selv finder det begrundet, 
eller hvor det fordres af Stedets Fattig- eller 
Skolestyre eller af dets Sundhedskommission, 
at forelægge Spørgsmaalet om Anvendelsen af 
nogen saadan Forholdsregel til Afgjørelse for 
Yærgeraadet paa det Sted, hvor Barnet bor 
eller for Tiden opholder sig.



Værgeraadets Beslutning skal ledsages af g . § 5. 
Grunde. Forinden den fattes, maa der gives 
Paatalemyndigheden og, forsaavidt dertil er 
Anledning, Forældrene eller dem, som staar i 
disses Sted, Adgang til at udtale sig, og Bar
nets Person og Stilling saavel som Hjemmets 
Forhold omhyggelig undersøges.

Værgeraadet har samme Ret som Dom
stolene efter Straffeprocesloven til at indkalde, 
afhøre og edfæste Vidner og foretage andre 
Undersøgelseshandlinger samt til i dette Øie- 
med at anvende Tvangs- eller Straffemidler.

Værgeraadets Forhandlinger foregaar for 
lukkede Døre.

§ 5.
Om de af Værgeraadet fattede Beslutninger g . § 7. 

gives der uopholdelig Paatalemyndigheden og 
Forældrene eller dem, som staar i disses Sted, 
Meddelelse. Har ingen af Forældrene, hvem 
Barnet ved Beslutningen fratages, været nær
værende ved Beslutningens Afgivelse, bliver 
den, forsaavidt den lyder paa Anbringelse, at 
forkynde for dem.

Beslutning, hvorved et Barn fratages sine 
Forældre eller nogen af dem, kan af Fader 
eller Moder, der ikke deri har samtykket, 
inden 10 Dage efter Forkyndelsen fordres 
forelagt Departementet.

Reglerne i Straffeproceslovens §§ 146—152 
og 157—159 finder tilsvarende Anvendelse.

§ 6.
Beslutningens Fuldbyrdelse besørges af G. § 8. 

Værgeraadet, om fornødiges, ved Politiets eller 
Fattigvæsenets Tjenestemænd. Beslutningen 
kan fuldbyrdes ogsaa efter Barnets fyldte 16de 
Aar.

Hvor Beslutningen intet modsat bestem
mer, bliver den i Tilfælde, hvor den kan paa
klages, ikke at fuldbyrde, forinden Klagefristen 
er udløbet eller betimelig fremsat Klage afgjort.

Paa Tvist, som opstaar angaaende Fuld
byrdelsen, finder Straffeproceslovens §§ 481 og 
482 tilsvarende Anvendelse.

§ i-
Hvor der er Fare ved Ophold, eller hvor g. § 9. 

det findes nødvendigt at sikre sig Barnets 
Person, kan Værgeraadet eller, saafremt dets



Beslutning ikke kan oppebies, dets Formand 
eller Paatalemyndigheden lade Barnet fore
løbig anbringe i en Familie, Tvangsskole eller 
paa et andet hensigtsmæssigt Sted, i Nøds
fald i et Fængsel.

§ 8.

G. § i  sidste Led og § 5 tredie Led. Hvor Værgeraadet beslutter et Barns An
bringelse i Henhold til § 1, kan det tillige 
frakjende begge eller den ene af Forældrene 
Forældremy ndigheden.

Frakjendes Faderen Forældremyndigheden, 
opnævner Værgeraadet en Værge for Barnet. 
Hertil kan Moderen beskikkes, naar hun ikke 
bor sammen med Faderen.

Udøves Forældremyndigheden af Moderen 
alene, beskikkes ligeledes en Værge, naar 
denne Myndighed frakjendes hende.

§ 9.
Pinder Værgeraadet ikke at burde skride 

til Barnets Anbringelse, kan det tildele saa- 
vel dette som Forældrene eller dem, der staar 
i disses Sted, saadan alvorlig Advarsel og 
Formaning, som findes paakrævet, ligesom 
ogsaa naar en strafbar Handling er forøvet af 
et Barn under 14 Aar, henstille til Barnets 
Foresatte i Hjemmet eller Skolen bevisligen 
at tildele det saadan passende Revselse, som 
Lovgivningen der hjemler.

Tages Henstillelsen ikke tilfølge, kan 
Værgeraadet selv lade Revselsen fuldbyrde 
paa den Maade, det finder hensigtsmæssigt, 
eller, om dertil er Adgang, beslutte Barnets 
Anbringelse i en Tvangsskole for en Tid af 
indtil 2 Maaneder.

§ 10-
Har et Barn under 14 Aar forøvet en 

strafbar Handling, uden at Paatalemyndig
heden finder tilstrækkelig G-rund til Anven
delsen af nogen i § 1 nævnt Forholdsregel, 
kan den, hvor det findes paakrævet, henstille 
til Barnets Foresatte i Hjemmet eller Skolen 
bevisligen at tildele det saadan passende Rev
selse, som Lovgivningen der hjemler.

Tages ikke Henstillelsen tilfølge, kan 
Paatalemyndigheden forelægge Sagen for Værge
raadet, der er berettiget til at fatte enhver 
Beslutning, hvortil der efter §§ 1 eller 9 er 
Adgang.



§ 11.
Barn, som forsømmer Skolen eller som 

der udviser en særlig slet Opførsel, kan, naar 
de øvrige Midler til Opretholdelse af Tugt og 
Orden viser sig frugtesløse, ved Beslutning af 
Skolestyret anbringes i en Tvangsskol e ,  hvori 
Barnet forbliver, saalænge det af dennes Be
styrelse findes fornødent, dog ikke ud over 6 
Maaneder.

Saadan Skole, hvis Plan maa stadfæstes 
af Kongen, kan oprettes af den enkelte Kom
mune eller flere i Forening.

Denne Lovs §§ 21 og 23 finder i Tvangs
skolen tilsvarende Anvendelse.

Skolen staar under det i Skolelovene an
ordnede Overtilsyn af Statsmyndigheder.

Kapitel II.
Om A n b r i n g e l s e s m a a d e n .

§  12.

I  Beslutningen bliver Anbringelsesmaaden G. § lo. 
at bestemme, og saafremt Anbringelse i Op
dragelsesanstalt eller Børnehjem vælges, da 
tillige Anstalten at angive.

Findes enten paa Grund af mangelfuldt 
Kjendskab til Barnets Karakter, eller af andre 
Grunde endelig Afgjørelse ikke for Tiden at 
kunne træffes, kan det, hvor dertil er Anled
ning, bestemmes, at Barnet foreløbig anbringes 
i en Tvangsskole eller anden lignende Anstalt 
til nærmere Iagttagelse.

§ 13.
Barn under 6 Aar kan ikke anbringes i G. § li. 

Tvangsopdragelsesanstalt.
Barn, der ikke antages sædelig forkom

met, bliver fortrinsvis at anbringe i Familie 
eller Børnehjem.

Barn i eller nær den skolepligtige Alder, 
som findes saa sædelig forkommet, at ved dets 
Benyttelse af den almindelige Skole andre 
Børn vilde udsættes for skadelig Paavirk- 
ning, bliver som Regel at anbringe i Tvangs
opdragelsesanstalt.

I  Opdragelsesanstalt af den i § 19 om
handlede Art anbringes alene ældre, mindst 
10 Aar gamle Børn, som har forøvet. grovere 
Forbrydelser eller hvis Forhold paa anden 
Maade viser, at de er i sær Grad sædelig 
forkomne.



G. § 12. Beslutning om Anbringelse i en Tvangs
opdragelsesanstalt bliver saavidt mulig betimelig 
i Forveien at meddele dennes Bestyrelse.

Finder Bestyrelsen enten af Hensyn til 
Pladsen eller af andre Grunde at burde mod
sætte sig Anbringelsen, bliver, om ikke Enig
hed opnaaes, Sagen at forelægge Departementet, 
hvis Afgjørelse er bindende for alle Vedkom
mende.

§ 15.
G. § 13. Besluttes Anbringelse i Familie, sorger

Værgeraadet paa hensigtsmæssig Maade for 
Beslutningens Udførelse. Den kan i dette 
Øiemed overlade nogen i eller udenfor sin 
Midte at udfinde en Familie, der er villig til 
at modtage Barnet, og til hvilken det med 
Tryghed kan betroes, og at ordne det for
nødne med denne. Det foretagne bliver i 
saa Fald at forelægge Værgeraadet til God- 
kj endelse.

Saavel Stedets som andre Steders Politi, 
Fattig- og Skolestyre er pligtige til efter An
modning at give Oplysninger og yde Bistand 
ved Anbringelsen.

§ 16.
G. § 14. Anbringes Børn over skolepligtig Alder

i Familie, kan det ske som Tjenestetyende, 
Haandværkslærlinge eller paa anden lignende 
Maade.

Ved Anbringelsen af yngre Børn kan 
det aftales, at de fra det nævnte Tidspunkt 
indtræder i saadant Forhold.

Istedetfor i Familie kan en Gut over 
skolepligtig Alder med eget Samtykke anbrin
ges som Skibsgut.

Privat anbragte Børn, som rømmer eller 
paa anden Maade viser slet Opførsel, kan 
overføres til Tvangsopdragelsesanstalt ogsaa 
efter deres fyldte 16de Aar.

§ 17.
G. § 15. Det paaligger Værgeraadet dels ved sine

egne Medlemmer, dels ved andre dertil skik
kede og villige Mænd eller Kvinder at føre 
regelmæssigt Tilsyn med de af det udenfor 
Tvangsopdragelsesanstalt anbragte Børn og 
deres Behandling, samt i Tilfælde af Misligheder



eller Mangler at søge raadet Bod derpaa. 
§ 15, sidste Led, finder herved tilsvarende 
Anvendelse.

De i § 20, sidste Led, omhandlede Myn
digheder er ligeledes berettigede til at føre 
Tilsyn ogsaa med de udenfor Tvangsopdra
gelsesanstalt anbragte Børn.

Kapitel III.

Om T v a n g s o p d r a g e l s e s a n s t a l t e r .

§ 18.
Staten sørger for, at der forefindes An- (l. § 16. 

stalter til Tvangsopdragelse af Børn, som i 
Henhold til denne Lovs § 13 besluttes an
bragte i saadanne.

Kongen kan give Tilladelse til private 
eller kommunale Anstalters Benyttelse, naar 
de er indrettede saaledes, som nedenfor bestemt 
og deres Vedtægter undergives hans Stad
fæstelse. Tilladelsen kan altid tilbagekaldes.

§ 19-
Særlige Anstalter for Børn, der er mindst (f. § 17. 

10 Aar gamle, og som har forøvet grovere 
Forbrydelser, eller hvis Forhold viser, at de 
er i sær Grad sædelig forkomne, oprettes af 
Staten, særskilt for Gutter og for Piger.

Til disse Anstalter bliver desuden fra 
andre Tvangsopdragelsesanstalter at overføre 
enhver, der har fyldt det 18de Aar, og hvis 
Ophold i Anstalt ikke findes endnu enten ende
lig eller paa Prøve at kunne afsluttes.

Ligeledes kan til dem overføres fra andre 
saadanne Anstalter

1. Barn, der gjør sig skyldig i Forbrydelser, 
i Rømning, i Forførelse af andre Børn 
eller i en høi Grad af Gjenstridighed,

2. Barn, der har fyldt sit 16de Aar, og som, 
efter at være løsladt paa Prøve, igjen paa 
Grund af slet Opførsel tages tilbage i 
Anstalten.

§ 20.

I  Spidsen for enhver Tvangsopdragelses- 0. § 18. 
anstalt skal staa en af Kongen antaget eller 
godkjendt Bestyrer eller Bestyrerinde, der, 
saavidt intet modsat er bestemt, har den 
besluttende Myndighed i alle Anstaltens An
liggender.



Det stedlige Tilsyn føres af en dertil af 
Departementet eller, om Anstalten er privat, 
i Overensstemmelse med dens Plan valgt 
Komite, i hvilken Stedets Overøvrighed eller 
Statsadvokat i ethvert Tilfælde har Sæde.

Det overordnede Tilsyn føres af Departe
mentet. Dette kan til at bistaa ved Tilsynet 
med de anbragte Piger antage en Inspektrice. 
Derhos er ogsaa Rigsadvokaten berettiget til 
at tilse Anstalterne og fordre sig sammes 
Protokoller forelagte.

§ 21.
G- § 19. Ved enhver Anstalt gives Undervisning

indtil det for Folkeskolen bestemte Maal, i 
hvilken ogsaa Personer over 15 Aar, forsaa- 
vidt de ikke befindes at have naaet dette 
Maal, deltager. Ligeledes sørges for Tilsyn 
af Præst og af Læge.

løvrigt bliver Børnene under Hensynta
gen til Alder og Kræfter at beskjæftige paa 
hensigtsmæssig Maade.

§ 22.
G. § 20. I  Anstalt af den i § 19 omhandlede Art

kan ældre, navnlig ny indtagne, holdes afson
drede for en Tid, der ialt ikke maa overstige 
4 Maaneder.

Bestemmelse herom træffes af Bestyreren 
saavidt mulig i Forening med Tilsynskomiteen 
eller Medlemmer af samme.

§ 23.
G-. § 21. Som Revselse for slet Opførsel i Tvangs*

opdragelsesanstalt eller tinder Løsladelse paa 
Prøve kan, foruden den i § 19 omhandlede 
Overflyttelse, anvendes:

Berøvelse af Begunstigelser eller Udmær* 
kelser, tilstaaede for godt Forhold,

Hel eller delvis Forbrydelse, af den i § 
25 omhandlede Arbeidsfortjeneste,

Berøvelse af enkelte Maaltider for indtil 
2 Dage eller Nedsættelse indtil halv Kost for 
ligesaa lang Tid,

Indsættelse i lyst Enrum under Fritiden 
for indtil 14 Dage,

legemlig Revselse, der dog ikke maa til
deles Piger over 10 Aar,

Indsættelse i lyst Enrum med Arbeide 
indtil 10 Dage, dog ikke paa Børn under 10 
Aar.



Flere af disse Revselsesmidler kan under 
særdeles skjærpende Omstændigheder forenes.

Revselsen fuldbyrdes uanseet, om den for 
Opholdet i Anstalten bestemte Tid derved 
overskrides.

Enhver Anvendelse af Revselse besluttes 
af Bestyreren og antegnes i Protokol.

§ 24.
Forover nogen i Tvangsopdragelsesanstalt g . § 22. 

Anbragt eller paa Prøve Løsladt en strafbar 
Handling, kan Paatalemyndigheden undlade at 
reise Tiltale, saafremt den i Betragtning af 
den Skyldiges Alder eller Handlingens Be
skaffenhed finder at kunne lade det bero med 
Anstaltens Revselse efter § 23.

Reises Tiltale, kan Domstolen, om den 
ikke finder, at det kan bero med Anstaltens 
Revselse, istedetfor at anvende de sædvanlige 
Frihedsstraffe dømme den Skyldige til i Op
dragelsesanstalten at straffes med Indsættelse 
i lyst Enrum indtil 4 Maaneder, hvoraf indtil 
1 Maaned med liaardt Natteleie. Finder 
Domstolen, at det kan bero med Anstaltens 
Revselse, kan den begrænse sig til Udtalelse 
af en Skyldigkjendelse.

§ 25.
Barn, der har været i saadan Anstalt, som 

omhandles i § 19, i mindst 2 Aar eller i anden 
Tvangsopdragelsesanstalt i mindst 1 Aar, kan 
af Anstaltens Bestyrer paa bestemt Tid eller 
indtil videre løslades paa Prøve og anbringes 
paa nogen i § 16 nævnt Maade.

Bestyreren bør holde sig underrettet om 
den Anbragtes Forhold og Behandling og enten 
selv eller ved dertil villige Mænd eller Kvin
der føre Tilsyn dermed. Opfører den saa- 
ledes Anbragte sig slet eller finder Bestyreren 
det af andre Grunde tjenligt, tages Barnet 
igjen tilbage i Anstalten.

Hvad han under Løsladelsen fortjener ved 
Arbeide, bliver at anvende til hans Bedste 
eller ved hans endelige Udgang af Anstalten 
at udbetale ham.

G. § 23 og § 24 3die Punktum.

§ 26.
Viser den i Anstalt Anbragte eller paa G. § 24 sidste Punktum, 

Prøve Løsladte Flid og god Opførsel, kan i 
Overensstemmelse med givne, nærmere Regler 
foruden andre Begunstigelser et Beløb som



S 1 u t n i n g s b e s t e m m e 1 s e r.

§ 34.

bi. § 30. I. Lov om Forbrydelser 20de August
1842 Kapitel 2 § 39 og Kapitel 6 § 8 
ophæves.

II. Dens Kapitel 2 § 38 skal lyde:
Personer under 18 Aar, der udstaar

Fængselstraf, bliver enten i Enrum eller i 
Fællesskab at sysselsætte paa en efter deres 
Alder og Kræfter afpasset Maade og, forsaavidt 
det findes paakrævet, at meddele Skoleunder
visning.

III . Dens Kapitel 6 § 9 skal lyde:
Skulde den, som ved Handlingens For

øvelse har fyldt 14, men ikke 18 Aar, om han 
havde været ældre, have været dømt til Livs
straf eller Strafarbeide paa Livstid, dømmes 
han til Strafarbeide i første, anden eller tredie 
Grad. Skulde han have været dømt til tids
bestemt Strafarbeide, kan dette nedsættes til 
en mildere Grad og istedetfor Strafarbeide i 
femte Grad Fængsel anvendes.

Vilde den Sigtede, om han ved Handlin
gens Forøvelse havde været ældre end 18 
Aar, ikke have været at dømme til høiere 
Straf end Fængsel, kan Dommen bestemme, 
at istedetfor den i samme fastsatte Straf af 
Bøder, eller, under særdeles formildende Om
stændigheder, af Fængsel en i Retten tildelt 
alvorlig Formaning skal træde. Forsømmer 
den dømte at møde til den bestemte Tid for 
at modtage Formaningen eller modtager han 
den ikke paa tilbørlig Maade, bliver efter 
Rettens Kjendelse Fængsels- eller Brødestraf
fen at fuldbyrde.

IV. Dens Kapitel 7 § 1 skal lyde :
Straf anvendes ei for Handlinger, der er

forøvede af den, som ikke har opnaaet en 
Alder af 14 Aar. §

§ 35.
Fra den Tid, denne Lov træder i Kraft,

1. kan Beslutning om Børns Anbringelse i 
Opdragelsesanstalter alene ske i Overens
stemmelse med denne Lov,

2. kan Beslutning, hvorved Børn anbringes 
uden Samtykke af Forældrene eller af dem, 
som staar i disses Sted, i Henhold til



saadanne Grunde, som omhandles i denne 
Lov, alene fattes paa den i samme be
stemte Maade,

i

3. ophæves Skolelovene af 26de Juni 1889, 
henholdsvis §§ 10 og 9, Litr. c.,

4. ophæves Bestemmelsen i Lov af 15de 
Juni 1881, § 1, om, at der til Overens
komst om Umyndiges Antagelse i Haand- 
værkslære udkræves disses Samtykke, for- 
saavidt angaar Overenskomster affattede i 
Henhold til denne Lovs §§ 16 eller 25, og

5. ophæves Fattiglovene af 3die Juni 1863, 
henholdsvis §§ 69 og 84.

§ 36.

Denne Lov træder i Kraft fra den Tid, 
Kongen bestemmer.

Loven kommer til Anvendelse uden Hen
syn til, om det Forhold, som begrunder An
vendelsen, er ældre end dens Ikrafttræden, 
dog saaledes, at ingen bliver at straffe, som 
efter den ved Handlingens Forøvelse gjæl- 
dende Bet vilde have været straffri, eller at 
straffe strengere, end denne vilde have medført.

G. § 30.
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Motiver.

Den 15de September d. A. sammen- 
traadte undertegnede Medlemmer af Straffe
lovkommissionen for i Henhold til Justits
departementets Bestemmelse at gjennemgaa 
det af Kommissionens Formand udarbeidede 
Udkast til «Lov om sædelig forkomne ogvan- 
vyrdede Børns Behandlings I  Henhold til 
samme Departements Skrivelse af 10de Sep
tember fungerede Sekretæren Hr. Statsadvokat 
Smedal tillige som Medlem af Kommissionen.

Kommissionen gjennemgik Udkastet i 
Løbet af 13 Møder indtil den 7de Oktober. 
Resultatet af sine Overveielser tillader den sig 
at forelægge i Form af et revideret Udkast, 
og skal i det følgende redegjøre for de For
andringer, der ved dette er foretagne i det 
oprindelig forelagte.

Kommissionen har troet at burde fore
trække en Titel, hvormed de Børn, paa hvem 
Loven finder Anvendelse, mindre stærkt 
karakteriseres og har valgt «Lov om Tvangs
opdragelse» som baade enkel og betegnende.

Ad § 1 (G. 1). Her er i Litr. b «grove» 
udeladt, ellers alene redaktionelle Forandringer 
foretaget.

Paragrafens sidste Passus er overflyttet 
til § 8.

Efter Kommissionens foreløbige Udkast 
til Straffelovens almindelige Del*) § 56 kan 
Retten, naar den Skyldige er under 16 Aar, 
istedetfor Straf dømme til Indsættelse i 
Opdragelsesanstalt eller bestemme, at saadan 
Indsættelse efter udstaaet Straf skal finde 
Sted. Til denne Ordning har ogsaa det fore
lagte Udkast sluttet sig, idet det alene med 
Hensyn til Myndighedens Anvendelse medfører, 
at ogsaa Domstolen bindes af de i § 1 op
stillede Regler. Herved opstaar imidlertid 
med Hensyn til Børn, som har naaet Straf
barhedens Alder, et noget indviklet Forhold. 
Paatalemyndigheden kan i Henhold til Straffe
proceslovens § 85 undlade Straffeforfølgning og 
istedet alene søge opdragende Forholdsregler 
tagne, eller den kan reise Straffesag og under 
denne ogsaa paastaa Indsættelse i Opdragelses
anstalt besluttet. Den kan ogsaa, om Retten 
forkaster Paastanden, efter Straffedommens 
Afsigelse indbringe denne Side af Sagen for 
Yærgeraadet. Er det ikke Indsættelse i Op
dragelsesanstalt, men Bortsættelse til Private, 
som antages at burde finde Sted, eller fri
findes den Tiltalte for den Forbrydelse, 
hvorfor han er anklaget, medens dog under 
Sagen afgjørende Oplysninger er fremkomne 
for, at han maa betragtes som sædelig for
kommen, kan Retten ingen Beslutning træffe 
om opdragende Forholdsregler, og Spørgs- 
maalet herom maa da, om dertil findes 
Grund, bringes ind for Værgeraadet. Paa den 
anden Side vil, om Sagen oprindelig er ind
bragt for dette, men det afslaar at træffe 
saadan Forholdsregel og Paatalemyndigheden 
da finder at maatte paatale Forbrydelsen til

*) Se Storthiugsf. 1889, Dok. Nr. 66.



Straf, Retten uden Hensyn hertil kunne be
slutte Indsættelse i Opdragelsesanstalt.

Da det er Tanken — saaledes som ved 
§ 34 nærmere omhandlet — at flytte den 
kriminelle Lavalder op til det 14de Aar, bliver 
det Felt, hvorpaa denne dobbelte Fremgangs- 
maade kan finde Anvendelse, forholdsvis be
grænset, nemlig til de Tilfælde, hvor Personer, 
som har forseet sig efter sit 14de, dommes 
inden sit 16de Aar. Det antages imidlertid, 
at de Betragtninger, som i sig selv kunde tale 
til Fordel for den, netop taber meget i Betyd
ning, naar Feltet saaledes begrænses. Den 
rimeligste Grund til den foreslaaede Ordning 
var selvfølgelig, at man har antaget en Fæng
selsstraf overflødig for deres Vedkommende, 
som skulde anbringes i Opdragelsesanstalt, og 
derfor troet, at den burde søges undgaaet, saa 
meget mere, som den endog let kan tænkes at 
virke skadeligt paa det unge Sind. Da man 
dog paa den anden Side ikke vel kunde lade 
Retten, naar den finder skyldig, undlade at 
fastsætte Straf i Betragtning af, at Anbrin
gelse i Opdragelsesanstalt burde anvendes, uden 
at da samtidig Beslutning om Anvendelsen 
deraf virkelig fattedes, idet det ellers kunde 
hænde, at tilslut hverken straffende eller op
dragende Forholdsregler blev trufne, troede 
man at maatte overlade til Retten selv ogsaa 
Afgjørelsen af Spørgsmaalet om Indsættelse i 
Opdragelsesanstalt. Det maa imidlertid med
gives, at paa Personer over 14 Aar kan det neppe 
antages utilstedeligt at anvende nogen Tids 
Fængselsstraf, naar den, saaledes som ogsaa nu er 
Regel, udstaaes i Enrum eller dog med Fjernelse 
af alle skadelige Paavirkninger, og der, saaledes 
som paatænkes, altid sørges for passende Be- 
skjæftigelse, og det saa meget mindre, som det jo 
dog ikke kan undgaaes, at Personer i denne Alder 
som Varetægtsfanger ofte allerede forinden 
Dommen gjør Bekjendtskab med Fangecellen. 
I  England, hvor man nu har foreslaaet af
skaffet den hidtil gjennemgaaende Regel, at 
en Fængselsstraf gaar forud for Anbringelsen, 
møder denne Forandring endog stærk Mod
stand fra mange Anstaltsbestyreres Side. 
Benægtes kan det ikke heller, at der er 
adskilligt, som taler for, at den Straf, som er 
en logisk Følge af Skyldigkjendelsen, udstaaes 
særskilt før Anbringelsen i Opdragelses
anstalten, saaledes at dennes Karakter ikke
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alene i Navnet, men ogsaa i selve sit Væsen 
holdes ren og den Uklarhed undgaaes, som 
altid maa blive Følgen af, at enkelte for For
brydelser inddømmes i den.

Der antages saaledes intet afgj ørende at 
være til Hinder for, at den for en Forbry
delse tiltalte unge Person af Retten idømmes 
Straf paa sædvanlig Maade, uden Hensyn til 
om opdragende Forholdsregler findes at burde 
anvendes, idet der ikke er en saadan Sam
menhæng mellem disse Afgjøreiser, som 
kræver, at de træffes af samme Myndighed. 
Og forholder dette sig saa, er det utvivlsomt 
det heldigste, at Beslutningen om Anvendelsen 
af de opdragende Forholdsregler altid hen
lægges til den Korporation, der, netop sam
mensat med dette Formaal for Øie, har den 
regelmæssige Befatning med dette Slags Sager. 
De Grunde, som i det foreliggende Udkasts 
Motiver er anførte til Bedste for Værgeraadet 
fremfor de sædvanlige Domstole, gjælder her 
med samme Styrke som ellers, og ved denne 
Ordning opnaaes tillige større Enkelhed og 
undgaaes modstridende Afgjørelser. Vist
nok vil undertiden en dobbelt Behandling 
paakræves, hvor efter Udkastet en enkelt 
var tilstrækkelig, idet først Straffespørgs- 
maalet indbringes for Retten, og dernæst Op- 
dragelsesspørgsmaalet for Værgeraadet. Men 
dels vil denne Dobbelthed, som seet, ogsaa 
efter den anden Ordning finde Sted, dels vil 
den som oftest ogsaa efter den her anbefalede 
undgaaes, idet Paatalemyndigheden efter Straffe
proceslovens § 85 vil undlade at forfølge 
Sagen til Straf, hvis Anbringelse i Opdragel
sesanstalt endnu staar aaben og i ethvert 
Tilfælde findes paakrævet. Kommer hertil, 
at Oplysningerne under Straffesagen ogsaa vil 
kunne benyttes ved Afgjørelsen af det andet 
Spørgsmaal, synes det lidet tvivlsomt, at de 
Fordele, som er forbundne med, at de i 
dette Lovudkast omhandlede Beslutninger 
a l t i d  t r æ f f e s  a f  den  s a m m e  M y n 
d i g h e d ,  n e m l i g  V æ r g e r a a d e t ,  m e r e  
e nd  o p v e i e r  de d e r m e d  f o r b u n d n e  
Ul e mp e r .

K o m m i s s i o n e n  f i n d e r  d e r f o r  a t  
b u r d e  f o r e s l a a  d e n n e  F r e m g a n g s -  
m a a d e  g j e n n e m f ø r t  o g u d e l a d e r s o m  
F ø l g e d e r a f § 2 .



Ad § 2 (G. S). Kommissionen finder det 
ønskeligt, at den her omhandlede Komite gives 
et Navn og har da fundet «Værgeraad» pas
sende.

Da ofte paa Landet Præsten ogsaa er 
Ordfører eller Formand i Fattig- eller Skole
styret, antages det bedst, at ogsaa her Ord
ningen bliver som for Byerne foreslaaet. Man 
kan neppe aabne Adgang til, at en i en By 
bosiddende Læge vælges i et Landdistrikt, 
alene fordi han nu og da praktiserer der. Den 
Dommer, der skal fungere som Formand, an
tages at burde vælges af vedkommende De
partement, saa meget mere, som det vil kunne 
hænde — navnlig i Kristiania —, at han maa 
fritages for omtrent al anden Tjeneste. Nogen 
bestemt Funktionstid for Medlemmer af Fattig- 
og Skolestyret behøver ikke at fastsættes. 
De fratræder i ethvert Tilfælde, naar de ud
træder af vedkommende Styre, og hvorvidt 
Ombytning oftere skal ske, kan overlades dette 
som et internt Anliggende. I  Kristiania, hvor 
Sagernes Mængde vil blive temmelig stor, vil 
de rimeligvis indrette sig saaledes, at hyppigere 
Skifte finder Sted.

Selvfølgelig vil der medgaa en Del Ud
gifter, ikke alene til Skyds og Diæt, men og
saa til Kontor og Kontorrekvisita, Indkal
delser m. m. hvilke da efter § 32 paahviler 
Statskassen. En fast Sekretær vil vistnok 
alene paakræves i Kristiania, hvor Sagerne 
sandsynligvis vil løbe op til flere Hundrede 
om Aaret.

Ad § 3 (G. 4). Man har antaget, at en Regel 
som skal finde Anvendelse paa alle offentlige 
Tjenestemænd, maa begrænses paa sammeMaade 
som Vidnepligten i Straffesager. Under «offent
lige Tjenestemænd» indgaar selvfølgelig ogsaa 
Domstolene. Har derfor en saadan i en Retssag 
eller ved en retslig Undersøgelse bragt saadanne 
Omstændigheder i Kundskab, pligter den at gjøre 
Meddelelse derom. Af Straffeproceslovens 
§ 283, sidste Passus, følger tillige, at den i 
dette Tilfælde ikke maa benytte sin Ret til at 
paadømme Tilstaaelsessager uden først at have 
givet Paatalemyndigheden Adgang til at be
slutte i Sagen, da denne regelmæssig maa 
antages at ville frafalde Tiltale, saafremt den 
finder at Anbringelsé bør finde Sted og heri 
vinder Værgeraadets Medhold.

I  Paragrafens anden Del er «Sundheds
kommissionen» tilføiet. Efter den Stilling, 
hvori denne ved Lovene af 6te Juli 1892 
er kommet til for Betaling udsatte Børn, 
antages den at burde ligestilles med de tvende 
andre Korporationer.

Ad § 4 (G. 5). Bestemmelserne om Værge- 
opnævnelsen er overflyttet til § 8. løvrigt er 
Paragrafen noget omredigeret. For at gjøre 
det ganske klart, at Kjæremaal kan anvendes 
ogsaa mod Værgemaalets Beslutninger i samme 
Tilfælde som mod Domstolenes, har man i 
næst sidste Passus valgt Udtryksmaaden «har 
samme Ret».

Det forelagte Udkasts § 6 har man 
fundet helst at burde udgaa. Det kan ikke 
nægtes, at den dobbelte Fremgangsmaade, 
hvortil den aabner Adgang, i mange Tilfælde 
volder Vanskeligheder og Urede med Hensyn 
til Ordningen. Paa den anden Side er den 
vistnok mindre paakrævet. I  de fleste Til
fælde, hvor Forældrene samtykker, vil der 
overhovedet ikke blive tale om Anvendelsen 
af denne Lov. Har Forsørgeren Midler, 
behøves for privat Anbringelse ingen offentlig 
Myndigheds Beslutning; i modsat Fald vil 
det være tilstrækkeligt, at Fattigkommis
sionen bevilger den fornødne Understøttelse. 
De Tilfælde, hvorpaa Paragrafen vilde fundet 
Anvendelse og som ved dens Bortfalden vil 
foranledige Forelæggelse for Værgeraadet, 
vil da være forholdvis faa. Under enhver 
Omstændighed vil Forældrenes Samtykke lette 
Undersøgelsen og Afgjøreisen.

Ad § 5 (G. 7). Denne Paragraf er noget 
forandret, uden at nærmere Redegjørelse herfor 
antages fornøden. Alene maa det bemærkes, 
at Paragrafen forudsætter, at Forkyndelser 
ikke finder Sted for Forældre, som bor uden
lands eller hvis Bopæl ikke vides, og derfor 
ingen Henvisning har optaget til Straffelovens 
§§ 153 og 154.

Ad § 6 (G. 8). I  Overensstemmelse ogsaa 
med det oprindelige Udkasts Mening er det her 
sagt, at Værgeraadet selv besørger Iværksætte!-



sen. Man har troet, at denne selv bedst vil 
kunne vælge den i ethvertTilfælde heldigste og 
lempeligste Maade, ligesom denne Ordning ogsaa 
bedst stemmer med Forskrifterne i § 14.

En lovlig fattet Beslutning bor ogsaa 
kunne fuldbyrdes, selv om Barnet i Mellem
tiden har fyldt sit 16de Aar. Da det ingen
lunde altid lader sig afgjore, hvor langt Op
hold vil fornødiges, før Fuldbyrdelsen kan 
finde Sted, vilde man ellers savne en Rette
snor for, naar saadan Beslutning ikke mere 
kan fattes, udsætte sig for spildt Besvær og 
for at de Modvillige ved Rømning og Anker 
søgte at hale Tiden ud, indtil den afgj ørende 
Termin var oversiddet.

løvrigt er nogle mindre Forandringer 
foretagne, som ingen særlig Redegjørelse 
fordrer.

Ad § 7 (Gr. 9). Udkastet indeholder ingen 
særlig Bestemmelse om Forholdsregler, der til
sigter at sikre sig Barnets Person indtil en 
Anbringelse kan finde Sted. Vistnok vil dets 
§ 9 ogsaa her kunne anvendes, men det vil 
undertiden være vanskeligt at gjøre dette paa 
anden Maade, end ved Barnets midlertidige 
Anbringelse i et Distriktsfængsel. Man finder 
derfor udtrykkelig at burde aabne Adgang 
hertil, men alene som en Nødhjælp. Selv
følgelig vil Barnet ikke kunne behandles som 
Fange i Fængslet i videre Udstrækning end 
Øiemedet kræver. En saadan Sikrelse bør 
kunne foretages af Paatalemyndigheden ogsaa 
uden Fattigstyrets Formands Medvirken, og 
da det ogsaa ellers vil kunne være ønskeligt 
at handle paa Stedet, ligesom det ofte kan 
være vanskeligt at sondre mellem Tilfældene, 
har man fundet a t burde lade Kravet paa 
denne Medvirken ganske udgaa.

Ad § 8 (G. 1 og 5). Denne er en noget om
redigeret Gjengivelse af det oprindelige Udkasts 
§ 1, sidste Passus, og § 5, 3die. § 5 ,4de Passus, 
om, at Anstaltens Bestyrer altid bliver at op- 
nævne som Værge for i denne anbragte Børn, 
har man udeladt som ikke altid hensigtsmæs
sig. Saaledes ikke i de forøvrigt vistnok 
sjeldne Tilfælde, hvor Barnet maatte have 
nogen Formue.

Ad §§ 9—10. Finder Værgeraadet, at der 
ikke er fuld Grund til at tage Barnet fra Hjem

met, vil dens Undersøgelser dog ofte kunne 
have bragt Forhold for Dagen, som kan kræve, 
at rettes, og som saa meget mindre nu bør 
lades upaaagtede, som dette let giver det Ind
tryk, at der paa dem intet har været at sige. 
Der bør derfor være Adgang til at udtale en 
Advarsel og Formaning saavel ligeoverfor 
Barnet som dets Foresatte eller begge Parter, 
eftersom Feilen ligger her eller der eller paa 
begge Sider; og denne Advarsel vil med mest 
Styrke kunne gives af Værgeraadet og da helst 
mundtlig i selve Mødet. Kommissionen finder 
derfor at burde foreslaa, at denne Ret udtryk
kelig hjemles Værgeraadet og antager det ikke 
paakrævet at give nogen Adgang til at paaanke 
en Beslutning gaaende ud derpaa, saa meget 
mere, som en saadan Anke vilde medføre, at 
Advarselen ikke kunde gives paa Stedet i 
selve Mødet, umiddelbart efter Sagens Be
handling.

Da man ligeoverfor forsømmelige For
ældre kan give Advarselen større Eftertryk 
ved at henvise til det Strafansvar, som er 
en Følge af fysisk Vanvyrd, og som ogsaa 
agtes bragt i Forslag for moralsk (se Udkastets 
Kapitel om Forseelser mod Sædelighed, § 3), er 
der Grund til at antage, at den vil kunne bære 
Frugt. løvrigt forstaar det sig selv, at Til
deleisen af en saadan Advarsel ikke vil være 
til Hinder for, at Paatalemyndigheden uden 
videre reiser Tiltale for at gjøre dette Straf
ansvar gjældende, hvor det Foreliggende findes 
at give fuldgyldig Grund dertil.

Kommissionen antager, at det, naar den 
kriminelle Lavalder flyttes op, som her fore- 
slaaet, ikke vil kunne lede til fuldt tilfreds
stillende Resultater, om der ikke gives andet 
Valg end enten at tage Børnene fra Foræl
drene eller ganske overlade deres Behandling 
til disse, idet man nøier sig med gjennem mo
ralsk Paavirkning at søge rettet paa det feil- 
fulde i deres Opdragelsesmaade. Man vil ikke 
ubetinget kunne sige, at Forældrene i ethvert 
Tilfælde, hvor de viser en utilstedelig Lige
gyldighed med visse Feil hos deres Børn, læg
ger for Dagen en Forsømmelighed, som gjør 
disses Anbringelse andetsteds nødvendig. Man 
vil altid baade af Hensyn til Udgifterne ogaf 
andre Grunde være varsom med at gribe til 
denne Forholdsregel, og imidlertid vil Barnet, 
om Forældrene er døve for Forestillinger,



ustraffet kunne øve sine Streger og derved saa- 
ledesbefæstes i den Opfatning, at dette kan ske 
upaatalt, at Bibringelsen af en anden Opfat
ning senere vil være dobbelt vanskelig. Ofte 
behøver Forældrene ogsaa alene nogen Støtte 
for at kunne nogenlunde udfylde sin Stilling. 
Man antager derfor, at der bør gives Midler 
til Fremtvingelse af passende Revselse, hvor 
den ikke frivillig gives *). I  Virkeligheden er 
jo dette ikke andet end en delvis Anvendelse 
af den Myndighed, som udøves, naar Barnet 
tages fra Forældrene og overgives Fremmede, 
der da herved ogsaa erhverver Revselsesretten. 
Man har antaget, at Paatalemyndigheden ikke 
kan berettiges til at paabyde Revselse og at i 
Vægringstilfælde Spørgsmaalet heldigst afgjø- 
res af Værgeraadet og ikke af Domstolen, 
samt at det bør overlades Raadet selv at vælge 
Fuldbyrdelsesmaaden, idet man antager, at 
denne helst bør have en saa privat Karakter 
som muligt.

Som sees er Adgangen til at paabyde Rev
selse knyttet til den Betingelse, at der er be- 
gaaet en strafbar Handling, hvorfor Straf ikke 
kan ilægges. For saadanne Handlinger for
øvede efter det 14de Aar er Fremgangsmaaden 
altsaa overhovedet uanvendelig. Skjønt det 
vistnok undertiden kunde være heldigt at gaa 
noget videre, har man troet at burde stanse 
her. Ialfald Anvendelsen af legemlig Revselse 
vil i en ældre Alder end 14—15 Aar, som 
oftest være utilraadelig, og paa den anden 
Side er det mindre paakrævet at ty til denne 
eller andre Tugtelser, naar offentlig Straf 
ilægges. Derimod er der ingen Grænse 
sat, hentet fra Angjældendes unge Alder eller 
Ubetydeligheden af den for Handlingen be
stemte Straf. Ved den her foreslaaede Ord
ning opnaaes saaledes meget mere, end ved den 
nu gjældende, der gjør Børn mellem 10 og 15 
Aar betingelsesvis ansvarlige for Forbrydelser^ 
der kan medføre saa høi Straf som Fængseh 
men lader Samfundet ganske værgeløst mod 
Børn under 10 Aar saavel som mod alle de

*) Dette stemmer ogsaa med den s v e n s k e  (Straffel., 
Kap. 5, § 1) og den f i n s k e  (Kap. 3, § 1) Ord
ning. Se ogsaa B r a u n s c h w e i g s k  Lov22deD e
cember 1870, § § 2  og 4 og d a n s k  Lov af 4de F e
bruar 1871, § 14. Østerrigsk Forslag §§ 61 og 62. 
Jfr. B. Getz: Udkast til Straffelovens Alm. Del> 
Mot. S. 89.

Politiuordener og Rolighedsforstyrrelser af 
ældre Børn, der alene er strafbare méd Bøder. 
Denne Ordning, der lader Vanarten under Ly 
af Lovens Beskyttelse voxe sig stor, indtil 
den en Dag naar Maalet, og som i Virkerlig- 
hedeu er følt som en saa stor Feil at man 
delvis har søgt gjennem Fortolkninger at raade 
Bod paa den, tiltrænger tilvisse at afhjælpes.

Ligesom den huske Lov vælger Udkastet 
at sige «be v i s l i g»  istedetfor i «Vidners 
Overvær», da dette sidste ingenlunde kan 
ansees i alle Tilfælde nødvendigt for at man 
kan føle sig sikker paa, at den angivne Rev
selse virkelig har fundet Sted. Til og med 
tænker Udkastet sig ingenlunde, at legemlig 
Revselse altid vil være det, som anvendes. 
Det aabner saaledes ogsaa Adgang til at hen
stille til Skolen at benytte sine Revselsesmid
ler, der for ældre Pigers Vedkommende over
hovedet ikke kan bestaa i saadan.

Til Undgaaelse af legemlige Straffe i Til
fælde, hvor de maatte være mindre heldige, 
har Udkastet ogsaa troet at burde give Værge
raadet Adgang til at benytte Indsættelse i en 
Tvangsskole for en kortere Tid som Surrogat 
for anden Revselse.

Ad § 11. I  forskjellige andre Lande er 
saadanne Anstalter kjendte, i Almindelighed 
under Navn af I n t e r n a t e r .  Saaledes har 
Danmark siden 1879 et saadant i Kjøbenhavn, 
Sverige ialfald et i Malmø *) og i England er 
siden Skoleloven af 1876 oprettet 11 (Truant -  
Schools)**). Ogsaa hos os har Trangen dertil

*) Se Dahlstrem: Yarden om sedligt vilsekomna
barn etc. Helsingfors 1890.

**) Om de engelske Truant Schools se Daae Nogle 
Opdragelsesanstalter etc. 1892 og den engelske 
Inspektørs Indberetning for 1890, Pag. 35—38, 
samt Industrial Schools Bill 1892.

De modtager her Bidrag af Staten, dels 2 sh., 
dels 3x/2 for Ugen. løvrigt er ogsaa Behandlingen 
paa disse Skoler meget forskjellig. I enkelte Sko
ler anvendes til en Begyndelse ensom Indespær
ring, i andre har dette dels aldrig været brugt, dels 
er det opgivet. I  enkelte Skoler bruges Leg, i 
andre Øvelser. Inspektøren finder, at de mildeste 
Skolers Ordning bør anbefales, idet de viser ligesaa 
gode Resultater som de strengeste.

I  1890 fandt ialt 1510 Anbringelser Sted, hvoraf 
207 var anden Gangs, 28 tredie indtil 6te Gangs. 
I Skolerne var 31te December 1890: 783, medens 
3 341 var fri paa Prøve. Gjennemsnitlig Udgift 
pr. Individ 17 Lstrl. 13 sh. eller 320 Kroner. 
Gjennemsnitligt Ophold 88 Dage.



ialfald iKristiania gjort sig stærkt følt. Selv
følgelig er der mange Tilfælde, hvor Skolen 
staar i stor Forlegenhed ligeoverfor Børn, som 
skulker eller viser anden slet Opførsel. Sko
lens almindelige Revselsesmidler mod Børnene 
udtømmes let, i Særdeleshed om man ogsaa 
har afskaffet legemlige Straffe eller nødig 
gjør Anvendelse af dem. At straffe Foræl
drene for Børnenes Forsømmelse, vil ofte 
være baade frugtesløst og uretfærdigt, da For
ældrene ikke vel kan gjøre mere end sende 
Børnene til Skolen, ikke ogsaa følge dem did. 
Tilbage staar da Anbringelse efter Skolelovens 
§§ 62 og 55 i Opdragelsesanstalter som «Toftes 
Gave», en Forholdsregel, som imidlertid ofte 
vil være unødig streng og radikal, da saa- 
danne Anstalter er beregnede paa mere sæde
lig forkomne Børn, der, for igjen at bringes 
paa ret Kjøl, maa undergives en længere Tids 
Behandling, medens Skulkelysten ofte vil 
kunne kureres ret hurtigt, naar den blot strax 
tages med Alvor, inden endnu den unge Skul
ker ogsaa har lagt sig til andre og grovere 
Uvan er.

Utvivlsomt vil nu Skolestyret i Forening 
med Fattigstyret kunne benytte den Adgang 
til Anbringelse, som Skolelovenes §§ 62 og 55 
hjemler, til Oprettelse af saadanne Inter
nater, særlig beregnede paa at modarbeide 
Lysten til at forsømme Skolen. Imidlertid 
sigter disse Paragrafer ikke egentlig derpaa, 
og et Forslag om at benytte dem dertil vil 
derfor altid maatte være beredt paa at møde 
den Indvending, at man derved gaar udenfor 
den Ramme, som Lovgivningen egentlig har 
tilsigtet opdraget. Allerede af denne Grund 
vil det anbefale sig at give Internaterne en 
særlig Lovhjemmel. Hertil kommer imidlertid, 
* t den hidtil stedfindende Adgang, om saa 
ikke sker, vil blive adskillig begrænset ved 
Forskriften i Udkastets § 35, Nr. 2, hvor
efter der i Mangel af Forældrenes Samtykke 
vilde udkræves Beslutning af Værgeraadet 
ogsaa for enhver Indsættelse af Skulkerne i 
denne Anstalt for en noksaa kort Tid.

Kommissionen finder navnlig i denne 
sidste Omstændighed en afgj ørende Grund 
for, at Udkastet bør medtage dette Emne, der 
iøvrigt unægtelig ligger noget udenfor dets 
Ramme. Den antager, at der ubetænkeligt 
kan gjøres en Undtagelse fra Regelen, at Be

slutningen alene kan fattes af Værgeraadet, 
for de i § 11 nævnte Tilfældes Vedkommende, 
hvor der handles om en Anbringelse, der paa 
den ene Side er af kortere Varighed, paa den 
anden finder Sted paa Grund af Misligheder, 
som ligger i Dagen. Som §§ 7, 9 og 12 viser, 
har man troet at kunne benytte disse An
stalter, hvor de maatte forefindes, ogsaa i 
Øiemed, der direkte vedrører denne Lovs 
egentlige Formaal, og heri maa en medvir
kende Grund søges til, at man har anseet sig 
berettiget til i Udkastet at optage Bestem
melserne i § 11.

Naar Udkastet sætter 6 Maaneder som 
længste Termin, hvori nogen kan beholdes i 
Tvangsskolen, er det ingenlunde Tanken, at 
denne Tid regelmæssig vil naaes. I  England 
er det gjennemsnitlige Ophold 2 å 3 Maaneder 
og dette maa ogsaa hos os antages at ville 
blive Regelen. Men af Hensyn til Gjen- 
tagelsestilfælder anbefaler det sig dog at 
aabne Adgang til at gaa til 6 Maaneder. I  
England benyttes ogsaa her Løsladelse paa 
Prøve. Man kræver imidlertid der Dom for 
Indsættelsen; efter Udkastet, der lader denne 
besluttes af Skolestyret, er en saadan Ord
ning overflødig, da i Tilfælde af nye For
sømmelser ny Indsættelse uden Vanskelighed 
eller Vidtløftigheder kan besluttes.

Ved §§ 12, 13 og 14 (G. 10, 11 og 12) 
er nogle væsentlig redaktionelle Forandringer 
foretagne.

Kommissionen har særlig fæstet sin Op
mærksomhed ved, at Lovudkastet intet inde
holder om, at Børn paa Grund af mangelfuld 
Forstand eller smitsomme Sygdomme ikke kan 
indtages i Opdragelsesanstalt eller at de paa 
Grund deraf af dens Vedkommende kan næg
tes Optagelse. Man finder imidlertid at burde 
billige dens Taushed paa dette Punkt. Værge
raadet, hvis Sag det er at finde den bedste 
Anbringelsesmaade, vil have at afgjøre, om 
Barnet helst hører hjemme paa en Anstalt for 
abnorme Børn eller paa en Opdragelsesanstalt 
af den her nævnte Art. Mod mulige Fejl
tagelser haves Garantier i Adgangen til at 
forelægge Sagen for Departementet og i den 
Anstaltens Bestyrelse i § 31 givne Myndig
hed. Hvad angaar Børn, som lider af farlige 
smitsomme Sygdomme, vil det almindelige Bud 
i Sundhedslovens § 21 som Regel med-



føre, at disse ialfald ikke i Anstalten bringes 
sammen med de andre Børn, før de er liel- 
bredede. Men der bør intet være i Yeien for, 
at Indsættelsen i en Anstalt b e s l u t t e s ,  
selv om Iværksættelsen udsættes noget paa 
Grund af en nødvendig Kur. Børn, der maatte 
lide af langvarige eller endog uhelbredelige 
smitsomme Sygdomme, der dog ikke kan med
føre deres Indlæggelse eller Forbliven paa Ho
spitalet, egner sig ialfald ikke mere til An
bringelse privat end i Anstalt. Mangler man 
da noget særlig Sted at anbringe dem, bør 
man ikke fremtvinge privat Anbringelse ved 
at lukke for dem Anstalten, hvor man dog 
langt bedre kan trætfe Sikkerhedsforanstalt
ninger mod Smittens Udbredelse end i de pri
vate Familier.

Ad § 15 (G. 13). Sidste Punktum er 
udeladt som antagelig overfldøigt og medførende 
for stort Besvær for Yærgeraadet.

Ad § 16 (G. 14). Her er ingen Foran
dring foretagen i Realiteten.

Ad § 17 (G. 15). Ligesaa.

Ad § 18 (G. 16. Ligesaa. I  Anledning 
af en i det forelagte Udkasts Motiver fore
kommende Udtalelse angaaende Fællesanstalter 
for Gutter og Piger, ønsker Medlemmer af 
Kommissionen udtalt, at de overhovedet ikke 
finder saadanne tilraadelige og vil særlig op
lyse at i England nu ikke længer Fælles
anstalter godkjendes til offentligt Brug (jfr. 
den engelske Inspektørs Beretning for 1890 
Side 27).

Ad § 19 (G. 17). Bestemmelsen om at Børn 
over 16 Aar, som tages tilbage, skal overflyttes 
til den strengere Anstalt, er gjort fakultativ, 
løvrigt er her alene Redaktionsforandringer 
foretagne.

Ad § 20 (G. 18). Ligesaa.

Ad § 21 (G. 19). Her er ingen Forandrin
ger gjort i Realiteten. Man har udeladt Slutten 
af sidste Punktum som overflødig.

Ad § 22 (G. 20). Man er enig om, at 2det 
Punktum bør udgaa, naar Indsættelse i Hen
hold til Dom bortfalder. Ligeledes findes 3die 
Punktum at kunne udelades om overflødigt.

Med Hensyn til 1ste Punktum har nogen 
Meningsforskjel gjort sig gjældende inden Kom
missionen, idet enkelte Medlemmer finder, at 
en saadan Afsondring maa være overflødig og 
vil kunne være betænkelig, baade fordi den 
let vil virke fysisk skadelig og faa Udseendet 
af Yilkaarlighed. Flertallet har dog fundet 
at burde opretholde den, men med en noget 
begrænset Anvendelse. Man forudsætter, at 
Afsondringen saa lidet som muligt vil gives 
Karakteren af et Strafonde. I  Virkeligheden 
vil nyindkomne, mod hvem Forholdsreglen 
tænkes anvendt, maatte være Gjenstand for 
særlig Opmærksomhed og derfor modtage hyppige 
Besøg saavel af Direktør og Præst som af 
Skole- og Haandværkslærer. Der bliver da 
ikke Tale om en Afsondring, der fremkalder 
en trykkende og pinlig Følelse af Forladthed, 
men alene om en, der ikke distraherer Sindet.

Ad § 23 (G. 21). Man har af Grunde, som 
ved følgende Paragraf nærmere skal udvikles, 
antaget, at det ikke bør være overladt Besty
relsen administrativt at fastsætte Straffe saa 
strenge, at de alene henter sin Berettigelse 
fra, at Angjældende ansees skyldig i virkelige 
Forbrydelser. Hensynet til, hvad i Tilfælde 
af saadannes Forøvelse er paakrævet, findes 
da ikke paa dette Sted at burde gjøres gjæl
dende, og som Følge heraf antages den i Para- ! 
grafen omhandlede Straf af Indsættelse i En- P 
rum indtil 30 Dage at burde udgaa.

Ligeledes har man udeladt «Irettesættelse i 
Enrum eller i fleres.Overvær», idet man har • 
antaget paa den ene Side, at dertil ingensær
lig Bemyndigelse behøves, paa den anden, at 
Irettesættelsens Opstillelse som Straf, der bli
ver at anvende ifølge Beslutning af Bestyreren, 
let vil kunne fremkalde nogen Urede med 
Hensyn til Adgangen til forøvrigt at tildele 
Irettesættelser. Vistnok kan det paa den anden 
Side fremhæves, at den særlige Omtale af 
Irettesættelser som Straf har sin Betydning, 
idet deri ligger en Anvisning til Bestyreren 
om ikke i ethvert Tilfælde af- begaaede For
seelser at skride til Anvendelsen af fysiske



Straffem i dier, men først og fremst at søge at 
virke ved moralske Midler. Man maa imid
lertid antage, at en saadan Anvisning vil være 
mindre paakrævet, da dette er Betragtninger, 
som enhver fornuftig Opdrager vil kunne gjøre 
sig selv.

Kommissionen har ikke troet, at Adgangen 
til at anvende legemlig Revselse paa Mands
personer burde begrænses til Individer under 
15 Aar. I  en Anstalt, hvor Personer af for- 
skjellig Alder færdes om hverandre, vil det 
altid gjøre et uheldigt Indtryk, at Retsstillin
gen i saa Henseende er ulige. Selvfølgelig 
bør man, jo ældre Personen er, desto nødigere 
anvende saadan Revselse og heller ty til Inde
spærring, men man antager ikke, at det er 
heldigt, at enkelte kan pukke paa blot paa 
Grund af en større Alder at være fritaget 
for Straffe, som deres Kamerater maa under
kaste sig.

Man har antaget udtrykkelig at burde 
udtale, at de disciplinære Straffe ogsaa er an
vendelige for Forseelser begaaede under Løs
ladelse paa Prøve.

Ad § 24 (G. 22). Kommissionen har troet 
at burde give den Tanke, som her ligger til 
Grund for det oprindelige Udkast, en noget 
anden Form. Den opnaar herved, at der skaf
fes større Garanti, hvor der er Tale- om stren
gere Forholdsregler, at Sagemaltid, hvor Be
viset maatte være mindre klart, kan bringes 
ind for Retten til Fastslaaen af Faktum, samt 
at der ogsaa kan aabnes Adgang til Afstraf
felse i .Anstalten for de største Forbrydelser, 
saasom Ildspaasættelse.

Selvfølgelig er det ikke Meningen, at Dom
stolen skal benytte den her givne store diskre
tionære Myndighed til at lade Børn i Tvangs
opdragelsesanstalter slippe for bedre Kjøb 
end andre, men naar f. Ex. et 14—15-aarigt 
Barn gjør sig skyldig i en Ildspaasættelse, 
vil det dog i Regelen fremstille sig som det 
rigtigste at vælge en Straffemaade, som med
fører dets Forbliven i Anstalten indtil det 
21de Aar, fremfor at idømme nogle Aars 
Strafarbeide. Den givne diskretionære Myn
dighed er ikke heller væsentlig større, end 
den, som Kommissionens Udkast § 34 i sin 
Almindelighed indrømmer Domstolen ligeover- 
for unge Forbrydere.

Yed §§ 25, 26 og 27 (G. 23 og 24) er 
væsentlig redaktionelle Forandringer foretagne. 
Som fremgaar af § 23, har man troet at burde 
give Adgang til, at den under den foreløbige Løs
ladelse erhvervede Arbeidsfortjeneste i Til
fælde af slet Opførsel helt eller delvis kan 
forbrydes, f. Ex. hvor den Løsladte efter kort 
Tid igjen maa tages tilbage i Anstalten og 
saaledes paany falde det Offentlige til Byrde.

Omredaktionen i § 25 (G. 23) tilsigter 
bl. a. ogsaa at aabne Adgang til Anbringelse 
som Skibsgut under en foreløbig Løsladelse.

Ad § 29 (G. 26). De foretagne Forandrin
ger er væsentlig af redaktionel Art. Paragrafens 
sidste Del er udsondret til en egen Paragraf 
(§ 32).

Ad § 30 (G. 24). Her er 15 Aar ombyttet 
med 16, iøvrigt alene Udtryksmaaden noget 
forandret.

Ad § 31 (G. 28). Ogsaa om Barnet er an
bragt i privat Opdragelsesanstalt eller Børne
hjem, maa Stedets Værgeraad kunne beslutte 
Overførelse til Tvangsopdragelsesanstalt. Det 
er nemlig ingenlunde givet, at enhver Anstalt af 
førstnævnte Art har egen Skole, og forsaavidt 
de der anbragte Børn besøger den almindelige 
Folkeskole, bør der haves den samme Adgang 
til at fjerne dem, som de i Familier anbragte.

Derimod følger det af denne Paragraf, at 
den Sundhedskommissionen i Loven af 6te Juli 
1892 tillagte Myndighed til at paabyde et 
udsat Barns Anbringelse paa et andet Sted, 
ikke kommer til Anvendelse paa de i Hen
hold til denne Lov anbragte Børn. Hvad 
man end iøvrigt maatte mene om denne Myn
dighed, kan det ingen Tvivl være om, at den 
kan volde Vanskeligheder, der ialfald, hvor 
Anbringelsen er omgjærdet med saa store 
Garantier, som Udkastet opstiller, er ganske 
upaakrævede. Selvfølgelig beholder Sundheds 
kommissionen ogsaa her sin af d e n  a l m i n 
d e l i g e  S u n d h e d s l o v g i v n i n g  følgende 
Myndighed til at skride ind mod i sanitær 
Henseende mislige-Beboelses- og Opfostrings
forhold .

§ 32 gjengiver det forelagte Udkasts § 26, 
sidste Led.



Ad § 33 (G. 29). Som fremgaar af § 11, 
er det tænkt at maatte blive Kommunens Sag at 
oprette saadanne T v a n g s s k o l e r ,  som der 
omhandlet. Et Bidrag fra Statens Side synes 
dog at burde ydes, da denne er adskillig inter
esseret i, at der paa de Steder, hvor de haves 
mest behov, oprettes saadanne Skoler. De 
vil nemlig vistnok i ikke ringe Grad kunne 
tjene til at forebygge videregaaende Forvil
delser, der gjør Anvendelsen af væsentlig af 
Staten bekostede Opdragelsesanstalter paakræ
vet; og for Kommunerne vil der ogsaa, om 
Udgifterne ved Tvangsskolerne skulde bæres 
udelukkende af dem, heri ligge en saa meget 
stærkere Fristelse til i mange Tilfælde at 
undlade deres Benyttelse, som der kunde 
gjores Regning paa, at da snart den Tid vilde 
komme, da Barnet fandtes modnet til Behand
ling efter Udkastets § 1. Ogsaa i England 
yder Staten Bidrag til Anbringelsen i «Truant 
Schools», nemlig dels 2 sh., dels 3 sh. 6 d. 
for Ugen. Med det Bidrag, som her paalæg
ges Staten, vil Udgifterne for Skolekommunen 
alligevel som Regel løbe op til over 200 Kro
ner aarlig pr. Barn, bortseet fra, hvad Skolens 
Anlæg koster.

Hvad der nu erlægges for Børn, anbragte 
i private Familier, er, som den Sth. Prp. Nr. 
10, 1892 ledsagende Oversigtstabel viser, høist 
forskjelligt. Mange Steder erlægges der for 
ældre Børn (fra 11 Aar og derover) ingen 
Betaling, andre Steder angives den endog for 
saadanne lige op til 80 Kroner. At ikke det 
kommunale Bidrag til de i Tvangsopdragelses
anstalt Anbragte kan rette sig herefter, synes 
klart. Det bør imidlertid være mindst saa 
høit, som den høieste Godtgjørelse, som erlæg
ges for privat anbragte Børn, da der ingen 
Præmie bør sættes for Valget af Anstalt 
istedetfor Familie; og dette antages sikkert 
at ske, naar det sættes til 25 Øre pr. Dag. 
Istedetfor et bestemt Beløb at lade Kommunen 
betale en Qvotapart, vilde vistnok være mindre 
heldigt, dels fordi det ved Anstalter, som 
drives af Staten selv, kan være vanskeligt 
overhovedet at sige, hvor stor Udgiften ved 
hvert enkelt Barn er, dels fordi det ofte hænder, 
at Udgifterne ved de enkelte Anstalter varierer 
endog stærkt, skjønt Behandlingen er væsent
lig den samme. Saaledes, som Værgeraadet er 
sammensat, behøver man vistnok ikke at frygte

for, at Familie i U t i d e  vil vælges istedetfor 
Anstalt, • saa meget mere som Anbringelsen af 
sædelig fordærvede Børn i Familie vil volde 
Besvær og Vanskeligheder og let fremkalde 
Klager baade fra Skolens og andres Side. 
Nogen ubillig Betyngelse for Kommunerne 
ligger ikke i det foreslaaede Bidrag. Nu 
slipper de vistnok ganske Bidrag til de umid
delbart for Forbrydelser anbragte Børn, men 
maa som Regel til Gjengjæld betale 200 Kro
ner for alle, som ellers anbringes af Fattig
væsenet. Den nye Ordning vil, naar Hensyn 
tages ogsaa til dens mere middelbare Indfly
delse paa Fattigbudgettet, neppe i det hele 
betynge Kommunerne mere end den nærvæ
rende.

Man har antaget, at Kommunen burde 
betale den hele Godtgjørelse ved Anbringelse 
i Børnehjem eller andre Opdragelsesanstalter 
end Tvangsopdragelsesanstalterne paa samme 
Maade, som ved privat Anbringelse. Sagen 
har i sig selv neppe stor Betydning. I 
Kristiania anbringer nu saaledes det Offent
lige, naar derved forøgede Udgifter voldes, 
alene abnorme eller moralsk fordærvede Børn 
i Anstalter. Instituterne for Abnorme, Blinde 
og Døve er ved Siden af «Toftes Gave» de 
eneste Anstalter, som Fattigvæsenet benytter, 
uden Hensyn til, al Anbringelsen der er kost
barere end i private Familier. Der er al Grund 
til at tro, de samme Grundsætninger ogsaa be
følges udenfor Hovedstaden, ihvorvel nogen 
Undersøgelse desangaaende ikke er anstillet. 
Paa den anden Side maa man vistnok gaa ud fra, 
at ikke heller Værgeraadet vil finde det for
svarligt at vælge en dyrere Anbringelse end 
fornødent, og at derfor ogsaa det sjelden vil 
beslutte Anbringelse i saadanne Anstalter, 
naar den koster Staten mere end de 25 Øre 
daglig, for hvilke den har Regres til Kom
munen. Imidlertid bør det vistnok ikke bort
sees fra, at, naar nu de fleste saadanne An
stalter optager Børn — forsaavidt det ikke 
til og med sker gratis — for en saa billig 
Godtgjørelse, at den ikke overstiger, hvad der 
erlægges til private Fosterforældre, er en væ
sentlig Grund dertil, at de af Indretninger 
som Sparebanker og Brændevinsbolag ligesom 
ogsaa af Private modtager betydelige Bidrag. 
Det er ikke usandsynligt, at disse vilde flyde 
mindre rigeligt, om Anbringelse oftere kom



til at finde Sted for Statens Regning og der
med den Opfatning vandt Udbredelse, at man 
herved overtog Udgifter, som denne ellers 
vilde bære.

Udgifterne ved midlertidige eller foreløbige 
Anbringelser har Kommissionen antaget, at 
Staten helt burde bære. Der handles her om 
lidet betydelige Beløb, og ender Undersøgelsen 
med, at ingen Anbringelse besluttes, vil det 
endog kunne være et lidet lønnende Arbeide 
at gjøre sig det Bryderi, som altid er forbun
den med en Regres, til og med til Hjemstavns
kommunen, der ofte alene ved en nærmere 
Undersøgelse lader sig fastslaa.

Man har antaget, at der burde være en 
videregaaende Adgang til at gjøre Regres 
gjældende mod den Forsørgelsespligtige, end i 
det forelagte Udkast foreslaaet. Hvor det er 
en bemidlet Mand, som ved sit eget Forhold 
tvinger til Anvendelsen af en saadan Forholds
regel som Anbringelse af hans Børn i Opdra
gelsesanstalt, bør Udgifterne dermed kunne 
paalægges ham selv fuldt ud. Dette opnaaes ved, 
at man giver Adgang til at gaa lige til 1 
Krone pr. Dag. Koster Anbringelsen mere, 
vil Grunden væsentlig maatte ligge i særegne 
Forhold, der ikke bør gaa ud over Udenfor 
staaende. Udkastet opstiller ingen Regel for 
Ansvarets nærmere Fastsættelse inden den an
givne Begrænsning, men overlader Værge- 
raadet eller Skolestyret at beslutte derom, og 
Tanken er den, at der bør tages Hensyn saa- - 
vel til Vedkommendes Formuesforhold som 
Skyld. At et saadant Spørgsmaal paa denne 
Maade overlades Administrationen, har ogsaa 
meget nærliggende Forbilleder, idet Skolelovene 
af 1889, resp. §§ 7 og 8, overlader Kommune
bestyrelsen at afgjøre, hvorvidt noget og, i 
Tilfælde, hvor meget af de særlige Udgifter 
ved Undervisningen af Børn, som ikke kan 
medtages i den almindelige Folkeskole, skal 
bæres af Forsørgerne. Man har imidlertid 
troet, at de Myndigheder, som beslutter For
holdsreglen og derfor ogsaa er de nærmeste 
til at kjende de Grunde, som bevirker den, 
her bedre kunde træffe en retfærdig Afgjørelse 
end Kommunebestyrelserne, til hvilke jo iøv- 
l'igt Sagen for Statens Vedkommende ogsaa 
vanskelig ganske kunde overlades.

Ad § 34. Naar nærværende Udkast skal 
ophøies til Lov uden at afvente den nye Straffe
lov, som er under Arbeide, bliver det selvsagt 
Spørgsmaal om at foretage en Forandring i 
den nu gjældende med Hensyn til den k r i m i 
n e l l e  L a v a l d e r .

I  Kommissionens 1887 udarbeidede Ud
kast til Straffelovens almindelige Del er det 
foreslaaet for de største Forbrydelsers Ved
kommende at sætte denne til det 13de Aar og 
ellers til det 15de. Efter fornyet Overveielse 
har den imidlertid fundet at burde fastholde 
en enkelt Termin, og at da det 14de Aar ial- 
fald for Tiden bedst egnede sig til at vælges. 
Den har herved ladet sig lede af følgende Be
tragtninger.

Kommissionen antager vistnok, at som 
Regel Anvendelsen af Opdragelsesanstalt, naar 
Udkastets System er heldig gjennemført, vil 
være at foretrække for alle deres Vedkom
mende, der efter Loven vil kunne anbringes i saa
dan. Den gaar derfor ud fra, at i Almindelig
hed Paatalemyndigheden i Henhold til Straffe
proceslovens § 85 vil undlade at reise Tiltale 
mod Personer under 16 Aar, der har begaaet 
Forbrydelser, som viser, at de har en mere 
indgaaende Behandling behov, og i Stedet fore
lægge Sagen for Værgeraadet. Man kan imid
lertid for det første ikke se bort fra, at det 
jo kan hænde, at Forbrydelsen først opdages, 
efterat den Skyldige har fyldt sit 16de Aar 
og følgelig ikke mere kan anbringes i Anstalt. 
Er der alene Tale om en mindre Forbrydelse, 
vil det vistnok da kunne fremstille sig som 
rigtigst at undlade i den Anledning at fore
tage noget, saafremt en længere Tid saasom 
1 Aar eller derover er hengaaet siden For
øvelsen. Men med de største Forbrydelser 
synes det urimeligt selv ligeoverfor 14, 15- 
aars Børn at lade Forældelsen indtræde saa 
hurtigt. Det antages derfor paakrævet af Hen
syn hertil at holde sig Adgangen aaben til at 
straffe Forbrydelser, begaaede efter det fyldte 
14de Aar. Længere behøver man paa den 
anden Side af denne Grund vistnok ikke at 
gaa, da det intet betænkeligt antages at være 
i at lade Børn, som har forbrudt sig før sit 
14de Aar, ganske uantastede, naar der intet 
har kunnet gjøres før deres fyldte 16de. I



den Alder forandres man hurtigt og efterføl
ges den første Forbrydelse ikke af nye, vil 
det snart blive baade unaturligt og ubilligt at 
gjøre Ansvar gjældende for den, medens man 
i modsat Fald ikke vil behøve den f o r ' at 
kunne tage Vedkommende under strafferetlig 
Behandling.

Paa den anden Side kan den Mulighed 
vistnok ikke heller nægtes, at den begaaede 
Forbrydelse kan være saa stor og den 14- 
aarige Gjerningsmand allerede saa moden, at 
han maa antages mere at høre hjemme i Straf
anstalten end i Opdragelsesanstalten.

At udsondre en Del af de største For
brydelser og for deres Vedkommende opstille 
14-aars Alderen, medens ellers 15-aars Al
deren fastsloges som Lavalder, medfører selv
følgelig altid nogen Vilkaarlighed, men synes 
i Virkeligheden ogsaa upaakrævet, om man 
tør gaa ud fra, at Paatalemyndigheden vil be
nytte sin Ret efter Straffeproceslovens § 85 
med Skjønsomhed. Hertil kommer imidlertid 
som yderligere Grund, at der vistnok ogsaa 
kan være em Del i sig selv ret ubetydelige 
Forseelser, som dog ikke bør lades upaatalte, 
og ligeoverfor hvilke en strafferetlig Forfølg
ning, selv om den Skyldige alene er en 14- 
aarig, kan antages hensigtsmæssigere end baade 
Anbringelse og Hustugt. Ikke saa sjelden 
indtager Personer allerede i denne Alder en 
ret selvstændig Stilling, maa navnlig ernære 
sig selv ved sit Arbeide, og har saaledes lært 
at kjende Pengenes Værd. For Gadeuordener 
eller lignende Optøier, som ikke røber en mo
ralsk Fordærvelse, men dog paa den anden 
Side ikke kan taales, vil da ofte en Mulkt 
være en effektiv, og paa samme Tid meget nem 
Kur. Den Betænkelighed herimod, at Boden 
maaske ikke vil kunne betales, og da maa 
omsættes i Fængsel, lader sig vistnok fjerne, 
naar man indskrænker sig til forholdsvis smaa 
Beløb, og giver Retten Adgang til i ethvert 
Tilfælde at lade Irettesættelse træde i Stedet 
for Boden *). Ledet af denne Betragtning har

*) Om den kriminelle Lavalder og de forskjellige Me
ninger derom se Getz’s Udkast Side 2—4, hvoraf 
fremgaar, at der nu hersker nogenlunde Enighed 
om, at man bør gaa op til det 14de Aar, medens 
paa den anden Side ogsaa maaske den overveiende 
Mening bliver staaende ved denne Alder.

det da for Kommissionen ikke heller stillet 
sig tvivlsomt, at den gjældende Regel, hvor
efter Personer under 15 Aar overhovedet ikke 
kan straffes med Bøder eller for Forselser, 
hvorfor Boden skulde blive at ilægge, bør 
opgives. Samfundet kan i det hele ikke taale 
Individer, mod hvis Forgaaelser ingen For
holdsregler kan tages; ligesom vi i §§ 9 og 
10 paa alle Strafumyndige i alle Tilfælde 
har gjort Revselsesretten anvendelig, saaledes 
kunde det for deres Vedkommende, som er 
over 14 Aar, alene være Spørgsinaal om enten 
i alle Tilfælde at tilstede Anvendelsen af de 
almindelige offentlige Straffe, eller, hvor For
seelsen maatte synes for ubetydelig dertil, 
at undergive dem en af Staten kontrolleret 
Revselse.

Den Nedsættelse af Straffen, som den 
gjældende Lov tilstaar Personer mellem 15 og 
18 Aar er, som man vil se, alene en delvis, 
og kan neppe karakteriseres som særdeles kon
sekvent. Saaledes som et andet Sted nærmere 
paavist**) er den ogsaa meget snævrere, end 
den i omtrent alle nyere Love tilstaaede.

Kommissionen har ikke kunnet finde, at 
det, naar man lader den strafbare Lavalder 
begynde med det 14de Aar, er Grund til at 
opstille egne Regler for det ene Aar, indtil 
man har fyldt det 15de Aar, og under disse 
Omstændigheder kan man saa meget mindre 
her skyde fra sig en Revision ogsaa af de for 
de 15 til 17-aarige Forbrydere gjældende Reg
ler. Man antager, at Straffesatserne, naar til
børligt Hensyn altid skal kunne tages til Al
deren, vanskelig kan gives større Bestemthed 
end her foreslaaet. Ligeoverfor den gjældende 
Ret indeholder Udkastet en Skjærpelse, for- 
saavidt det lader Personer mellem 14 og 15 
Aar dømme til Strafarbejde, naar de, om de

**) Se Getz: Udkast til almindelig borgerlig Straffe
lovs almindelige Del, Side 105.

Efter den i den svenske Straffelov ved Lov af 
20de Juni 1890 foretagne Forandring træder her 
for Personer mellem 14 og 15 Aar Strafarbeide 
indtil 4 Aar istedetfor Dødsstraf og indtil 2 Aar 
istedet Strafarbeide over 2 Aar, og for Personer 
mellem 15 og 18 Aar Strafarbeide fra fem til ti 
Aar istedetfor Dødsstraf eller Strafarbeide paa 
Livstid, og kan Strafarbeide paa bestemt Tid ned
sættes til Halvdelen af det lovbestemte Lavmaal, 
dog ikke under 2 Maaneder.



havde været over 18, vilde have faaet Straf- 
arbeide paa mere end 3 Aar, medens efter den 
gjældende Ret den under 15 Aar gamle i 
dette Tilfælde stralfes med Fængsel indtil 4 
Maaneder, og den over 15 Aar gamle med 
Strafarbeide paa mere end 3 Aar ganske som 
en voxen. I  Betragtning af de Forandringer, 
som samtidig agtes foreslaaede med Hensyn til 
Strafarbeidets Fuldbyrdelse paa unge Perso
ner, hvorved dette vistnok vil gjores til en 
hensigtsmæssigere Straf end længere Tids 
Fængsel, som ialfald mange Steder tiltrods 
for den her foreslaaede nye Straffelovens Ka
pitel 2 § 38 vistnok ofte vil tilbringes uden 
fuldstædig og passende Sysselsættelse og opdra
gende Tilsyn, synes der overveiende Grund 
til ikke i noget Tilfælde at lade Fængsel træde 
istedetfor saa lang Tids Strafarbejde.

Paa den anden Side har man udvidet den 
Adgang til istedetfor anden Straf at lade den 
unge Forbryder slippe med en A d v a r s e l  
og F o r m a n i n g ,  der nu alene staar aaben 
ligeoverfor Personer under 15 Aar, til ogsaa 
at omfatte dem, der er mellem 15 og 18. Man 
er vistnok ikke uopmærksom paa, at den nu 
gjældende Ordning med disse som Straf idømte 
Advarsler er mindre heldig, navnlig forsaavidt 
de ikke kan fuldbyrdes paa Stedet, men maa 
tildeles ved en senere Leilighed, maaske af en 
anden Dommer end den, som præsiderede i den 
Retssession, i hvilken Dommen faldt. Man 
har dog ikke fundet, at det burde blive Tale 
om at opgive dem paa det Felt, hvor de nu 
er i Brug, saa meget mindre, naar man ogsaa 
giver Adgang til at reise Sag mod Børn mel
lem 14 og 15 Aar for Handlinger, der alene 
medfører Straf af Bøder. Og maatte de over
hovedet bibeholdes, kunde man ikke uden Brud 
paa Udkastets System undlade ogsaa at gjøre 
dem anvendelige paa Personer mellem 15 og 
18 Aar. I  Virkeligheden er der ogsaa stærke 
Grunde, som taler for, at disse under særdeles 
formildende Omstændigheder kan slippe med 
en Advarsel, hvad ikke heller andetsteds er 
useet, navnlig i Tyskland og flere schweiziske 
Kantoner, Italien, Spanien og Portugal, hvilke 
sidste Lande ogsaa medtager Voxne. Bemærkes 
kan det derhos, at den Feil, at Advarselen 
gives af en anden Dommer end den, som har 
dømt i og saaledes kjender Sagen, jo meget

sjelden finder Sted udenfor Kristiania og og
saa her ved administrativ Foranstaltning som 
Regel vil kunne undgaaes. Der kunde vistnok 
være Spørgsmaal om at omdanne det hele In 
stitut, men dertil er det neppe her Stedet, 
og indtil det kan ske, maa det foretrækkes at 
bibeholde det i sin nuværende Skikkelse frem
for at opgive det. Kommissionen har antaget 
at burde lade udgaa den gjældende Lovs Be
tingelse, at Tiltalte ikke tidligere er dømt. 
Naar Institutet udvides til Personer over 
15 Aar, faar denne Betingelse en anden Be
tydning end før, idet Individer over denne 
Alder ogsaa kan dømmes for Forseelser, der 
alene medfører en liden Bod.

Idet Adgangen til at tildele Formaning 
istedetfor anden Straf udvides til ogsaa at om
fatte Personer mellem 15 og 18 Aar, bliver 
det sandsynligere end tidligere, at det under
tiden vil hænde, at den dømte vægrer sig for 
at modtage den eller under Formaningen op
fører sig paa en anstødelig Maade. At man 
ikke hidtil har følt Mangelen af, at Loven 
ingen Bestemmelser angaaende disse Tilfælde 
indeholder, kan da ikke heller være tilstrække
lig Grund til ikke her at tage den med i Be
regningen. Det rigtigste og konsekventeste 
synes da at være at gaa samme Vei, som den 
nye italienske Straffelov,*), d. v. s. i saa Fald 
lade den ordinære Bods- eller Fængselsstraf 
indtræde, hvilken derfor ogsaa allerede i den 
paa Formaning lydende Dom bør være fastsat.

*) Art. 26: Overstiger den af Loven bestemte Straf 
ikke en Maaneds Fængsel eller Arrest, 3 Maaneders 
Tvangsophold eller 300 Lires Bøder, kan Domme
ren, naar formildende Omstændigheder foreligger 
og den skyldige aldrig er straffet for en Forbry
delse og ikke heller for en Forseelse med høiere 
Straf end 1 Maaneds Arrest, bestemme, at en i 
Retten tildelt Irettesættelse skal træde istedetfor 
den fastsatte Straf.

Irettesættelsen bestaar i en Formaning afpasset 
efter Personens særlige Forhold og Handlingens 
Omstændigheder, hvilken Dommeren under Hen
syntagen til Lovens Straffebud og den strafbare 
Handlings Følger i offentligt Retsmøde retter til 
den Skyldige.

Hvis den Dømte ikke møder i den til Irettesæt
telsen bestemte Termin eller ikke modtager denne 
paa sømmelig Maade, kommer den i Dommen for 
den forøvede Handling bestemte Straf til Anven
delse.
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Hvad angaar den foreslaaede nye Straffe
lovens Kap. 2 § 38, indfører denne for de Per
soners Vedkommende, som er mellem 14 og 
15 Aar, intet nyt, idet den samme Bestem
melse nu findes i Kap. 2, § 38. Regelen er 
imidlertid ogsaa i høi Grad paakrævet for 
deres Vedkommende der er mellem 15 og 18 Aar. 
Da disse unge Personer ikke kan dømmes til 
Vand og Brød, udholder de ofte Fængselsstraffe 
paa almindelig Fangekost af lang Varighed, 
og intet kan være skadeligere for saadanne 
Ungdomme end at tilbringe hele denne Tid i 
Ørkesløshed eller ialfald uden stadigt og hen
sigtsmæssigt Arbeide. Det bør derfor gjøres 
til en Ret som en Pligt for dem at arbeide. 
De dermed forbundne Vanskeligheder er visse
lig intetsteds uovervindelige. Vistnok kan det 
være forbunden med betydelig Vanskelighed 
at skaffe dem passende Arbeide i Cellen; men 
i saa Fald synes det ikke tvivlsomt, at Rege
len om Straffens Udstaaelse i Enrum bør vige 
for den Regel, at Straffen udstaaes under Ar
beide. Som ogsaa Fængselsloven selv har an
tydet, egner Bestemmelsen om den fuldstændige 
Isolation sig overhovedet neppe til Gjennem- 
førelse paa ganske unge Forbrydere, og om 
den da undergaar den Modifikation, som findes 
nødvendig for, at de skal kunne skaffes pas
sende Beskjæftigelse, synes dette ubetænkeligt. 
Bemærkes maa det ogsaa, at et langvarigt 
uafbrudt Ophold i Celle og med den i Almin
delighed liden Motion skaffende Sysselsættelse, 
som der lade sig tilveiebringe, neppe er sundt, 
allermindst for unge Mennesker med andre 
Livsvaner. Ogsaa af denne Grund bør der 
gives Adgang til, at der ialfald kan afvexles 
med Arbeide udenfor Cellen f. Ex. Vedhug- 
ning i Fængselsgaarden nogen Tid hver Dag. 
I  Fængsel med et større Belæg af unge Fan
ger vil der kunne indrettes Arbeidssale, hvor 
de under Opsyn og Veiledning beskjæftiges, 
medens de tilbringer ikke alene Katten, men 
ogsaa Fritiderne i Cellen. Nogen Fare for 
moralsk Smitte bør ikke deraf befrygtes, naar 
de Individer holdes borte fra Fællesarbeidet, 
der maatte være særlig egnede til at bringe 
eller modtage saadan. De fleste af den for
bryderske Ungdom, der f. Ex. i Kristiania 
udstaar Fængselsstraf, kjender vistnok hver
andre godt allerede før de sees i Fængslet, og

Fællesarbeidet vil da ikke for deres Vedkom
mende lede til for Fremtiden skjæbnesvangre 
Bekjendtskaber. Efter Fængselsloven paa
hviler Omkostningerne ved Arbeidsdriften Fæng
selskommunen, der, naar Loven ubetinget fore
skriver Arbeide, maa pligte at gjøre de hertil 
fornødne Udlæg.

Ogsaa med Hensyn til Maaden, hvorpaa 
Strafarbeidet af unge Forbrydere udstaaes, har 
Kommissionen fundet det paakrævet at foreslaa 
nogle Forandringer i det bestaaende.

Dette gjøres imidlertid i et særskilt Lov
udkast, idet disse Forandringer igjen bør be
handles i Forbindelse med en Del andre For
andringer i Fuldbyrdelsen af Strafarbeidet 
ogsaa for voxnes Vedkommende.

Ad § 35. Her er alene tilføiet en Be
stemmelse om Ophævelse af de Paragra
fer i Fattiglovene, som handler om særlige 
Straffe for Børn under 15 Aar, der gjør sig 
skyldig i Betleri. Følgen heraf vil være at paa 
Gutter mellem 14 og 15 Aar bliver Fængsel 
den ene anvendelige Straf ligesom den nu er 
det for Pigernes Vedkommende.

Ad § 36. Det lader sig vanskelig paa 
Forhaand bestemme, naar de Forberedelser 
kan være tilendebragte, som udkræves før 
denne Lov kan træde i Kraft. Tiden for dens 
Ikrafttræden overlades derfor bedst Kongens 
Afgjørelse.

Selvfølgelig kan Loven ikke gives tilbage
virkende Kraft i skjærpende Retning, forsaa- 
vidt der handles om Straf. Bestemmelserne i 
§ 34, hvorefter Gutter mellem 14 og 15 Aar 
kan straffes ogsaa for Forseelser, der alene 
medfører Bøder, og bliver at belægge med 
Strafarbeide, om de, saafremt de havde været 
over 18 Aar, vilde været straffede med Straf- 
arbeide i 4de Grad, kan saaledes ikke anven
des paa Handlinger, foretagne før Lovens 
Ikrafttræden.

Forsaavidt Loven derimod handler om 
Forholdsregler af opdragende Art, er der intet 
i Veien for at gjøre dens Regler gjældende 
paa alle foreliggende Tilfælde. Er man enig 
om, at disse er heldige og navnlig vil være til 
Individets Bedste, vilde det ogsaa være lidet 
tilfredsstillende, om man vilde undlade deres

\



Anvendelse, fordi det, som begrunder Anven
delsen, er en Forbrydelse, begaaet for Lovens 
Ikrafttræden. I  Virkeligheden lader en saa- 
dan Sondring sig ogsaa vanskelig gjennem- 
føre; de forskjellige Grunde, som efter § 1, 
kan være afgjørende, vil som Regel ikke træde

B. Getz. C. Oppen.

saa skarpt ud fra hverandre, at en anden Re
gel vil lade sig opstille for det i Paragrafens 
Litr. a omhandlede Tilfælde end i de andre, 
hvor Vægten overhovedet ikke ligger paa be
stemte Handlinger, men mere paa vedvarende 
Tilstande.

V. Sclieel. Harald Smedal.

J. H. Thoresen. H. Øverland.



Udkast
til

Lov om Forandring i Bestemmelserne om Fuldbyrdelse af Strafarbeide.

§ 1.

Mandlige Forbrydere skal i Alderen mel
lem 14 og 21 Aar udstaa idømt Strafarbeide 
i Bodsfængslet. De undergives her en efter 

• deres Alder og Udvikling afpasset Behandling 
efter nærmere Regler, som gives af Kongen, 
og hvorved der kan gjøres saadanne Ændringer 
i de der gjældende Forskrifter om Fange- 
behandlingen, som findes paakrævede. Om 
Natten skal som Regel fuldstændig Afson
dring fra Medfanger finde Sted.

Kongen giver de fornødne Bestemmelser 
om, i hvilke Tilfælde mandlige Forbrydere, 
hvem Strafarbeide paahviler efter deres fyldte 
21de Aar, skal udstaa Straffen i Bodsfængslet.

§ 2.

Udover 3 Aar kan ingen holdes i Bods
fængslet i Enrum uden eget Samtykke.

For Strafarbeidsfangers vedkommende, 
som før eller efter sit 21de Aar i Bods
fængslet har hensiddet 3 Aar i Enrum, 
kan Kongen for den gjenstaaende Straffe
tid gjøre saadan Ændring i de der gjæl
dende Regler om Fangebehandlingen, at Ar- 
beidet og i Tilfælde Undervisningen foregaar 
i Fællesskab.

Saadan Ændring kan ogsaa ske for Per
soners vedkommende, som findes ikke at egne 
sig for den fuldstændige Afsondring.

i
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Naar Strafarbeide i Bodsfængslet ud- 
staaes i Enrum, udholdes de 6 første Maaneder 
uden Afkortning; i de næste 18 Maaneder 
afkortes der en Trediedel og i Resten det 
halve. Ved Afkortningen regnes en Maaned 
lige med 30 Dage.

§ 4.

Forsaavidt dertil er Anledning, skal kvinde
lige Strafarbeidsfanger i Alderen mellem 14 
og 21 Aar i vedkommende Strafanstalt under
gives en Behandling efter tilsvarende Regler 
som for mandlige af samme Alder bestemt.

§ 5.

Nærværende Lov træder i Kraft fra den 
Tid, Kongen bestemmer.

Fra samme Tid ophæves Lov om Bods
fængslet m. v. 6te Juni 1884, jfr. Lov 12te 
Juli 1848 § 1.



Motiver.

Under sine Overveielser om sædelig for
komne og og vanvyrdede Børns Behandling 
har Kommissionen ikke kunnet undgaa at fæste 
sin Opmærksomhed ved den lidet tilfreds
stillende Maade, hvorpaa Frihedsstraffe nu 
fuldbyrdes paa unge Lovovertrædere. Til heri 
at foreslaa en gjennemgribende Beform har 
man dog ikke fundet Anledning paa dette 
Stadium af sit Arbeide, idet en saadan an
tages ikke hensigtsmæssig at kunne behandles 
for sig, men at burde indgaa som et Led i 
den Ordning af Stralfefuldbyrdelelsen i det 
hele, som maa finde Sted, naar den nye Straffe
lov bliver færdig.

I  tvende Punkter har imidlertid Kommis
sionen anseet det særlig paakrævet, at der 
snarest muligt sker Forandring og har derfor 
troet allerede nu at burde fremkomme med 
Forslag om en saadan.

Det første angaar Arbejdspligten under 
Fængselsstraffens Udstaaelse; Forslaget herom 
har fundet sin Plads og Motivering ovenfor 
ved § 34 i Udkastet til Lov om Tvangs
opdragelse.

Det andet gjælder Fuldbyrdelsen af Straf
arbejde.

Efter de gjældende Begler er Personer 
under 18 Aar, som idømmes denne Straf, hen
viste til at udstaa samme i vore gamle Fælles
anstalter. Disse Anstalter er, særlig Mands
anstalterne, beregnede paa ældre, som oftest 
gjentagne Gange straffede og tildels meget for
dærvede Forbrydere. Det siger sig da selv, 
at det er en i høieste Grad farlig Sag at

sætte unge Personer ofte rene Børn ind i et 
saadant Selskab. Selvfølgelig har man for
søgt, saavidt muligt, at afsondre de unge fra 
de ældre, navnlig om Natten. Men Anstal
ternes gamle og utidsmæssige Lokaler har 
tildels lagt uoverstigelige Hindringer i Veien 
for en tilstrækkelig Afsondring, og det har 
vistnok mere end én Gang været Tilfældet, 
at en forholdsvis ufordærvet Ungdom paa 
Grund af den moralske Smitte, som Berøreisen 
med gamle Forbrydere uundgaaelig fører med 
sig, er gaaet ud af Anstalten forværret i 
moralsk Henseende, istedetfor forbedret.

Man har i vore Strafanstalter i saa høi 
Grad følt sig trykket af Bevidstheden om 
Umuligheden af at undergive unge Personer 
den Behandling, som udkræves, naar man med 
noget Haab om heldigt Besultat skulde arbeide 
paa at forbedre dem og redde dem for Sam
fundet, at man i adskillige Tilfælde alene af 
denne Grund har fundet at burde indstille 
paa, at unge Gutter ved Benaadning blev 
fritagne for Strafarbeide mod at hensættes i 
Fængsel, og det uagtet man heller ikke har 
fundet denne Strafart, ialfald for længere Tids
rum, heldig for disse unge Mennesker, for
nemlig af Hensyn til den Mangel paa Anled
ning til nyttig Beskjæftigelse, som hidtil har 
raadet i de fleste af vore Distriktsfængsler. 
Se Sth. Prp. Nr. 1 for 1884, Hovedpost V, 
Kap. 6, Bilag Side 8.

Fængselsstyrelsen har ogsaa for længere 
Tid siden henledet den offentlige Opmærk
somhed paa det paapegede mislige Forhold,



idet den i 1884 foranledigede fremsat Forslag 
for Storthinget om Tilbygning til Bodsfængslet 
af en fjerde Fløi, hvori, foruden Kirke for 
det hele Fængsel, skulde indrettes de fornødne 
Rum for Landets samtlige mandlige Straf- 
arbeidsfanger under 18 Aar. Men medens 
dette Forslag blev forkastet af budgetmæssige 
Hensyn, blev en samtidig fremsat Proposition 
om Forandring i Reglerne for Strafarbeids- 
fangers Indsættelse i Bodsfængslet bifaldt (se 
Oth. Prp. Nr. 19 for 1884 og Lov 6te Juni 
1884), uden at der opstod Spørgsmaal om, 
hvorvidt der ikke i de bestaaende Lokaler 
først og fremt burde søges givet Plads for de 
unge Forbrydere, for hvis Vedkommende det 
af Fængselsstyrelsen i særdeles kraftige Ord 
var fremholdt, at en virkelig Nødstilstand var 
tilstede.

Sagen staar nusaaledes, at Loven af 1884 
ikke, ialfald i de senere Aar, har givet Bods
fængslet tilnærmelsesvis fuldt Belæg. Bods
fængslet har Plads til ca. 240 Fanger, og for 
de 3 sidste Beretningsaar (1888—1891) har 
det gjennemsnitlige Belæg ikke udgjort mere 
end ca. 166. Da det selvfølgelig er i høieste 
Grad urimeligt, at saa megen Plads i vor 
nyeste og bedst indrettede Strafanstalt jevnlig 
skal staa ledig, paa samme Tid, som man i de 
øvrige Anstalter lider under gamle og utids
mæssige Lokaler, synes der at være fuld Op
fordring til at tage under Overveielse, om der 
ikke snarest muligt bør søges skaffet Plads i 
Bodsfængslet for unge mandlige Strafarbeids- 
fanger, for hvis Vedkommende en Forbedring 
i det Bestaaende, som oven paapeget, er mest 
paakrævet.

Kommissionen er ikke i Tvivl om, at 
dette vil og bør kunne ske, og man har om 
Sagen konfereret med Expeditionschefen for 
Fængselsvæsenet, som deri har erklæret sig 
enig. Nogen Ombygning i Bodsfængslet og 
lidt Forøgelse af Personalet vil vistnok herved 
være nødvendig, men Omkostningerne antages 
ikke at ville blive betydelige, og ialfald vil 
de rigelig opveies af de Fordele, som vindes.

Skulde der, naar de unge Strafarbeids- 
fanger optages i Bodsfængslet, ikke blive 
Plads for alle dem, som efter den nuværende 
Ordning skal udstaa Straffen der, saa er der
ved i Virkeligheden ingen stor Skade skeet,
al den Stund de gjældende Regler, som neden-

5

for nærmere vil blive paavist, medfører, at 
der i Bodsfængslet nu kan indsættes adskillige 
Personer, som mere vilde høre hjemme i Fælles
anstalt.

ad § 1. Naar der først gives særskilte 
Regler for Behandlingen af unge Forbrydere, 
har Kommissionen antaget, at man ikke bør 
blive staaende ved 18-aars Alderen, men sætte 
Grænsen op til det 21de Aar.

Man er gaaet ud fra, at de Regier, som 
Bodsfængselsloven foreskriver omFangebehand- 
lingen, ikke i alle Henseender vil findes pas
sende for disse unge Personer, og at navnlig 
den strenge Isolering for de lavere Alders
trin, ialfald for længere Tid, ikke vil være 
hensigtsmæssig. Men ’da Kommissionen ikke 
har havt Anledning til at undergive den 
Række Spørgsmaal, som med Hensyn til disse 
Ting opstaar, tilstrækkelig Granskning, og da 
Ordningen, som oven antydet, blot er at be
tragte som foreløbig, har man anseet det 
heldigst at overlade til Kongen at gjøre saa- 
danne Ændringer i Bodsfængselslovens For
skrifter, som findes paakrævede. Natlig Af
sondring har man antaget som Regel burde 
finde Sted*).

'*') I D a n m a r k  undtages Personer under 15 Aar, 
der er dømte til Forbedringshus, o: Strafarbeide i 
Cellefængsel, og med Ministeriets Samtykke ogsaa 
svagelige og forsømte Personer mellem 15 og 18 
Aar, der skal udstaa samme Straf, fra den strenge 
Afsondring, og Behandlingen har en mere opdra- 

- gende end strengt stralfende Karakter. De sover 
og nyder sine Maaltider i Celle, hvor de ogsaa 
forbereder sig til Skolen, men de arbeider og 
undervises i Fællesskab. De beskjæftiges hele 
Sommeren væsentligst i fri Luft med Markarbeide 
under stadigt T ilsyn; om Vinteren drives især 
Træarbeider, og da lægger man mere Vægt paa 
Undervisningen, der omfatter Folkeskolens Fag og 
Gymnastik. To Gange om Aaret afholdes Examen, 
som Anstaltens Funktionærer anmodes om at over
være, og da faar de, som har udmærket sig, en 
liden Belønning. Det nærmeste Tilsyn med disse 
unge Fanger er betroet Overlæreren. Ifølge Be
retningerne er man meget tilfreds med Resultaterne 
af denne Behandling. — I det Udkast til Lov om 
Fuldbyrdelse af Strafarbeide, som i 1882 blev af
givet af Sorenskriver N o r u m  (Oth. Prp. Nr. 19 for 
1884, Bilag Side 71 og 75) er foreslaaet en Behand
ling af Fanger under 18 Aar, der i alt væsentligt 
falder sammen med den, som bruges i Danmark. 
I den Redegjørelse, som Fængselsstyrelsen i 1884
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Hvilke mandlige Personer, der forøvrigt 
skal udstaa idømt Strafarbeide i Bodsfængslet, 
har man anseet det bedst at overlade til Kon
gen at give Bestemmelse om. Man har nemlig 
Erfaring for, at de Lovregler herom, som hid
til har været givne, efter ikke lang Tids For
løb har vist sig uhensigtsmæssige, og ved at 
overlade Bestemmelsen til Kongen for Bods
fængslets Vedkommende, ligesom han allerede 
før har den for de øvrige Strafanstalters, an
tager man, at der vil skabes den største 
Garanti for, at Pladsen i vore Strafanstalter 
udnyttes paa den til enhver Tid heldigste 
Maade.

Udkastet sætter ikke som den nugjældende 
Lov nogen Minimumsgrænse for den Tid, 
nogen skal være idømt Strafarbeide for at 
kunne udstaa samme i Bodsfængslet. Den 
nuværende Ordning, der medfører, at endog 
første Gang dømte Personer ubetinget hen
vises til Fællesanstalt, dersom det Tidsrum af 
Strafarbeide, de skal udholde, enten paa Grund 
af Afkortning for udstaaet Varetægtsfængsel 
eller fordi der er Tale om Efterskudsstraf, 
ikke naar op til 6 Maaneder, har vistnok sin 
Forklaring i den Antagelse, at den særegne 
Fangebehandling i Bodsfængslet først vilde 
kunne frembringe noget heldigt Resultat, naar 
den varede mindst saa lang Tid; og naar da 
Pladsen antoges ikke at ville strække til for 
alle, som kunde ønskes anbragte der, ansaa 
man det bedst at reservere den for dem, for 
hvem Opholdet i Bodsfængslet forventedes at 
ville give mest Udbytte. Men herved er ikke 
taget i tilstrækkelig Betragtning, at man paa 
denne Maade udsætter de til de korteste 
Straffetider dømte, altsaa præsumtivt de yngste 
og mindre fordærvede Forbrydere for den 
moralske Smitte, som Samkvemmet med ældre 
Forbrydere i Fællesanstalterne i saa rigt Mon 
frembyder, og Lovens Ordning lader sig van
skelig forsvare, al den Stund den samtidig 
giver Adgang til at optage i Bodsfængslet 
mange Gange straffede Forbrydere, der har 
tilbragt Aarrækker i Fællesanstalt, saafremt 
de ikke paany. er idømte mere end 3 Aars

gav angaaende den paatænkte Indretning af den 
foreslaaede Gutteafdeling paa Bodsfængslet, forud
sættes ogsaa en lignende Ordning.

Strafarbeide og ikke er over 50 Aar gamle, 
naar denne Straf kommer til Fuldbyrdelse.

Ad § 2. Den Tid, hvori nogen uden 
eget Samtykke kan holdes i Enrum, har man 
overensstemmende med, hvad Sagkyndige nu 
mere og mere synes at enes om, sat til 3 
Aar. Som oven bemærket, har man forudsat, 
at den strenge Afsondring ikke vil blive bragt 
i Anvendelse paa yngre Fanger, ialfald ikke 
for længere Tid.

De sidste Led af Paragrafen giver Kon
gen Bemyndigelse til at slappe paa den i Bods
fængselsloven foreskrevne strenge Isolering 
ogsaa for Personer over 21 Aar, som enten 
allerede har udholdt 3 Aar i Enrum eller ikke 
findes skikkede for den fuldstændige Afson
dring. Man antager, at det i flere Tilfælde 
vil kunne være heldigt at have saadan Ad
gang, og har da navnlig tænkt paa Fanger, 
som kun har en kortere Straffetid tilbage, og 
ved hvis Overførelse til Fællesanstalt man 
kunde løbe Fare for at nedbryde, hvad man i 
Bodsfængslet havde søgt at oprette. Der vil 
vel ogsaa kunne tænkes Personer, som ikke 
egner sig for den strenge Afsondring, men 
som er endnu mere uskikkede for Ophold i 
Fællesanstalt. I ethvert Cellefængsel findes 
der en hel Del Arbeide i Kjøkken, Kjælder, 
Korridorer eller udenfor selve Fængselsbyg
ningen, hvortil deslige Fanger passende kan 
anvendes. Udenfor Arbeidstiden vil de da 
være at holde i Enrum. Det er Kommissionen 
bekjendt, at en lignende Ordning ikke er 
usædvanlig i tyske Cellefængsler.

Ad § 3. Denne Paragraf er blot en Gjen- 
tagelse af den nuværende Regel om Afkort
ningen. Der har vistnok i Kommissionen været 
opkastet stærke Tvivl om Hensigsmæssigheden 
og Berettigelsen af Afkortningen overhovedet, 
men man har dog fundet ikke paa det nu
værende Tidspunkt at burde fore slaa nogen 
Forandring heri.

Det fremgaar formentlig klart af Udkastet, 
at der ikke for nogen Fanges Vedkommende 
bliver Spørgsmaal om Afkortning udenfor den 
Tid, han virkelig har tilbragt i Enrum, o: under 
saadan Afsondring, som Bodsfængselsloven 
foreskriver.



Ad § 4. Naar der foreskrives en særlig 
Behandling af unge mandlige Strafarbeidsfanger, 
tilsiger Konsekvensen, at der aabnes Adgang 
til at undergive Kvindefanger en tilsvarende 
Behandling. Den eneste Forandring i de 
gjældende lovbestemte Regler, som denne Para
graf medfører, bestaar i, at der ogsaa bliver 
Adgang til at holde Kvindefanger i Enrum

paa samme Maade, som Mandsfanger under 
21 Aar, indtil 3 Aar, og da i Tilfælde med 
den i § 3 bestemte Afkortning i Straffetiden.

Ad § 5. Da ogsaa denne Lov forudsætter 
forskj ellige Foranstaltninger, før den kan 
komme til Virksomhed, finder man det rettest 
at overlade Bestemmelsen af Tiden for dens 
Ikrafttræden til Kongen.

B. Hetz. €. Oppen. V. Sclieel. Harald Smedal.

J. H. Thoresen. H. øverland.





Oth. Prp. No. 18.
(1893.)

Den norske Regjerings underdanigste Indstilling  af 14de M arts 1893, som ved
kongelig Resolution af 18de M arts 1893 naadigst er bifaldt.

Chefen for Justits- og Politidepartementet, 
Statsraad Qvam,  har underdanigst foredraget 
følgende:

Vore gjældende Regler om Strafarbeides 
Udholde]se i Bodsfængslet indeholdes i Loven 
af 6te Juni 1884 og den i Henhold dertil ud
færdigede kongelige Resolution af 1ste Juli s. A. 
Efter disse skal mandlige Forbrydere, som til- 
kjendes Strafarbeide paa 6 Maaneder eller derover 
indtil 3 Aar, og som, naar Stratfen kommer til 
Fuldbyrdelse, er i Alderen fra det fyldte 18de 
til det fyldte 50de Aar, udstaa Straffen i Bods
fængslet. Herfra er dog undtagne Forbrydere, 
der tidligere har udstaaet Straf i Cellefængsel, 
og som, naar den senest tilfundne Straf skal 
fuldbyrdes, har fyldt det 25de Aar. Til Straf
arbeide dømte mandlige Forbrydere over 18 
Aar, der ikke efter disse Bestemmelser s k a l  
indsættes i Bodsfængslet, k a n ,  naar de deri 
samtykker, hensættes der til Udstaaelse af 
Straffen for en Tid af indtil 4 Aar. .

Departementet har i længere Tid været 
opmærksom paa, at det vilde være ønskeligt at

faa disse Regler forandrede. Det har nemlig 
vist sig, at Bodsfængslet, der er vort eneste 
for Strafarbeidsfanger bestemte Cellefængsel 
og vor mest tidsmæssige Strafarbeidsanstalt, 
ikke kan udnyttes saa meget, som Rummet til
steder, saa længe disse Regler forbliver gjæl
dende. Dertil kommer, at de antages at med
føre, at Personer, der skal udstaa Strafarbeide 
i mindre end 6 Maaneder, — hvoraf der nu 
efter den ved Loven af 21de Juni 1886 fore
tagne Forandring i Straffeloven ikke er saa 
faa —, ikke uden sit Samtykke kan hensættes 
i Bodsfængslet, hvor det dog i mange Tilfælde 
vil være det hensigtsmæssigste at lade dem 
udholde sin Straf. Endelig er Bestemmelserne 
ogsaa til Hinder for, at Personer under 18 Aar 
kan indsættes i Bodsfængslet, medens man efter 
Omstændighederne maa anse det heldigt, om 
saa kunde ske. Departementet havde derfor 
allerede ifjor udarbeidet et Lovforslag, gaaende 
ud paa, at det skulde overlades Kongen at be
stemme, hvilke Fanger skulde indsættes i Bods
fængslet — med den Begrænsning, at ingen



uden eget Samtykke maatte holdes i Enrum 
der over 3 Aar, — og ligeledes at bestemme, 
hvorledes Personer under 18 Aar der skulde 
behandles. Forslaget blev dog paa Grund af 
forskjellige Omstændigheder ikke forelagt Stor- 
thinget ifjor, hvorimod det var Departementets 
Tanke at bevirke det forelagt det nu forsamlede 
Storthing.

I sit ifjor Høst afholdte Møde har imid
lertid Straffelovkommissionen fundet at burde 
optage dette Spørgsmaal til Behandling i For
bindelse med Spørgsmaalet om en Lov om 
Tvangsopdragelse. Og i Oktober Maaned f. 
A. har Departementet fra Kommissionen mod
taget vedlagte Udkast til «Lov om Forandring 
i Bestemmelserne om Fuldbyrdelse af Strafar- 
beide.» Dette Udkast falder, som det vil sees, 
i de store Træk sammen med det, som Depar
tementet havde tænkt at fremlægge, og man 
vil derfor anbefale, at en i det væsentlige der
med stemmende Proposition fremsættes for 
Storthinget.

Idet man henviser til den Begrundelse, 
som Kommissionen har givet sit Forslag, skal 
Departementet med Hensyn til Spørgsmaalet 
om unge Forbryderes Behandling bemærke, at 
man allerede forlængst har fremholdt den 
mindre tilfredsstillende Maade, hvorpaa Straf- 
arbeide fuldbyrdes paa Gutter under 18 Aar, 
idet disse efter de gjældende Regler maa an
bringes i en af Fælles anstalterne, hvor de paa 
Grund af disse Anstalters mindre hensigts
mæssige Lokaler vanskelig kan fuldstændig af- 
sondres fra de ældre Forbrydere og heller ikke 
undergives en for dem passende Behandling. 
Man sigter herved til det for Storthinget i 1884 
fremsatte Forslag om Tilbygning til Bods
fængslet af en ny Fløi, hvori skulde indrettes 
de fornødne Lokaler for en særskilt Anstalt 
for mandlige Strafarbeidsfanger under 18 Aar. 
Herom henvises til Sth. Prp. No. 1 B. 
for 1884, Hovedpost V, Kap. 6, Bilag. Dette 
.Forslag blev imidlertid af budgetmæssige 
Hensyn forkastet af Storthinget i 1884 og af 
lignende Grunde ikke optaget ved det endelige 
Opgjør af Budgetforslaget i 1885. Senere 
blev Planen opgiven, fra først af fordi 
man antog at kunne faa indrettet en Gutte- 
afdeling paa en ligesaa hensigtsmæssig og ad
skillig billigere Maade ved en Tilbygning til

Trondhjems Strafanstalt, men senere fordi man 
tandt, at der ikke burde fremsættes noget sær
skilt Forslag til nye Lovbestemmelser om 
Straffefuldbyrdelsen i Strafanstalterne eller 
nogen Begjæring om Bevilgning til Istand- 
bringelse af nye Strafanstalter af hvilkensom- 
helst Slags, saalænge Straffelovkommissionen 
ikke havde forelagt Resultaterne af sine Over- 
veielser.

At Kommissionens endelige Forslag med 
Hensyn til Frihedsstrafs Fuldbyrdelse endnu 
ikke foreligger, kan imidlertid ikke være til 
Hinder’ for Vedtagelsen af en Ordning som 
den, Departementet nu finder at burde anbefale, 
da denne er tænkt at kunne gjennemføres uden 
nogen Nybygning og i det hele uden synderlig 
store Udgifter og ikke foregriber den endelige 
Ordning, som maatte findes ønskelig. Og om 
det end kunde være heldigst, om de unge 
Forbrydere udstod Strafarbeide i en egen An
stalt eller en særskilt Afdeling af en saadan, 
kan man heller ikke af Hensjm hertil finde 
noget at indvende mod, at de ialfald indtil 
videre indsættes i selve Bodsfængslet, alden- 
stund nogen særlig Anstalt eller Afdeling 
ikke haves og for Tiden heller ikke kan 
paaregnes istandbragt, og aldenstund det 
under enhver Omstændighed maa ansees hen
sigtsmæssigere at lade dem udstaa sin Straf 
i det nævnte Fængsel end i de nuværende Fælles- 
anstalter.

Ved Fremsættelsen af Forslaget af 1884 
havde Departementet, som anført, nærmest for 
Øie Personer mellem 10 og 18 Aar, idet man 
dog tænkte sig, at ogsaa Personer over denne 
Alder undtagelsesvis vilde kunne indsættes i 
den paatænkte nye Anstalt. Straffelovkom
missionens Udkast § 1 gaar ud paa, at alle 
mandlige Forbrydere i Alderen mellem 14 og 
21 Aar skal indsættes i Bodsfængslet. Naar 
den laveste Aldersgrænse er sat til 14 Aar, 
hænger dette sammen med, at Kommissionen i 
sit Udkast til Lov om Tvangsopdragelse har 
forslaaet Straffelovens Kap. 7, § 1 forandret 
derhen, at 14 Aarsalderen bliver den krimi
nelle Lavalder. For det Tilfælde, at det 
nævnte Lovudkast ikke skulde blive vedtaget 
samtidig med det foreliggende, der forøvrigt 
er ganske uafhængigt af det første, har man i 
§§ 1 og 4 i sidstnævnte ombyttet Udtrykket
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«i Alderen mellem 14 og 21 Aar» med Udtryk
ket «under 21 Aar». Mod at alle Strafarbeids- 
fanger mellem 18 og 21 Aar udstaar Straffen 
i B«dsfængslet, har Departementet intet at 
indvende. De allerfleste af disse indkommer 
ogsaa efter vore gjældende Regler i dette 
Fængsel. Hvad angaar deres Behandling der, 
skal man bemærke, at man antager, at Fanger 
over 18 Aar fremtidigen ligesom nu i Regelen 
bor holdes i Enrum. Men da der kan vært1. 
Tilfælde, hvor denne Behandlingsmaade ikke 
vil være hensigtsmæssig, antager Departemen
tet, at den nye Lovbestemmelse gjerne kan 
affattes saaledes, som af Kommissionen fore- 
slaaet. Af Fanger under 18 Aar vil vel ogsaa 
en stor Del kunne holdes i Enrum, ialfald 
naar deres Straffetid ikke er lang. Saaledes 
forholdes i en Række andre Lande. Men 
for saadanne Fangers Vedkommende vil der 
dog i større Udstrækning blive Brug for 
den Tilladelse til Ændringer i de alminde
lige Regler om Fangebehandlingen i Bods
fængslet, som Udkastet hjemler. Disse Æ n
dringer vil hovedsagelig komme til at bestaa 
i, at Gutterne arbeider i Fællesskab og mod
tager Undervisning sammen, medens de for
øvrigt er afsondrede. Undervisningen for unge 
Fanger antages at burde blive rigeligere end 
den i Fængslet sædvanlige, men at kunne 
overtages af de der ansatte Lærere. Til Gut
ternes Bevogtning vil muligens en Forøgelse 
af Opsynspersonalet kunne blive fornøden, idet de, 
naar flere af dem er sammen, altid maa holdes 
under strængt Opsyn. Men forøvrigt antager 
man, som oven nævnt, at de foreslaaede For
andringer vil kunne iværksættes uden væsent
lige Omkostninger, idet man gaar ud fra, at 
de Fanger, som vil behøve en særegen Be
handling, vil blive temmelig faa. I  saa Hen
seende skal man oplyse, at Antallet af de i 
Strafarbeidsanstalterne anbragte Gutter under 
18 Aar i de 5 sidste Beretningsaar har udgjort
Beretnings- Hensiddende ved Indkomne i

aar. Aarets Begyndelse. Aarets Løb. Tils.
1887—88 4 4 8
1888—89 3 8 11
1889—90 2 10 12
1890-91 5 4 9
1891-92 7 7
Tilsammen 14 33 47
Gjennensnitlig 2,8 6,6 9,4

Hvor mange saadanne Fanger der samtidig 
har hensiddet i Anstalterne, har man derimod 
ikke Opgave over.

Ved Vedtagelsen af Udkastets § 1, sidste 
Led, vil man faa den forønskede Adgang til 
en bedre Udnyttelse af Bodsfængslet. Som før 
omtalt, har det vist sig, at de Forudsætninger, 
hvorfra man i 1884 gik ud med Hensyn til 
Fængslets Belæg, — hvilke alene kunde byg
ges paa en Række Sandsynlighedsberegninger 
—, ikke har holdt Stik. Medens Bodsfængslet 
har 249 Celler, hvoraf dog neppe stort flere 
end 220 kan beregnes som disponible til Mod-
tagelse af Fanger, har det gjennemsnitlige
Fangebelæg og det høieste Belæg 
tem Beretningsaar udgjort:

i de sidste

Gj ennemsni tligt Høieste
Belæg. Belæg.

1887 88 . . 166,86 196
1888-—89 ♦ 166,70 173
1889 90 . . 166,72. 177
1890 91 . . . . 157,11 167
1891 92 . . - . 169,40 188

Fængslet har saaledes langtfra været 
fuldt belagt. I  saa Henseende bør ogsaa 
bemærkes, at man i den senere Tid af 
Hensyn til den gode Plads, som har været 
i Bodsfængslet, har samtykket i, at adskillige 
Fanger, som uden særlig Skade kunde for
blevet i Fællesanstalt, er bleven overflyttede 
til Fængslet. Naar alle unge Strafarbeids- 
fanger indsættes i dette, vil Belægget voxe 
noget, men ikke meget. Hvis Tilgangen af 
voxne Fanger vedbliver at være omtrent den 
samme som i de senere Aar, vil der derfor 
blive Adgang til en ikke uvæsentlig Udvidelse 
af Forskrifterne om Indsættelse i Bodsfængslet. 
Denne Adgang tænkes benyttet saaledes, at 
man — antagelig med en lignende Undtagelse 
for Recidivisters Vedkommende, som den nu 
bestaaende —, gjør Indsættelse i Bodsfængslet 
obligatorisk foruden for Personer, idømte 
Strafarbeide under 6 Maaneder, tillige for 
Personer, tilkjendte saadan Straf for længere 
Tid end 3 Aar, i den Udstrækning, som 
Pladsen og den i § 2 opstillede Maximums- 
grænse for Ensomhedsstraffen tillader det.

Med Hensyn til denne Grændse bemærkes, 
at skjønt der har været og tildels endnu er 
Meningsforskjel om, hvorvidt saa lang Tid



som 3 Aar Cellestraf i sin Almindelighed kan 
ansees hensigtsmæssig, kan Departementet for 
sit Vedkommende ikke nære nogen Betænkelig
hed i saa Henseende. Man antager, at E r
faring saavel i vort eget som i fremmede Lande 
tilstrækkeligen har vist, at der i Almindelighed 
ikke er nogen Grund til at frygte for, at det 
skulde medføre nogen Fare at lade en Fange 
hensidde i Enrum saa længe. Naar Loven af 
1884 satte Grændsen for den tvungne Bods
fængselsstraf lavere, var Hovedgrunden hertil 
ogsaa den, at man ikke antog, at der vilde 
værePlads til at indsætte flere Fanger i Fæng
slet, end de nugjældende Regler tillader.

Heller ikke kan Departementet finde nogen 
Betænkelighed derved, at der ikke, som i Loven 
af 1884, er bestemt nogen Tid, udover hvilken 
en Fange ikke engang med sit Samtykke kan 
holdes i Enrum.

Ved den Forandring, man har gjort i 
Kommissionsudkastets § 2, første Led, har man 
alene havt til Hensigt tydeligere at søge ud
trykt, at Bestemmelsen gjælder Straf, der skal 
udstaaes paa en Gang, og at der intet er til 
Hinder for, at samme Person flere Gange kan 
hensidde indtil 3 Aar i Enrum.

Mod Bestemmelserne i Kommissionsudka
stets § 2, andet og tredie Led, har Departe
mentet intet at erindre. Medens Forskrif
terne om de heromhandlede Fangers Behand
ling antages at burde gives ved almindeligt 
Reglement, bør vel Spørgsmaalet om, hvorvidt 
Undtagelsesreglerne skal komme til Anvendelse, 
afgjøres særskilt for hvert enkelt Tilfælde af 
nærværende Departement eller muligens af 
Fængslets Inspektion. Man gaar forøvrigt ud 
fra, at de Tilfælde, hvori Afvigelse finder Sted, 
ikke vil blive meget hyppige, og at Fangerne 
i saa Fald vil kunne beskjæftiges ved Arbeide 
i Korridorer, Kjøkken, Kjælder eller andre 
Steder indenfor Ringmuren, saaledes at der 
ikke vil blive Tale om Indretning af særlige 
Arbeidslokaler for disse Fanger.

Hvad angaar Bestemmelsen i Kommissions- 
udkastets § 3 om Afkortning i Straffen, skal 
Departementet bemærke, at man med Kommis
sionen er enig i, at der kan opkastes Tvivl om, 
hvorvidt vore gjældende Regler i saa Hen

seende er hensigtsmæssige, men at Departe
mentet ligesaalidt som Kommissionen finder 
for Tiden at burde optage dette Spørgsmaal 
til Behandling.

Bestemmelsen i Kommissionsudkastets § 4 
vil navnlig medføre den Forandring i de lovbe
stemte Regler om Strafarbeide, at der aabnes 
Adgang til at holde Kvindefanger under 21 
Aar i Enrum for et Tidsrum af indtil 3 Aar, 
og i saa Tilfælde med den i Udkastets § 3 
fastsatte Afkortning. Departementet finder 
dette hensigtsmæssigt, om end en Forandring i 
Lovreglerne om unge Forbryderes Behandling 
ikke i samme Grad er paakrævet for de kvin
delige Strafarbeidsfanger som for de mandlige, 
dels fordi Antallet af de førstnævnte er for
holdsvis lidet, dels fordi Forholdene i vor nu
værende Kvindeanstalt er ganske anderledes 
gunstige end ved Mands-Fællesanstalterne, idet 
Anstalten er forsynet med Natceller for det 
hele Fangebelæg, og Lokalerne der lettere til
lader at afsondre de unge fra de ældre. Tilste
der man imidlertid Enrumstraf anvendt for 
yngre Kvinders Vedkommende, antager De
partementet, at der ogsaa bør aabnes Adgang 
til at anvende den paa kvindelige Strafarbeids
fanger over 21 Aar, forsaavidt de fornødne 
Lokaler dertil kan skaffes. Man vilde nemlig 
anse det uheldigt, om man skulde være af- 
skaaret fra at lade en Kvinde, der før sit 21de 
Aar har udstaaet Straf i Celle, og som kanske 
har en kort Straffetid igjen, forblive i Enrum 
ogsaa efter, at hun har har naaet den nævnte 
Alder. Man antager desuden, at det ogsaa i 
mange Tilfælde vil være heldigt at kunne 
lade ældre Fanger udstaa Straffen i Enrum. 
I  andre Lande anvendes saadan Straf ligesaa- 
vel paa Kvinder som paa Mænd. Man har 
derfor gjort en Tilføielse i det omhandlede Øiemed.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvor
vidt Enrumsstraf for Tiden kan gjennem- 
føres for Kvinder, skal man bemærke, at 
dette ikke strax vil lade sig gjøre, da 
Kvindeanstaltens Celler ikke er af den Stør
relse, at de kan benyttes til deri at udholde 
saadan Straf for længere Tid. Det er imid
lertid sandsynligt, at man vil kunne tilveie- 
bringe endel hertil tjenlige Celler uden væsent
lige Omkostninger.



I  Henhold til foranførte, der af Stats- 
raadets øvrige Medlemmer i det væsentlige 
tiltrædes,

i nds t i l l e s  u n d e r d a n i g s t :

«At det naadigst maa behage Deres

Majestæt at bifalde og med høieste Under
skrift at forsyne vedlagte Udkast til en 
naadigst Proposition til Storthinget an- 
gaaende Udfærdigelse af en Lov om For
andring i Bestemmelserne om Fuldbyrdelse 
af Strafarbeide.*



Hans Kongelige Majestæts naadigste Proposition til Norges Riges Storthing 
angaaende Udfærdigelse af en Lov om Forandring i Bestemmelserne om

Fuldbyrdelse af Strafarbeide.

Vi Oscar, af Guds Naade Konge til Norge 
og Sverige, de Gothers og Venders,

G j ø r  v i t t e r l i g t :

Ved at lade følge Gjenpart af den norske 
Regjerings underdanigste Indstilling i Sagen

skal Hans Majestæt naadigst indbyde Norges 
Storthing til at fatte Beslutning til Lov om 
Forandring i Bestemmelserne om Fuldbyrdelse 
af Strafarbeide overensstemmende med vedlagte 
U dkast.

Hans Kongelige Majestæt forbliver Norges Riges Storthing med al Kongelig Naade 
og Yndest velbevaagen.

Givet paa Stockholms Slot den 18de Marts 1893.

Under Vor Haand og Rigets Segl.

O. B l e h r .

Oscar.
(L. S.)

Lehmann.



U d kast
til Lov om Forandring i Bestemmelserne om Fuldbyrdelse af Strafarbeide.

§ i.
Mandlige Forbrydere skaj, saalænge de 

er under 21 Aar gamle, udstaa idømt Straf
arbeide i Bodsfængslet. De undergives der en 
etter deres Alder og Udvikling afpasset Be
handling efter nærmere Regler, som gives af 
Kongen, og hvorved der kan gjøres saadanne 
Ændringer i de gjældende Forskrifter om 
Fangebehandlingen, som findes paakrævede. 
Om Natten skal som Regel fuldstændig Af
sondring fra Medfanger finde Sted.

Kongen giver de fornødne Bestemmelser 
om, i hvilke Tilfælde mandlige Forbrydere, 
hvem Strafarbeide paahviler efter deres fyldte 
21de Aar, skal udstaa Straffen i Bodsfængslet.

§ 2.
Uden eget Samtykke kan 'ingen i Bods- 

fængslet holdes i Enrum udover 3 Aar af den 
idømte Straffetid.

For Strafarbeidsfangers Vedkommende, som 
før eller efter sit 21de Aar har hensiddet 3 
Aar af Straffetiden i Enrum i Bodsfængslet, 
kan Kongen for den gjenstaaende Straffetid 
gjøre saadan Ændring i de der gjældende Regler 
om Fangebehandlingen, at Arbeidet og i Til
fælde Undervisningen foregaar i Fællesskab.

Lignende Ændring kan ogsaa ske for Per
soners Vedkommende, som findes ikke at egne 
sig for den fuldstændige Afsondring.

§ 3.
Naar Strafarbeide i Bodsfængslet udstaaes 

i Enrum, udholdes de 6 første Maaneder uden 
Afkortning; i de næste 18 Maaneder afkortes 
der en Trediedel og i Resten det halve. Ved 
Afkortningen regnes en Maaned lige med 30 
Dage.

§ 4 .

Forsaavidt dertil er Anledning, skal kvin
delige Strafarbeidsfanger under 21 Aar i ved
kommende Strafanstalt undergives en Behand
ling efter tilsvarende Regler som for mandlige 
af samme Alder bestemt.

Kongen kan foreskrive, at Kvinder, hvem 
Strafarbeide paahviler efter deres fyldte 21de 
Aar, skal udstaa Straffen i Enrum, i hvilket 
Fald § 2, første Led, og § 3 kommer til An
vendelse. De nærmere Regler om Fangernes 
Behandling i saadanne Tilfælde gives ligeledes 
af Kongen.

§ 5 .
%

Nærværende Lov træder i Kraft fra den 
Tid, Kongen bestemmer.

Fra samme Tid ophæves Lov om Boas- 
fængslet m. v. af 6te Juni 1884, jfr. Lov af 12te 
Juli 1848 § 1.



r.

%

I

>. \ l - ••

t

l •/

l. lil!
• '̂ .3 ■.

) ^ tf-'.
YJu-,rr-.'JctiiM



$©. 31 .
(1893).

Om Udfærdigelse af en Lov om betingede Straffedomme.

Ju s tits -  og P o litidepartem en te ts  underdan igste  Indstilling  a f 21de A p ril 1893,
som ved kongelig Resolution af samme Dato naadigst er bifaldt*

(Foredraget af Statsraad Q vam ).

Overensstemmende med, hvad man i et 
andet Foredrag af Dags Dato har udtalt, vil 
Departementet andrage om, at der for det nu 
forsamlede Storthing maa blive fremsat en 
naadigst Proposition angaaende Udfærdigelsen 
af en Lov om betingede Straffedomme.

Angaaende Anvendelsen af den. betingede 
Straffedom og beslægtede Ordninger i andre 
Lande tillader man sig at hidsætte følgende 
Oplysninger.

Ældst er det amerikanske saakaldte Pro-
bation-System,der efteratdet medHeld i nogle
Aar havde været praktiseret ligeover for unge
Forbrydere i Byen B oston , i 1878 blev gjort
anvendeligt ogsaa paa Voxne og i 188,0 blev
udvidet til at gjælde for hele Staten M assa-
ch u setts . Systemet, der i Praxis fornemmelig
kommer til Anvendelse ligeoverfor tidligere
ustraffede Personer, som har gjort sig skyldige
i mindre Forseelser (fremfor alt: Drukkenskab
og Uordener), bestaar deri, at Domsafsigelsen
i dertil egnede Tilfælde udsættes, og en vis
Prøvetid bestemmes af Retten. Forser An-
gjældende sig paany i Løbet af Prøvetiden
eller overtræder han iøvrigt de af Retten givne 

1

Paalæg, bliver fældende Dom at afsige; i modsat 
Fald bliver Angjældende efter Prøvetidens 
Udløb erklæret fri. Hovedvægten i Systemet 
ligger imidlertid paa den Virksomhed, som 
udøves af en til at føre Tilsyn med de An
gjældende i Prøvetiden beskikket særlig Funk
tionær, th e  Probation Officer. Gjennem ved
kommende Politirapport og Samtale med 
Angjældende, der som Regel vil være indsat 
i Arrest, gjør the Probation-Officer sig bekjendt 
med Angjældendes personlige Forhold og de 
nærmere Omstændigheder ved den begaaede 
Forbrydelse. Faar han herunder Indtryk af, 
at Angjældende istedetfor strax at straffes 
foreløbig bør løslades paa Prøve, overværer 
han Retsforhandlingen, og saafremt han ogsaa 
efter de under denne fremkomne yderligere 
Oplysninger ‘finder sin Opfatning bekræftet, 
fremsætter han Begjæring om, at Angjældende 
løslades paa Prøve, og foreslaar samtidig de 
Indskrænkninger, som i Prøvetiden skal paa
lægges ham, saaledes f. Ex. Forbud mod at 
besøge Værtshuse, Indtrædelse i en Afholds
forening, Gjenoptagelse af en eller anden ordentlig 
Beskjæftigelse, Tilbagevenden til sin paa Landet 
boende Familie eller lignende. Det tilkommer



derefter Dommeren at fatte Bestemmelse om, 
hvorvidt denne Begjæring skal imødekommes 
eller ikke, ligesom han ogsaa i bekræftende 
Fald har efter sit eget Skjøn at fastsætte 
Prøvetidens Længde inden den af Loven be
grænsede Ramme, fra 2 til 12 Maaneder, samt 
at bestemme de Betingelser, af hvis Opfyldelse 
i Prøvetiden den betingede Løsladelse skal 
være afhængig. I Prøvetiden staar Angjældende 
under Opsigt af the Probation-Officer, der har 
at bistaa Angjældende med Raad og Daad samt 
stadig at holde sig underrettet om, hvorledes 
han i Prøvetiden opfører sig, og navnlig om> 
hvorvidt han opfylder de ham paalagte Betin
gelser. Opfører Angjældende sig slet, lader 
the Probation-Officer ham, selv om han ikke 
maatte have begaaet nogen strafbar Handling, 
anholde og fremstille for Retten til Afsigelse 
af Straffedom. Opfører Angjældende sig der
imod godt, kan the Probation-Officer vistnok 
i særegne Tilfælde hos Retten andrage om en 
yderligere Forlængelse af Prøvetiden, men som 
Regel fremsætter han da Begjæring om, at 
Angjældende nu erklæres endelig fri for Straf.

Probation-Systemet har ogsaa fundet Op
tagelse i tvende af de britiske Kolonier i 
Australien, V i c t o r i a  og N y -Z e e la n d .  I 
den sidstnævnte, hvor Systemet indførtes ved 
en Lov af 1886, er Anvendelsen udtrykkelig 
begrændset til Personer, som første Gang gjør 
sig skyldige i nogen Forbrydelse, og hvis tid
ligere Karakter har været god. Endvidere 
udelukkes Anvendelsen, foruden ved visse 
særlig nævnte grovere Forbrydelser, tillige 
ved enhver Forbrydelse, der har havt uopret
telige eller betydelige Følger, og enten har 
udsat Menneskeliv for Fare eller efter Rettens 
Opfatning lagt for Dagen et befæstet forbry- 
dersk Sindelag hos den Angjældende. Prøve
tidens Længde skal ikke overskride Maximum 
af den Frihedsstraf, hvortil Angjældende kunde 
været dømt. Forinden nogen løslades paa 
Prøve, maa derhos Skyldigkj endelse være 
afsagt imod ham. De Betingelser, paa hvilke 
Løsladelsen skal ske, skal bortseet fra de sær
lige Betingelser, som Retten maatte fastsætte, 
blandt andet gaa ud paa, at han inden 24 
Timer skal begive sig til det Sted, som an
vises ham, hver Maaned melde sin Tilstede
værelse, bo paa det Sted, som han har opgivet 
for the Probation-Officer, ernære sig paa en

af denne godkjendt hæderlig Maade, forud an
melde Flytninger osv. Som Betingelse kan 
det derhos altid opstilles, at Angjældende med 
eller uden Sikkerhedsstillelse under Pengeansvar 
forpligter sig til at vise en god Opførsel og 
at betale Sagsomkostningerne, helt eiler delvis, 
og i saadanne Terminer, som Retten bestemmer. 
Opfyldes Betingelserne, bliver Angjældende 
ved Prøvetidens Udløb at anse som fri paa 
samme Maade, som om han havde været dom- 
fældt og havde udstaaet Straffen.

De heldige Virkninger, som Probation- 
Systemet viste sig at medføre i Boston, havde 
ogsaa henledet Opmærksomheden paa det i 
England,  og i 1887 blev det indført, om end 
1 noget modificeret Skikkelse, ved den efter 
Initiativ af den tidligere Chef for Londons 
Politi, Howard Vincent, vedtagne «Probation of 
first Offenders Act». Denne Lov adskiller sig 
fra de førnævnte amerikanske og australiske 
Love fornemmelig deri, at der ikke ansættes 
nogen særlig Probation-Officer eller overhovedet 
anordnes noget særligt Tilsyn med den paa 
Prøve løsladte. løvrigt har den engelske Lov 
mest tilfælles med den Ny-Zeelandske Lov, 
skjønt denne neppe har været benyttet som 
Forbillede. Saaledes bliver Angjældendes 
Straffeskyld ved Løsladelsen altid endelig af
gjort, saa at det kun er selve Idømmelsen al 
Straffen, som staar tilbage at foretage for det 
Tilfælde, at Vilkaarene for Løsladelsen ikke 
overholdes. Hvad disse angaar, bestaar de 
kun deri, at den skyldige med eller uden 
Sikkerhedsstillelse indgaar en Forpligtelse til 
i et af Retten bestemt Tidsrum under Penge
ansvar at efterkomme Indkaldelse til at mod
tage Dom og imidlertid vise god Opførsel. 
Ved Siden deraf kan Retten paalægge den 
skyldige at udrede Sagsomkostninger, helt 
eller delvis og i saadanne Terminer, som 
Retten bestemmer. Nogen Adgang til at fore
skrive specielle Vilkaar er ikke givet Dom
meren. De Forbrydelser, ved hvilke Løsladelse 
paa Prøve kan finde Sted, er simple Tyverier 
og Bedragerier samt Forbrydelser, der ikke er 
belagt med strengere Straf end Fængsel i 
indtil 2 Aar, begaaede af nogen, der ikke for
hen har været kjendt skyldig. Som de Om
stændigheder, der skal komme i Betragtning 
ved Anvendelsen, anfører Loven den Skyldiges 
Ungdom, Karakter og tidligere Vandel, For-



biydelsens ringe Betydning (triviality) og de 
formildende Omstændigheder, hvorunder den 
er begaaet. Endvidere bestemmer Loven, at 
Retten, forinden den løslader nogen paa Prøve, 
skal have forvisset sig om, at den Skyldige 
eller hans Borgen har fast Bopæl eller regel
mæssig Beskjæftigelse inden Jurisdiktionen 
eller i noget andet Distrikt, hvor den Skyldige 
antages at ville opholde sig i Prøvetiden. 
Angaaende Prøvetidens Længde indeholder 
Loven ingen Forskrift. Gjennemsnitsvarig- 
heden skal være to Aar. Noget Retsmiddel 
mod Dommerens Beslutning om Løsladelse 
paa Prøve hjemler Loven ikke.

Efter hvad der er oplyst af Howard Vin
cent i et i Birmingham i 1891 afholdt Fore
drag, skal lignende Love være vedtaget i de 
fleste af de britiske Kolonier, blandt andet i 
Kanada, hvis Lov af 1889 er saagodtsom ordly
dende overensstemmende med den engelske L ov

Ogsaa i et Straffelovudkast af 1889 for 
den schweiziske Kanton Neufchatel ,  der i 
f. A. skal være bleven ophøiet til Lov, er 
efter de af Rigsadvokat Getz paa Kriminalist
foreningens Møde meddelte Oplysninger, Ord
ningen dannet efter Probation-Systemets Mønster. 
Der tildeles den Skyldige en Advarsel og Doms
afsigelsen udsættes i indtil 3 Aar, i hvilken Tid 
den Skyldige er under samme Opsyn som de paa 
Prøve løsladte Strafarbeidsfanger og* forbryder 
sit Beneficium paa samme Maade som disse> 
ikke alene ved nye Forbrydelser, men i det 
Hele ved slet og mod Betingelserne stridende 
Opførsel. Anvendelsen er indskrænket til 
mindre Formuesforbrydelser, begaaede af Per
soner under 25 Aar, der har aflagt fuldstændig 
Tilstaaelse og ikke er Recidivister.

Fra Probation-Systemet i dets ovenfor om
handlede forskjellige Former adskiller «den be
t in ged e  Straf fedom* i snævrere Forstand 
sig deri, at den Skyldige strax paa sædvanlig 
Maade dømmes til Straf, og alene Straffens 
Fuldbyrdelse bestemmes at skulle udstaa. 
Denne Form blev først foreslaaet i et af den 
franske Senator Bérenger i 1884 fremsat Lov
forslag. - Det første Land, hvori Institutet i 
denne Form blev indført, var dog som bekjendt 
ikke Frankrig, men B e l g i e n ,  hvor det skete 
ved en Lov af 31te Mai 1888, der forøvrigt 
handler om betinget Løsladelse af Strafarbeids- 
tanger. Efter denne Lov kan Retten i alle

Tilfælde, hvor den dømmer til Fængselsstraf 
af ikke over 6 Maaneder, — hvad enten alene 
eller i Forbindelse med anden Straf, principalt 
eller subsidiært (i Stedet for Bøder), for en 
enkelt eller for flere Forbrydelser — og den 
Skyldige ikke tidligere har været domfældt for 
nogen Forbrydelse (i snævrere Forstand: c rime  
eller d é 1 i t, modsat c o n t r a v e n t i o n ,  Po
litiovertrædelse), ved motiveret Kjendelse be
stemme, at Fuldbyrdelsen skal udstaa i en Frist, 
som Retten bestemmer, og som ikke maa over
stige 5 Aar, regnet fra Dommens Afsigelse. 
Domfældelsen ansees som uskeet, hvis den 
Skyldige i Løbet af Fristen ikke paadrager 
sig nogen ny Domfældelse for c r i m e eller 
d é 1 i t. I modsat Fald bliver den udsatte 
Fængselsstraf at kumulere med den Straf, som 
fastsættes i den nye Dom. De Grunde, som 
ledede til Antagelsen af den belgiske Lov, var 
væsentlig, at de kortere Frihedsstraffe kun 
lidet er egnede til at bevirke den Skyldiges 
moralske Forbedring, og at de heller ikke altid 
vil være nødvendige til at udsone Forbrydelsen, 
idet der vil være mange, for hvis Vedkommende 
allerede selve Rettergangen og Domfældelsen 
med den dermed forbundne Skam vil være til
strækkelig, eller for hvem den hjælpeløse Forfat
ning, hvori Straffens t Fuldbyrdelse hensætter 
deres Nærmeste, vil være et uforholdsmæssigt 
Onde, for hvilket de bør forskaanes. Endvidere 
paaberaabtes, at Fængselsstraffens Fuldbyrdelse 
ofte virker skadeligt paa Angjældendes Karak
ter og disponerer ham til nye Forbrydelser. 
Til at skjelne mellem de Forbrydere, for hvem 
en Domfældelse vil være tilstrækkelig, og dem, 
for hvis Vedkommende Straffen maa fuldbyr
des, antoges Retterne at ville være bedre i 
Stand end Benaadningsmyndigheden.

Noget Retsmiddel mod Kjendelsen om 
Straffefuldbyrdelsens Udsættelse fastsætter den 
belgiske Lov ikke. Derimod foreskriver den, 
at der aarlig skal gjøres Indberetning til Parla
mentet om Bestemmelsens Anvendelse.

I Frankr ige  blev den betingede Straffe
dom indført ved en Lov af 26de Marts 1891 
om Formildelse og Skjærpelse af Straf. Denne 
franske Lov afviger fra den belgiske Lov deri, 
at ogsaa Fuldbyrdelsen af Bødestraf skal kunne 
udsættes, hvorhos den heller ikke opstiller 
nogen Grændse for Varigheden af den Fæng
selsstraf (emprisonnement), hvis Fuldbyrdelse



skal kunne udsættes. Prøvetidens Længde er 
i Frankrige af Loven ufravigelig fastsat til en 
Tid af 5 Aar, og Domfældelse for nogen crime 
eller délit bevirker ikke ubetinget den udsatte 
Strafs Fuldbyrdelse, men kun, forsaavidt Straf
fen for den nye Forbrydelse er Fængsel eller 
strengere Straf. Isaafald skal den første Straf 
først fuldbyrdes uden at sammensmeltes med 
den senere, medens Domfældelsen i modsat Fald 
ansees som uskeet. Som det fremgaar af 
Lovens Titel, indeholder denne ogsaa betydelige 
Straffeskjærpelser for Tilbagefald, og Loven 
paalægger Rettens Formand ved Forkyndelsen 
af en Dom, hvis Fuldbyrdelse udsættes, udtryk
kelig at gjøre Domfældte opmærksom paa den 
skjærpede Straf, som han i Henhold til disse 
Bestemmelser vil kunne paadrage sig, ifald han 
paany maatte forse sig. Loven indeholder 
videre endel Bestemmelser angaaende Virk
ningerne af den faldne Dom i Fristens Løb. 
Den tilstaaede Udsættelse med Straffens Fuld
byrdelse har saaledes ingen opsættende Ind
flydelse paa Inddrivelsen af de Domfældte 
ilagte Sagsomkostninger eller Skadeserstatnings
beløb. Under Fristen medfører Dommen de 
sædvanlige Æresvirkninger for Domfældte, 
saasom Tab af Stemmeret eller lignende, ganske 
paa samme Maade, som om Straffen strax var 
bleven fuldbyrdet; Dommen bliver ligeledes at 
indføre i Strafferegisteret (Casier judiciaire), 
men med utrykkelig Angivelse af dens betin
gede Karakter. Bestaar Domfældte den Prøve, 
paa hvilken han er stillet, bliver Dommen 
derimod udslettet af Strafferegisteret, ligesom 
ogsaa de af Dommen flydende Æresvirkninger 
ved Prøvetidens Udløb bortfalder, saa at Dom
men efter dette Tidspunkt ogsaa i disse Hen
seender bliver at anse som ikke afsagt.

I  andre Lande end de foran nævnte har 
Institutet, saavidt vides, endnu ikke fundet 
Optagelse i Lovgivningen. Imidlertid fore
ligger der saavel i Østerrige som i Ungarn 
Regjeringsforslag om Reformens Indførelse, for 
sidstnævnte Lands vedkommende dog kun for
saavidt angaar Personer under 20 Aar.

For Ø st er rig  es Vedkommende er Bestem
melserne optagne i det i en lang Aarrække 
forberedte Udkast til en ny Straffelov. For
slaget gaar ud paa, at Fuldbyrdelsen af Fri
hedsstraf for ikke længere Tid end 6 Maaneder 
af Retten kan besluttes udsat med den Virk

ning, at Straffen betragtes som udstaaet, saa- 
fremt Domfældte inden en af Retten bestemt 
Frist, der ikke maa være under 1 Aar eller 
over 3 Aar fra Dommens Retskraft at 
regne, ikke begaar nogen «Verbrechen eller 
Vergehen.» Saadan Beslutning maa dog ikke 
fattes uden i Tilfælde, hvor der antages at 
være særlig Grund dertil, og ligeoverfor Dom
fældte, hvis Forbedring der er Føie til at vente, 
hvis Bopæl er kjendt, og som ikke tidligere 
har været domfældte for nogen « Verbrechen » 
eller «Vergehen» eller tilvisse særlige Straffe. 
Ligesaa udelukker Loven udtrykkelig Bestem
melsens Anvendelse paa den subsidiære Fri
hedsstraf, der træder i Stedet for uerholdelige 
Bøder. Med Hensyn til den processuelle Side 
af Sagen bestemmer Udkastet til Indførelses- > 
lov, at hvor Dommen paaankes, har Anke
domstolen at afgjøre, om Fuldbyrdelsen skal 
udsættes. Mod Beslutningen herom kan der
hos Paatalemyndigheden anvende «Beschwerde» 
(Kjæremaal), der, hvis ogsaa Dommen paaankes, 
bliver at afgjøre af Ankedomstolen. Efter 
Prøvetidens Udløb skal Retten bestemme, at 
Straffen skal bortfalde. Mod denne Kjendelse 
kan Paatalemyndigheden anvende «Beschwerde». 
Er dette ikke skeet inden den dertil bestemte 
Frist, kan Kjendelsen ikke angribes af den 
Grund, at en inden Prøvetidens Udløb begaaet 
Forbrydelse senere opdages. Mod Beslutning 
om Straffens Fuldbyrdelse kan Domfældte paa 
sin Side anvende «Beschwerde».

For U n g a r n s  Vedkommende indeholdes 
Bestemmelserne i et Udkast til en gjennem- 
gribende Revision af den gjældende Straffelov, 
som i 1892 blev forelagt Deputeretkammeret 
Efter dette kan under Omstændigheder, der 
særlig fortjener at tages Hensyn til, Retten i • 
Dommen bestemme, at Statsfængselsstraf eller 
almindelig Fængselsstraf, der ilægges en Person 
under 20 Aar paa Grund af en Forbrydelse 
(«Vergehen»), der ikke kan straffes med 
strængere Straf end 1 Aars Statsfængsel eller 
almindeligt Fængsel, — skal udsættes med den 
Virkning, at Straffen ansees som udstaaet, saa- 
fremt den Domfældte i Løbet af 3 Aar fra 
Dommens Retskraft ikke begaar nogen Hand
ling, der medfører Frihedsstraf. I  modsat 
Fald skal derimod saavel den udsatte Straf 
som den nye Straf fuldbyrdes uden Afkortning. 
Udsættelse af Fængselsstraf skal dog ikke
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kunne finde Sted, hvor Domfseldtes Hjemstavn 
ikke kan paavises, eller hvor han tidligere har 
været dømt til en Frihedsstraf, der ikke er 
præskriberet eller eftergivet ved Benaadhing. 
Har Domfældte Formue, kan Straffens Ud
sættelse betinges af, at der stilles Sikkerhed 
for et Beløb indtil 1000 fl. Har Domfældte 
ingen fast Bopæl, maa Udsættelsen altid be
tinges af Sikkerhedsstillelse. Stilles Sikker
heden ikke inden den dertil fastsatte Frist, 
der ikke maa overstige 1 Maaned, bliver 
Straffen at fuldbyrde. Bliver Straffen paa 
Grund af nye Forbrydelser fuldbyrdet, forbry- 
desSikkerhedssummen til Fordel for Statskassen. 
Bestaar Domfældte derimod Prøven, bliver Sik
kerheden fri. Herfor og for Straffens Bortfalden 
kan Domfældte forlange Rettens Kjendelse. Lig
nende Regler er derhos givet med Hensyn til 
Arreststraf for Politiovertrædelser, ilagt Perso
ner under 20 Aar; Prøvetiden skal dog her kun 
være 1 Aar. Med Hensyn til de processuelle 
Regler afviger det ungarske Udkast ligeledes 
endel fra det østerrigske. Saaledes kan Be
stemmelse om Straffens Suspension alene fattes 
af den Domstol, der dømmer i 1ste Instans; 
indtræder Adgangen først som Følge af høiere 
Rets Afgjørelse, afgjøres Spørgsmaalet om Ud
sættelse ved særskilt Kjendelse. Hvad enten 
Bestemmelse om Straffens Udsættelse er fattet 
i selve Dommen eller ved særskilt Kjendelse, 
er Retsmidlerne de samme. Ogsaa Bestem
melse, om den udsatte Straf skal fuldbyrdes 
eller om at den skal betragtes som udstaaet, 
skal træffes af Domstolen i 1ste Instans og 
kan angribes ved de samme Retsmidler som 
Dommen. Er Bestemmelse om, at Straffen 
skal betragtes som udstaaet, bleven retskraftig, 
kan den ikke angribes paa Grund af senere 
opdagede Forbrydelser, begaaede i Prøvetiden.

I den videnskabelige Diskussion har den 
betingede Straffedom som bekjendt i de senere 
Aar indtaget en meget fremtrædende Plads, 
navnlig i Tyskland, hvor Meningerne tildels 
staar meget skarpt mod hinanden. Spørgs
maalet har derhos været Gjenstand for Behand
ling paa en Række af Fagmøder, hvoraf enkelte 
af international Karakter. Saaledes paa den 
internationale kriminalistiske Forenings 1ste 
Aarsmøde i Bryssel 1889 og paa den inter
nationale penitentiære Kongres i St. Petersburg 
i 1890. Medens det første med stort Flertal

udtalte sig til Fordel for den betingede Straffe
dom, var Meningerne meget delte paa Kon
gressen i St. Petersburg, og den Resolution, 
som fattedes, gik ud paa, at Spørgsmaalet skulde 
udstaa til en senere Kongres. Ogsaa paa det 
i Kjøbenhavn i 1890 afholdte 7de nordiske 
Juristmøde forelaa Emnet til Behandling. Ind
lederen, Professor Hagerup, anbefalede Reformen 
idet han antog, at Retten, naar særlige Grundé 
gjorde det ønskeligt, og Hensynet til offentlige 
Interesser ikke talte derimod, ved ubetydelige 
Forbrydelser burde kunne beslutte, at en Straffe
dom, lydende paa Fængsel, Ris eller Bøder, 
ikke strax skal fuldbyrdes. Nogen Beslutning 
for eller mod Reformen blev imidlertid heller 
ikke her fattet, idet Juristmødet under væsentligt 
Hensyn til, at Emnet dengang endnu ikke havde 
været Gjenstand for nogen omfattende Behand
ling i Literaturen og endnu mindre for praktisk 
Erfaring i Livet, henviste det til videre Drøftelse 
paa et senere Møde.

Som i et andet Foredrag bemærket, var 
den betingede Straffedom ogsaa Gjenstand for 
Forhandling paa det sidste Høst i Kristiania 
afholdte Møde af den norske Kriminalist
forening. I sit indledende Foredrag anbefalede 
Rigsadvokat Getz Reformens Indførelse ogsaa 
hos os, men støttede dette tildels paa andre 
Grunde, end den som andensteds fornemmelig 
er bleven paaberaabt til Støtte for Reformen, 
nemlig Ønskeligheden af at indskrænke An
vendelsen af de korte Frihedsstraffe. Dette 
Hensyn havde nemlig efter Rigsadvokatens 
Mening ikke samme Gyldighed hos os, hvor 
Fængselsstraffen næsten altid udholdes i Enrum, 
hvor Straffen hyppig kun er Bøder, medens 
man i Udlandet anvender nogle Dages Arrest, 
og hvor Loven derhos nu i Regelen giver 
Adgang til under formildende Omstændigheder
at anvende Bøder istedetfor den ordinære

__ __ *

Fængselsstraf. Den Paatalemyndigheden hos 
os hjemlede Adgang til at undlade Paatale, 
bevirkede derhos, at Straf i en ikke ringe 
Mængde Tilfælde kan undgaaes derved, at Til
tale overhovedet ikke reis es, fordi Straf- 
fældelse i Virkeligheden ikke er paakrævet, 
skjønt et Straffebud er anvendeligt. Han antog 
imidlertid, at Ordningen medførte andre For
trin, som ogsaa kunde anbefale den i Lande,



hvor de nævnte Hensyn bortfaldt, og det 
maatte da blive hvert Lands Sag at afgjøre, 
om det der findes Formaal, som ved den kunde 
fremmes, eller Ulemper, som kunde fjernes. 
For vort Vedkommende burde der ikke blive 
Tale om at anvende Institutet undtagen for 
i sig selv mindre betydelige Forbrydelser 
under særlige formildende Omstændigheder. 
Idet Rigsadvokaten i saa Henseende nærmere 
udviklede, hvorledes det efter hans Mening 
ikke kunde forsvares at anvende den betingede 
Straffedom alene for at spare den Skyldige for 
Fængselsluftens fordærvelige Indflydelse, hvilket 
Princip bl. a. ogsaa vilde stille Retterne en 
Opgave, der ikke kunde løses uden Vilkaar- 
lighed, maatte han bestemt afvise Tanken om 
at indføre den betingede Domfældelse som en 
Art Benaadning for de Frihedsstraffe, som 
Retten efter almengyldige Straffeudmaalings- 
regler finder virkelig forskyldte, men som den 
til samme Tid finder som skadelige helst at 
burde søge undgaaede. Spørgsmaalet om. hvor
vidt den betingede Straffedom bør indføres, 
maatte derimod alene afhænge af, om den lader 
sig forene med de almindelige strafferetlige 
Grundsætninger for Strafs Anvendelse og Ud- 
maaling, eller med andre Ord, om der gives 
Tilfælde, i hvilke den efter disse kan ansees 
som en passende og retfærdig Straf for For
brydelsen. I saa Henseende kunde navnlig 
som Parallel paaberaabes Advarselen. Afklædt 
sine mere eller mindre lokale og tilfældige 
Egenskaber, var den betingede Straffedom nem
lig først og fremst en, om ikke ligefrem i Ord, 
saa dog i konkludente Handlinger udtalt efter
trykkelig Advarsel, og ihvorvel om Betingelsen 
ikke opfyldtes, Forholdet ialfald formelt var et 
andet, end hvor alene en Advarsel var givet 
saa var dog, hvor Dommen virkede efter sin 
Hensigt, Forholdet i alt Væsentligt det samme* 
Hvor Advarselen nu anvendtes som Straf, 
hvilket i andre Landre tildels var Tilfældet i 
langt videre Udstrækning end hos os, vilde 
Grundsætningen altid være, at den deri lig-, 
gende moralske Reprobation i Forhold til Gjer- 
ningens Betydelighed, ledsagende formildende 
Omstændigheder og Gjerningsmandens Ti 1- 
regnelighedsgrad antages at være Straf nok, saa 
at det er upaakrævet at ty til noget mere 
fysisk Straffeonde. I Overensstemmelse her
med maatte Spørgsmaalet om den betingede

Straffedoms Indførelse hos os først og fremst 
blive et Spørgsmaaal, om vore nu anvendte 
Strafarter tilfredsstiller Behovet nedad, saa- 
ledes at de altid byder Alternativer, der ikke 
er strængere end paakrævet.

«I det hele og store» fortsatte derefter 
Rigsadvokaten, «kan det synes, at dette Spørgs- 
maal maa besvares bejaende. Man har jo 
B ø d e s t r a f f e n  og den kan jo tilstedes anvendt 
overalt, hvor Fængselsstraffen er for høi, og 
findes endog dens lovbestemte Lavmaal nu for 
streng for enkelte Tilfælde, navnlig ligeoverfor 
de Fattige, der vanskelig kan opdrive Kr. 8,00, 
er det jo alene at følge et almindeligt givet 
Exempel at nedsætte dette Minimum, ligesom 
Betalingen ogsaa kan lettes ved Indførelsen af 
Delbetalinger og Oparbeidelse, saa i det hele 
og store taget ingen stræbsom og ærekjær 
Mand, som selv vil undgaa den subsidiære 
Fængselsstraf, dog hjemfalder til denne.

Som nævnt anvender vi allerede nu Bøde
straffen i betydelig større Udstrækning end de 
fleste andre Lande, hvad ogsaa finder sit Ud
tryk i, at hos os Fængselsstraffens Minimum 
(bortseet fra den skjærpede Art) er 16 Dage, 
de fleste andre Steder 1 Dag. Man kan da — 
med al Reservation selvfølgelig for de for- 
skjellige Opfatninger og Vaner — sige, at 
hvor man andetsteds anvender kortere Fæng
selsstraffe end 16 Dage, anvender vi Bøder. 
Utvivlsomt lader der sig imidlertid skride endnu 
viderefrempaadenherbetraadteVei. I Sverige  
er nu den korteste Fængselsstraf 1 Maaned, og 
overalt, hvor saa lang Tids Fængsel ansees 
for streng, anvendes der Bøder. At dette har 
den største praktiske Betydning, bliver klart, 
naar man hører, at vi for almindelige For
brydelser (efter Straffeloven) dømmer aarlig 
ligesaa mange eller flere til Fængselsstraf end 
Svenskerne (ca. 2 500), medens der i Sverige 
for deslige Gjerninger dømmes flere Tusinder 
til Bøder end hos os Hundreder. Hermed 
synes man der vel tilfreds og tænker ikke paa 
nogen Forandring, og det tiltrods for, at Bøde
straffen der snarere maa siges at være i sær 
Grad uheldig end heldig ordnet. Navnlig er 
det paafaldende lave Maximum, Kr. 500,00, at 
nævne, idet jo heri ligger, at Bøderne regel
mæssig ingen nævneværdig repressiv Virkning 
kan øve ligeoverfor formuende Personer. Saa 
meget mere betegnede er det da, at der i



Sverige ikke føles Trang til en udvidet An
vendelse af Frihedsstraffen, og saa meget 
stærkere Argument er dette for, at Friheds
straffen uden Fare tør taale en endnu større 
Begrænsning end den nu hos os stedfindende, 
naår Bødestraffen ordnes paa hensigtsmæssigste 
Maade eller andre, endnu hensigtsmæssigere 
Strafmidler opstilles til dens Afløsning.

Og jeg nærer ingen Tvivl om, at man 
bør vente saa længe som muligt med at an
vende Fængselsstraf, med derved at udviske 
den Æresfølelse, som er Rettens bedste Værn, 
og den indstinktive Gysen for Fængslets Mure, 
Jern og Slaaer, som saa let overvindes ved 
Bekjendtskabet med dets Sorgløshed. Jeg tror 
derfor, at det hos os bør komme under alvorlig 
Overveielse ogsaa her som med Hensyn til 
Børnene at følge Sveriges Exempel, at forhøie 
Fængselsstraffens Lavmaal  istedetfor, som 
paatænkt — jeg maa bekjende, efter mit eget 
Initiativ —, meget at formindske det. Jeg 
tror da ogsaa, at, om man beholder det nær
værende Lavmaal, vil det fortjene Overveielse, 
om ikke de almindelige Regler for Straflfeud- 
maalingen ved første Gangs Forbrydelser under 
formildende Omstændigheder bør sænkes, saa- 
ledes at Fængsel sjeldnere idømmes end hidtil 
efter Høiesterets Praxis Tilfældet. Saa stærkt 
som det vistnok er paakrævet ligeoverfor den 
forhærdede, professionelle Forbryder at anvende 
Straffe, som kan afskrække, opdrage eller uska- 
deliggjøre ham ganske anderledes end de som 
Praxis for Tiden lader ham affinde med, saa 
lidet formaalstjenligt tør det vistnok være i 
mange Tilfælde ligeoverfor den hidtil for agt
værdig anseede, der har syndet i et Øiebliks 
Ubetænksomhed, at anvende nogen Straf, som 
angriber hans Ære mere end allerede ved Dom
fældelsen er skeet.

Derimod er jeg ingenlunde overbevist om, 
at Bødestraffen altid vil være den heldigste 
Afløser af Fængselsstraffen og derfor, som i 
Sverige, bør stilles som det eneste Valg, selv 
om den i enhver Henseende ordnes paa bedste 
Maade. Der kan ikke sees bort fra, at Bøde
straffen saa at sige intet moralsk  Moment  
besidder. Den hvis Ære det ikke generer at 
have begaaet Handlingen, finder sig ikke i saa 
Henseende generet ved at betale for den, — 
noget som Injuriesagerne hver Dag viser. Den 
passer særlig vel, hvor det skal hindres, at

Folk ser sin Fordel i Lovovertrædelser, som 
forøvrigt intet egentlig moralsk uhæderligt, Æren 
angribende, har ved sig, og finder her den største 
Anvendelse. Men netop derfor betegner den 
ogsaa i den a lm in d e l ige  Opfatning  Hand
lingen — man kan sige — som et Adiaforon,  
og egner sig derfor mindre som Straf ligeover
for Handlinger, hvis moralsk fuldt ud forkaste
lige Karakter ikke derfor mindre bør indskjærpes, 
fordi Gjerningsmanden i Tilfælde findes at burde 
behandles mildt. Dette vil sikkerlig falde En
hver i Øinene, naar man f. Ex. tænker sig Bøder 
anvendt istedetfor Fængselsstraf særlig for Børns 
eller unge Personers Vedkommende. At lade 
en femtenaars Gut slippe for Fængslet for et 
Tyveri, som en Voxen ubetinget maa udsone 
med denne Straf, vil fremstille sig som saare 
naturligt; men da at give Anvisning paa nogle 
Kroners Bøder vil støde som uværdigt og lidet 
stemmende med Sagens Alvor. Betegnende i 
6aa Henseende er det da ogsaa, at alle de Lande, 
som tilsteder at vælge en mildere Straf paa 
Grimd af Ungdom istedetfor Fængsel, har fundet 
at maatte tage sin Tilflugt ikke til Bøder, men 
til en anden Strafart, A d varse len  og I r e t t e 
s æ t te l s en .  Saaledes bør v i selv, som jo 
forøvrigt stanser ved det 15de Aar, saaledes 
imidlertid ogsaa T y s k l a n d  og de schwei
z i ske  Kantoner, der her gaar til 18 Aar, et 
Forbillede som jo ogsaa vor Straffelovkommis
sion har fulgt i sit nyeste Udkast.

Man kan imidlertid sige, at forholder dette 
sig saa, behøver man jo dog ikke at ty til 
den betingede Straffedom, idet man har A d v a r 
selen,  hvoraf jo ogsaa vi kan gjøre et meget 
videre Brug end for Tiden Tilfældet. For at 
Følgerne i Gjentagelsestilfælde kan blive lige 
saa strenge som ved den betingede Dom
fældelse, kan man jo til og med sørge ved saa
meget mere at skjærpe Straffen for den nye 
Forbrydelse.

Jeg tror imidlertid, at det har sine Be
tænkeligheder at ophøie Advarselen til et mere 
almindeligt Strafmiddel, idet dens Betydning i 
saa høi Grad afhænger af den Personlighed, 
som giver og som modtager den. Ligeoverfor 
Yoxne træder dette Hensyn særlig stærkt frem; 
der vil, for at her ikke Anstød skal tages, ofte 
udkræves en Takt og Værdighed, som Dom
meren ialfald ikke altid er i Besiddelse af, 
ikke at tale om at undertiden selve Rets-



administrators Ungdommelighed vilde bevirke, 
at en Formaningstale til en Graahaaret i hans 
Mund, hvor uklanderlig den end maatte formes, 
vilde klinge noget parodisk. Hertil kommer, 
at den, om den gjøres til det principale, van
skelig kan juridisk bestemmes anderledes end 
som en Straf, hvorimod en Anke maatte staa 
aaben, hvoraf videre følger, at den ikke kan 
gives i det Retsmøde, i hvilket Sagen paa
dømmes. Udsat til et andet, løsrevet fra Sagen, 
kan den imidlertid ikke have samme Virkning, 
som om den gaves paa Stedet, selv om det 
fremdeles saa meget som muligt iagttages, at 
den gives af den Dommer, der har behandlet 
Sagen.

I  alle disse Henseender har den betingede 
Straffedom ubetingede Fortrin. Og hertil føier 
sig yderligere, at en Advarsel i de Tilfælde, 
hvor den kan være paa sin Plads, d. v. s* 
ligeoverfor Børn og ganske unge Personer, uden 
Vanskelighed lader sig knytte til den paa en 
saadan Maade, at Advarselen ikke opfattes 
som en Straf, hvorimod Anke staar aaben, men 
alene som en Udtalelse, der falder saa ganske 
naturlig i Forbindelse med Dommens For
kyndelse og Forklaringen af dens Betydning.

Istedetfor Bøder  s e l v ,  navnlig hvor den 
almindelige Straf er Bøder, kan Adgangen til 
betinget Straffedom synes mindre paakrævet; 
de anførte Grunde rammer jo ikke her. Imid
lertid kan dette ikke være afgjørende. Selv 
den mindste Bod kan være trykkende og i de 
aller ubetydeligste Tilfælde mere end Repres
sionen kræver. I Virkeligheden, hvor ofte sker 
det ikke ogsaa nu, at Politiet lader det hele 
skure for første Gangs Skyld med en Advarsel, 
og om da Domstolene gaves Retten til istedetfor 
en liden ubetinget Bod at hænge en større be
tinget over Vedkommendes Hoved, vilde det 
hverken i sit Væsen være noget nyt eller en 
betænkelig Slappelse. Altid maa imidlertid 
særlige, formildende Omstændigheder fordres. 
Udenfor de Tilfælde, hvor Loven selv maatte 
hjemle det, maa det aldrig blive en Regel, 
hvori der kan spekuleres, at første Gang slipper 
man uden kontant Udlæg.»

Væsentlig paa Grundlag af disse Betragt
ninger antog Rigsadvokaten, at den betingede 
Straffedom ogsaa hos os med god Grund og 
med Udsigt til gode Følger kunde optages

navnlig ved mindre Forbrydelser under sær
lige, formildende Omstændigheder, saaledes som 
nærmere præciseret i følgende Lovudkast:

»Naar Retten finder ikke at burde idømme 
høiere Straf end Bøder eller det lovbestemte 
Lavmaal af Fængselsstraf, kan den tillige be
stemme, at den idømte Strafs Fuldbyrdelse paa 
Grund af formildende Omstændigheder udsættes.

Herved bør særlig Hensyn tages til den 
Skyldiges Alder, foregaaende Vandel, til om 
han har afgivet fuldstændig og oprigtig Til— 
staaelse og ydet den Fornærmede den Opreis- 
ning og Erstatning, hvorpaa denne har Krav, 
eller erklæret sig beredt til efter Evne at yde 
Erstatning. I  sidste Tilfælde kan Dommen 
opstille som Betingelse, at en i samme bestemt 
Erstatning ydes inden en Frist, som ligeledes 
i Dommen bliver at bestemme.

Begaar den Dømte senere nogen forsætlig 
Forbrydelse, hvorfor han inden 3 Aar efter 
Dommens Afsigelse undergives Forfølgning med 
det Udfald, at han dømmes til Fængsel, Em
bedsfortabelse eller høiere Straf, bliver den 
udsatte Straf uafkortet at fuldbyrde. Er Ydelse 
af Erstatning opstillet som Betingelse, bliver, 
om Fristen oversiddes, Straffen ligeledes at 
fuldbyrde, medmindre Oversiddelsen findes at 
skyldes utilregnelige Omstændigheder.

I  modsat Fald betragtes den idømte Straf 
ved Fristernes Udløb som udstaaet.

Idet Rettens Formand forkynder for Dom
fældte en Dom, hvori Udsættelse med Straffens 
Fuldbyrdelse er bestemt, bør han gjøre ham 
bekjendt med ovenstaaende Regler og hertil 
saafremt Domfældte er under 21 Aar, knytte 
saadan alvorlig Advarsel og Formaning, som 
Omstændighederne maatte give Opfordring til.

De processuelle Regler om Straffeudmaa- 
lingen finder Anvendelse paa Spørgsmaalet 
om Straffefuldbyrdelsens Udsættelse».

Den Mangel paa logisk Holdning, man 
muligens kunde finde deri, at den betingede 
Straffedom efter det ovenfor udviklede Stand
punkt kun skulde anvendes, hvor enhver Fri
hedsstraf vilde være unødig streng, medens 
som Udkastet viser, en Frihedsstraf om end 
kun eventuelt fastsættes i selve Dommen, — 
vilde, anførte Rigsadvokaten, kun være tilsyne
ladende. Straffen og den betingede Strafefter
givelse maatte nemlig betragtes som uadskillelig 
sammenhørende, og det var ikke nogen Mod-



sigelse, at betegne det som unødig strengt nu 
at fuldbyrde Straffen samtidig med, at man 
betegner den som værende paa sin Plads, saa- 
fremt Domfældte ved nye Forbrydelser viser, 
at hans første Feiltrin ikke var saa tilfældigt 
som tidligere antaget, og at den Vækker, han 
har faaet, ikke har gjort ham visere. Med 
Hensyn til Udkastets Enkeltheder udtalte Rigs
advokaten følgende:

«1. Jeg kan ingen Grund finde til at be- 
grændse den betingede Straffedom til unge  
el ler y n g r e  M e n n e s k e r  — ikke engang 
foreløbig som en Prøve. Den her foreslaaede 
Anvendelse passer efter sin Begrundelse paa 
alle Aldre, om end fortrinsvis paa yngre, og 
er ingenlunde voldsommere eller uoverskue
ligere, end at den kan iværksættes uden Prøve. 
I Virkeligheden er den Adgang. Domstolene 
allerede nu har til at anvende Bødestraffe, 
selv de mindste, for Forbrydelser som Tyveri, 
Bedrageri, Legemsfornærmelser, noget saa vidt- 
gaaende, at Forholdet ikke væsentlig forandres, 
om den betingnde Straffedom kommer til. Sna
rere skulde jeg, om, hvad oven er udviklet, 
holder Stik, mene, at Adgangen til ogsaa at 
vælge den betingede Straffedom undertiden vil 
kunne hindre, at Dommen fremtræder som saa 
paafaldende lemfældig som nu ofte Tilfældet, 
naar en ringe Bod ilægges. Ligeledes vil 
denne Adgang ofte fremstille sig som en heldig 
Middelvei mellem Tiltalens fuldstændige Fra- 
faldelse og Strafs Anvendelse, saa Paatale- 
myndigheden vil have Opfordring til at om- 
gaaes varsommere med den den tillagte store 
Myndighed end nu, da alene Valget haves 
mellem denne Frafaldelse og Rettens Idøm
melse af en ubetinget Straf. Hvad angaar 
Spørgsmaalet om P rø v e ,  maa det ogsaa siges, 
at som Forholdene gestalter sig i Praxis, er 
Prøver, hvoraf nogetsomhelst Resultat kan ud
drages, paa et Felt som dette i Almindelighed 
en Indbildning. Vistnok paaberaaber man sig 
f. Ex. i Belgien yderst gunstige Resultater, 
hvilke jeg skal være den sidste til at benægte. 
Men forsaavidt disse skal bevises af Statistiken 
ved Hjælp af det meget ubetydelige Antal Til
bagefald, ligger dog den Bemærkning nær, at 
de Tilfælde, hvor Institutet anvendes, vistnok 
netop er saadanne, hvor Tilbagefald overhovedet 
mindst var at vente; og man savner da den 
nødvendige Oplysning om, hvorledes i saa Hen

seende Forholdet vilde stillet sig, om Dommene 
havde været ubetingede. Der hører ingen Dri
stighed til at forudsige, at, om vi gjorde en 
Prøve, vilde vi om nogle Aar ikke derved 
være klogere.

2. Udkastet fordrer, at den fastsatte Fæng
selstraf maa være F æ n g s e l s s t r a f f e n s  l o v 
b e s t e m te  almindel ige  Minimum, et Ud
tryk for dets Tanke, at den betingede Dom
fældelse alene indtræder som en mildere Straf
art end Frihedsstraffen. Jeg har afpasset Ud
kastet til den gjældende Straffelov, der over
hovedet ikke anvender ganske korte Fængsels
straffe, idet jeg har tænkt mig, at der kunde 
blive Spørgsmaal om at indføre den betingede 
Straffedom uden at afvente den nye Straffelov. 
Jeg maa da imidlertid gjentage, at jeg antager, 
at ogsaa denne ialfald bør blive staaende med 
ligesaa høie Minima af Frihedsstraf som den 
gjældende. Hvor saa streng Straf ikke findes 
passende, vil man da enten maatte ty til den 
betingede Straffedom eller til Bøder, om dertil 
er Adgang.

3. Udkastet sætter ingen Grændse opad 
for Større l sen  af  den Straf ,  som e f t er  
L o v s t e d e t  kan idømmes,  naar dette blot 
ogsaa tilsteder at gaa til den laveste Friheds
straf. Vor gjældende Lov tilsteder i flere 
Tilfælde for samme Forbrydelse at vælge mellem 
saa forskjellige Straffe som Bøder og Straf- 
arbeide i 4de Grad. I saadanne Tilfælde kunde 
ikke heller den betingede Straffedom vel ude
lukkes. Men skal man medtage Straffebestem
melser, der gaar helt til 6 Aars Strafarbeide, 
er vistnok her enhver Begrændsning opad over
flødig; thi derover kommer man dog saare 
sjelden. Og paa den anden Side, om saa under
tiden sker, vil det ialfald under vor gjældende 
Lov ingenlunde altid være uberettiget. En 
15-aars Gut, der af Synet af et aabentstaaende 
Kjældervindu faar den Indskydelse at krybe 
ind i Kj ælderen og smage paa lidt Syltetøb 
vilde jeg kunne lade slippe med en betinget 
Domfældelse; og dog kan han nu straffes med 
Strafarbeide i 3die Grad (d. e. indtil 9 Aar).

4. At betinge Udsættelsen af S ikker
h e d s s t i l l e l s e  kan jeg ikke finde heldigt. 
Kræves her Borgen af andre, udsætter man 
velvillige Mennesker for en ubegrundet Resiko 
eller stiller den ukjendte, uden formuende Be- 
kjendtskaber, siettere end andre. Lader man



sig, saaledes som det ogsaa i E n g l a n d  og i 
I ta l i en ,  livor Sikkerhedsstillelse benyttes i 
Forbindelse med Advarsel, kan ske, nøie med 
Vedkommendes egen Indgaaelse af en Forplig
telse til i Tilfælde at betale en Sum Penge, er 
man jo i Grunden ikke kommet længere, end 
om ingen Forpligtelse var indgaaet. Forbry
delsens lovbestemte Følger vil som oftest føre 
ligesaa vidt; kan ialfald, om man finder det 
rigtigt.

5. Skjønt Udkastet ikke udelukker nogen 
Art formildende Omstændigheder fra at komme 
i Betragtning som afgjørende, fremhæver det 
dog ligesom den e n g e l s k e  Lov særlig den 
dømtes Alder og tidligere Vandel, samt derhos 
afgivet Tilstaaelse og ydet Erstatning eller 
Opreisniag. Dette er dog ikke saa at forstaa, 
at disse Omstændigheder tænkes i og for sig 
regelmæssig at begrunde den betingede Straffe
dom; men hvor ingen af dem foreligger, vil 
det være mod Regelen, at der dog skrides 
til den.

6. Særlig nyt i dette Udkast er det Hen
syn, som tilstedes taget til E r s t a t n in g e n .  
Jeg er ikke blind for, hvad der kan anføres 
derimod; jeg har selv under Kriminallistmødet 
her ifjor fremhævet Betænkelighederne. Men 
unægtelig fortjener det paa den anden Side 
stærkt at fremhæves, at Forbryderens første 
Pligt dog er at gjøre det gjorte godt igjen, at 
ingen Straf kan udsone Brøden, naar han ikke 
i saa Henseende gjør, hvad han formaar. En 
ydet Erstatning bør i intet Tilfælde give et 
ubetinget Krav paa Straffens Eftergivelse eller 
Udsættelse. Det vilde blive et Privilegium for 
den rige, eller om man fordrede, at Erstat
ningen skulde være ydet ved personlige Op
ofrelser, som ikke kunde fremtvinges, for den 
fattige. Udkastet fordrer, at der særlig skal 
tages Hensyn til, om Erstatning er ydet, men 
overlader Retten at bedømme, hvorvidt der 
heri ligger et formildende Moment og i Til
fælde dettes Betydning. Personer, som endnu 
ikke har kunnet yde Erstatning, stilles paa 
lige Fod med sine mere velstaaende Medbor
gere derved, at Retten gives Myndighed til at 
fastsætte et vist, efter deres Evner afpasset 
Erstatningsbeløb, som inden en bestemt Tid 
:maa præsteres, om de vil nyde godt af Straffens 
Eftergivelse. Paa denne Maade antager jeg,

at dette Hensyn kan komme til sin Ret uden 
utilbørlig at begunstige eller tilsidesætte nogen.

7. Det forstaar sig selv, at ogsaa, om 
Erstatning er stillet som Betingelse, Straffen 
kan forfalde til Fuldbyrdelse af den almindelige 
Grund: Forøvelsen af en ny strafbar Hand
l ing.  Hvad denne angaar, antager jeg, at 
uforsætlige Forbrydelser bør holdes udenfor. 
Ligeledes Handlinger, som alene straffes med 
Bøder. Vistnok kan der anføres Grunde for, 
at da ogsaa den tidligere Bod forfalder, men 
det samme gjælder som Regel ikke en udsat 
Fængselstraf, og i ethvert Tilfælde kan man jo 
i den sidst idømte Bødestraf tage sin Mon igjen.

At opstille andre B e t in g e l s e r  end 
Undgaaelse af nye Straffedomme tror jeg neppe 
vilde passe hos os. I sig selv synes det 
ogsaa lidet begrundet. Den betingede Straffe
dom skal jo fortrinsvis anvendes paa Personer, 
der forøvrigt har ført en uklanderlig Vandel 
og ingen særlige, slette Tilbøieligheder vist. 
Hvorfor da f. Ex. paalægge dem særlige Fri
hedsindskrænkninger fremfor andre, f. Ex. For
bud mod at besøge Værtshuse.

8. Jeg sætter ogsaa en fast  Termin,  
inden hvilken Tiltale maa være reist. Saa- 
danne Bestemmelser bliver dog altid vilkaar- 
lige, og da er det greiere, at Loven ordner det 
ens for alle. Spørgsmaalet, om Straffen er for
falden til Fuldbyrdelse, afgjøres som andre 
Fuldbyrdelsesspørgsmaal af Paatalemyndig- 
heden, med Rekurs, i Tilfælde af Tvist, til 
Retten. Saaledes som mangesteds fordres, 
ubetinget at indbringe Spørgsmaalet til Rettens 
Afgjørelse, synes overflødigt, og kan undertiden 
lede til Uleilighed.

9. Udkastet betragter ved Fristernes Ud
løb Straffen som udstaaet .  Den har altsaa 
fremdeles samme Virkning for Gjentagelser, 
som en virkelig udstaaet Straf. Det vilde 
ogsaa være urimeligt at tillægge en Straf af 
en ringere Bod for et Tyveri saadan Virkning 
og ikke en Straf af betinget Fængsel. De af 
Dommen følgende Virkninger for de stats
borgerlige og andre Rettigheder vedbliver da 
ogsaa som ellers, indtil Æresopreisning er 
givet. Dette er tildels vistnok endog en grund
lovsmæssig Nødvendighed, idet Grundlovens 
§ 53 a lader Virkningen af for visse Forbry
delser at være dømt til Fængsel, — hvad jo
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den betinget dømte dog ogsaa bogstavelig talt 
er, — bortfalde ved Æresoprejsning, men ikke 
paa anden Maade.

10. Udkastet betragter den betingede 
Straffedom somen Strafart.  Følgelig kommer 
de processue l le  Regler om Strafudmaalingen 
til Anvendelse. Dette var vistnok i Grunden 
unødigt at sige; det kunde vistnok ligesaalidt 
betvivles, som at den Retten i Straffelovens 
Kap. 21 § 9 giver Adgang til ved Underslag 
af Hittegods at lade den Dømte straffri, er en 
under Straffeudmaalingen hørende Afgjørelse. 
Men da der om den juridiske Konstruktion 
her har været megen Tvivl og Uenighed mel
lem Forfatterne, kan det ikke skade at udtale 
Sætningen. En vigtig Følge heraf er da, at 
Retternes Afgjørelse er undergivet Høieste-  
ret s  O v e r p r ø v e l s e  paa samme Maade som 
Straffefastsættelsen ellers. For Afgjøreisen maa 
der gives særlige Grunde i Domspræmisserne 
og ved Hjælp af disse vil man kunne øve en 
Kontrol, der ialfald maa forebygge alle aaben- 
bare Misbrug og haandgribelig Vilkaarlighed. 
Ogsaa hvor den betingede Straffedom nægtes, 
staar Anke aaben for den, som herved finder 
sig for haardt behandlet. Skjønt den over
ordnede Ret vistnok sjelden vil omgjøre en 
saadan Dom, bør dog Adgangen være der, da 
der utvilsomt gives Tilfælde, som saa at sige 
af sig selv præsenterer sig til alene betinget 
Straffældelse. Ogsaa med Hensyn til Paa- 
talemyndighedens Fore lægsmyndighed  maa 
da det samme gjælde som for Domstolens 
Domsmyndighed. Hin kan forelægge enhver 
Strafart betinget, som kan forelægges ube
tinget.

Under den paafølgende Diskussion fandt 
Tanken om Indførelsen af de betingede Straffe
domme megen Tilslutning, ligesom Flerheden 
af Talerne ogsaa udtalte sig for Ønskeligheden 
af, at Indførelsen kunde ske strax, uden at 
man afventede den endelige Revision af Straffe
loven. Med Hensyn til den Maade, hvorpaa 
Institutet var foreslaaet gjennemført i det af 
Rigsadvokat Getz udarbeidede Udkast, fandt 
dog enkelte Talere, at Grændserne var trukket 
vel snævre, og at der burde kunne være Ad
gang til at anvende det ogsaa ved Fængsels
straf af længere Varighed, ligesom det ogsaa 
fandtes ønskeligt, at der i større Udstrækning, 
end Udkastet vilde hjemle, kunde være Adgang

til at tage Hensyn til de skadelige Følger, som 
Straffens Fuldbyrdelse i det givne Tilfælde 
maatte antages at ville medføre. Blandt de 
Omstændigheder, som skal komme i særlig 
Betragtning ved Spørgsmaalet om Straffens 
Udsættelse, blev af enkelte anbefalet, at ogsaa 
den Fornærmedes Ønske burde nævnes. End
videre blev det fremholdt som et Punkt, der 
maaske burde undergaa Forandring, at en senere 
Bødedom aldrig skal kunne bevirke den betin
gede Straffedoms Fuldbyrdelse. Blandt de 
Tilfælde, hvor kun Bødestraf finder Anven
delse, turde der vistnok forekomme enkelte, 
hvor Forbrydelsen var af den Art, at den 
betingede Straffedom burde fuldbyrdes. Mod 
Institutets Indførelse udtalte sig kun en enkelt 
Taler, der vistnok indrømmede, at vor nuvæ
rende Fængselsstraf særlig for de unge For
brydere har vist sig lidet effektiv og hensigts
svarende, men ikke fandt, at der ved de betin
gede Straffedomme vilde være vundet noget 
væsentligt. Som en Betænkelighed mod Insti
tutets Indførelse fremhævede han navnlig Med- 
domsretterncs Sammensætning, hvorved man 
umulig vilde kunne paaregne nogen Ensartethed 
i Retsanvendelsen, særlig saafremt det, som 
Taleren antog, i Praxis vilde blive anvendt 
som en Art Benaadning. I ethvertfald antog 
han, at det vilde være heldigere at lade Sagen 
udstaa indtil den almindelige Revision af Straffe
loven, hvorved man, om man bestemte sig for 
at indføre Institutet, kunde indordne det som 
et Led af det Hele, og se, hvorledes det vilde 
passe ind i den Anordning af Straffene, som 
da maatte blive truffen.

I Henhold til de paa Kriminalistmødet 
faldne Udtalelser har Rigsadvokat Getz i Skri
velse til Departementet af 23de Oktober sidst
leden anbefalet, at Institutet, uden at den almin
delige Revision af Straffeloven oppebies, strax 
indføres overensstemmende med det af ham 
udarbeidede Odkast, dog med enkelte mindre 
Tillæg og Forandringer. Saaledes foreslaaes 
første Passus givet følgende Lydelse:

«Er den i Dommen fastsatte Straf Bøder 
eller Fængselsstraf paa almindelig Fangekost 
indtil 24 Dage eller en Tilsvarende Straf af 
en anden Fængselsart, kan der i denne tillige



12 1893Oth. Prp. No. 31.
Om Udfærdigelse af en Lov om betingede Straffedomme.

bestemmes, at den idømte Strafs Fuldbyrdelse 
paa Grund af formildende Omstændigheder ud
sættes.»

I Slutningen af tredie Passus foreslaaes 
videre tilføiet følgende Sætning, «i hvilket Til
fælde Sagen kan indbringes for Forhørsretten 
til Fastsættelse af ny Frist eller Betingelsens 
Frafalde]se», og derefter som nyt (fjerde) Pas
sus indtaget følgende Bestemmelse:

«Kommer den til Fængselsstraf dømte, 
hvis Fuldbyrdelse er udsat, inden 3 Aar efter 
Dommens Afsigelse under Forfølgning for nogen 
anden tidligere end Dommen begaaet Forbry
delse, for hvis Vedkommende en Frihedsstraf, 
hvis Fuldbyrdelse ikke bliver at udsætte, findes 
at burde idømmes, bliver en ny, for begge For
brydelser fælles Straf at fastsætte.»

Endelig foreslaaes femte (tidligere fjerde, 
Passus givet følgende noget ændrede Affatning 
(af Hensyn til Forskrifterne i Straffelovens 
Kap. 6 § 21): «I modsat Fald betragtes, naar
de i foregaaende Afsnit nævnte Frister er ud
løbne, den idømte Straf som udstaaet ved Dom
mens Afsigelse.

Departementet skal, ved at foredrage denne 
Sag, bemærke, at man er enig i, at der er 
Grund til ogsaa hos os at indføre den betin
gede Straffedom, og at der ikke er Føie til 
i saa Henseende at oppebie Istandbringelsen 
af den nye Straffelov. Departementet deler 
den Betragtning, at det undertiden vil være 
det bedste, ved mindre Forseelser, at Straf 
ikke bringes i Anvendelse, og at den Mildhed, 
som derved vises, ofte vil kunne være et virk
sommere Middel til at bevare den Skyldige for 
Samfundet og afholde ham fra nye Forbrydel
ser, end Straffens Fuldbyrdelse vilde være. 
Den Omstændighed, at Straffen ikke strax 
endelig eftergives, men først naar nogen Tid 
er hengaaet, og det har vist sig, at den skyl
dige ikke har gjort sig skyldig i nye Forbry
delser, maa vistnok forudsættes at ville styrke 
Forsættet om en fremtidig bedre Livsførelse, 
selv om der paa Grund af Ringheden af den 
Straf, hvis Fuldbyrdelse udsættes, ikke kan
ventes at ville staa nogen særlig Skræk af 
denne.

Naar det derhos, som foreslaaet af Rigs
advokat Getz, iagttages, at Institutets Anven

delse knyttes til Tilstedeværelsen af formil
dende Omstændigheder, antager man ikke, at 
der med Føie vil kunne gjøres den Indvending 
mod Institutet, at det vil komme i Strid med 
Strafferettens øvrige Grundsætninger. Mere 
Styrke vil der vistnok være i den Indvending, 
at det vil være vanskeligt at opnaa den ønske
lige Ligelighed i Anvendelsen, idet de Om
stændigheder, hvoraf denne skal afhænge, ikke 
vel vil kunne fastsættes anderledes end, at der 
vil blive Plads for meget forskjellige Bedøm
melser fra Domstolenes Side, om der er Føie 
til at udsætte Straffen eller ikke. Skjønl De
partementet ikke vil benægte Betydningen af 
en ligelig Retsanvendelse, særlig hvor det gjæl- 
der Spørgsmaalet, om Straf overhovedet skal 
anvendes eller ikke, kan man dog ikke anse 
denne Indvending som afgjørende ligeoverfor * 
de Fordele, som Institutet antages at ville 
kunne medføre. Meget vil i saa Henseende 
komme an paa den Fatning, Loven gives, idet 
Faren for Feilgreb vistnok vil være væsentlig 
mindre, naar Institutets Anvendelse, som fore
slaaet, knyttes til Tilstedeværelsen af formil
dende Omstændigheder, og der gives Adgang 
til de samme Retsmidler, som haves med 
Hensyn til Straffeudmaalingen iøvrigt.

Med Hensyn til den nærmere Ordning af 
Institutet, har Departementet været i nogen 
Tvivl, om det ikke vilde være at foretrække, 
at Straffen i Lighed med, hvad der gjælder i 
England og Amerika, først fastsættes, naar det 
viser sig, at den Skyldige ikke har bestaaet 
Prøven. Man vilde derved undgaa den af 
Rigsadvokaten paapegede Uregelmæssighed, at 
der fastsættes en Straf, som efter Rettens 
Mening er for streng, og som alene findes 
passende under visse Eventualiteter, som 
Retten venter ikke skal indtræffe. Paa den 
anden Side skal det imidlertid erkjendes, at 
det i processuel Henseende medfører ikke 
uvæsentlige Fordele, at Straffens Fastsættelse 
sker med engang, navnlig naar man ikke som 
i England vilde lade den Afgjørelse af Til
taltes Strafifeskyld, som paa Forhaand maatte 
træffes, være upaaankelig. Departementet har 
derfor alligevel fundet det rigtigst at slutte 
sig til den Ordning, som er befulgt i den bel
giske og franske Lovgivning, og som ogsaa 
i den faglige Diskussion har havt den over- 
veiende Stemning for sig.



Det Lovudkast, som Departementet i Hen
hold til det anførte, tillader sig at fremlægge, 
stemmer, som det vil sees, i det Væsentlige 
med Rigsadvokat Getz’s Udkast, .som man 
dog har inddelt i 6 Paragrafer. Med Hensyn 
til Enkelthederne skal man i det følgende 
gjøre enkelte Bemærkninger:

Til § 1.

I Henhold til de paa Kriminalistforenin
gens Møde faldne Udtalelser har Rigsadvo
katen, som anført, modificeret sit Udkast der
hen, at Fuldbyrdelsen skal kunne bestemmes 
udsat, ogsaa hvor den idømte Fængselsstraf 
overstiger Lovens Minimum naar den dog ikke 
er høiere end 24 Dages Fængsel paa sædvanlig 
Fangekost, eller tilsvarende Straf af anden 
Fængselsart. Departementet er enigt i, at en 
saadan Lempning er ønskelig, men antager, at 
Grændsen først bør sættes ved 30 Dages 
Fængsel paa sædvanlig Fangekost.

Endvidere vil Departementet anbefale, at 
det udtrykkelig siges, at de formildende Om
stændigheder, der skal begrunde Straffefuld- 
byrdelsens Udsættelse, skal være «særlige» 
idet man antager, at det bør kræves, at der 
bør være noget «særligt» — «udenfor Regelen — » 
ved Tilfældet enten med Hensyn til Handlingen 
eller Forbryderens Person og Forhold, som 
kan begrunde, at der vises en saadan særlig 
Mildhed.

Blandt de Omstændigheder, hvortil navn
lig skal tages Hensyn, er i Rigsadvokatens 
Udkast ikke nævnt Forbrydelsens særlige, 
Ubetydelighed eller de særegne formildende 
Omstændigheder, hvorunder den blev forøvet. 
Det synes imidlertid at være en Selvfølge, at 
der ogsaa hertil bør tages væsentligt Hensyn, 
— hvad der vistnok ogsaa er Rigsadvokatens 
Mening, — og det antages derfor, at det vil 
være rettest, at det ligesom i den engelske Lov 
udtrykkelig siges. Derimod er der efter De
partementets Mening ikke tilstrækkelig Grund 
til særlig at fremhæve den Fornærmedes Ønske, 
saaledes som fra enkelte Hold anbefalet under 
Diskussionen paa Kriminalistforeningens Møde.

Til § 2.
Den i Rigsadvokatens Udkast foreslaaede 

Regel, at alene senere Domfældelse for en for

sætlig Forbrydelse, for hvilken den Skyldige 
idømmes Straf af Fængsel eller Embedsfor
tabelse eller strengere Straf, skal bevirke 
den udsatte Strafs Fuldbyrdelse, kan ikke 
nægtes at være noget stiv og i enkelte Til
fælde at ville give mindre gode Resul
tater. Det synes saaledes urimeligt, at om 
den, der er. dømt for en Uagtsomlieds- 
forbrydelse, inden Fristens Udløb gjør sig 
skyldig i en ny Uagtsomhedsforbrydelse, denne 
ikke skal kunne bevirke den tidligere Strafs 
Fuldbyrdelse. Ligeledes synes det ikke rimeligt, 
at en senere Fældelse til Bødestraf, selv om 
den nye Forseelse er ganske ligeartet, ikke 
skal kunne bevirke en udsat Bødestrafs Fuld
byrdelse. Det er vistnok saa, at man ved 
Udmaalingen af den nye Straf vil kunne tage 
Hensyn til den tidligere Forseelse, men dette 
kan dog ikke egentlig være tilstrækkeligt, idet
det svnes at ville svække Institutets moralske•/
Effekt i de omhandlede Anvendelser, om ikke 
ganske ligeartede Forseelser skal have den 
Virkning, at den udsatte Straf bliver at fuld
byrde.

Departementet vil derfor foreslaa, at der 
tilføies en Bestemmelse om, at hvor den senere 
Forbrydelse er uforsætlig eller den Straf, som 
derfor idømmes, alene Bøder, skal Retten i den 
senere Sag uuder Hensyn til begge Forbrydel
sers Beskaffended afgjøre, hvorvidt den udsatte 
Straf skal fulbyrdes. Afgjøres den senere Sag 
ved Vedtagelse af Forelæg, antages det paa 
samme Maade at burde afgjøres, om Fuldbyr
delse skal finde Sted.

Er Ydelse af Erstatning opstillet som Be
tingelse og Fristen oversiddes, skal efter det 
Tillæg, Rigsadvokaten har givet sit Udkast, 
Sagen kunne indbringes for Forhørsretten til 
Fastsættelse af en ny Frist eller Betingelsens 
Frafaldelse, saafremt det antages, at Over- 
siddelsen skyldes utilregnelige Omstændigheder. 
Departementet antager, at der i dette Til
fælde altid bør erhverves retslig Afgjørelse, om 
Fuldbyrdelse skal finde Sted, Betingelsen fra
faldes eller ny Frist bestemmes, og at herved 
bør befølges de Forskrifter, som Straffeproces
lovens § 481 indeholder for lignende Tilfælde. 
Efter disse vil Afgjørelsen tilligge enten Stedets 
Ret eller den Ret, som tidligere har dømt i 
Sagen.



Til § 3.

Angaaende det Tilfælde, at Domfældte 
inden Treaarsfristen kommer under Forfølgning 
for nogen anden forinden Dommen begaaet 
Forbrydelse, har Rigsadvokaten foreslaaet, at 
hvis den udsatte Straf er Fængsel og den for 
den senest paadømte Forbrydelse forskyldte 
Straf er en Frihedsstraf, hvis Fuldbyrdelse 
ikke besluttes udsat, skal en for begge For
brydelser fælles Straf fastsættes. Departementet 
er enigt i, at en saadau Regel vil tiltrænges, 
men antager, at den for Fuldstændigheds Skyld 
bør gives et noget videre Omfang, saa at den 
ogsaa gjælder, hvor den udsatte Straf er Bøder 
og Straffen for den senest paadømte Forbry
delse Strafarbeide. Er Straffen for begge 
Bøder eller for den ene Fængsel, for den anden 
Bøder, antages det paa den i den foregaaende 
§ omhandlede Maade efter de nærmere Om
stændigheder at burde afgjøres, om den udsatte 
Straf skal fuldbyrdes eller Fuldbyrdelsen frem
deles udstaa.

*

Til § 6.

Af Bestemmelsen vil blandt andet ogsaa 
flyde, at hvor Straffen fastsættes gjennem Ved
tagelse af Forelæg, vil det paa samme Maade 
kunne bestemmes, at Straffefuldbyrdelsen skal 
udstaa. Departementet har dog ikke været uden 
Tvivl, om det ikke vilde være rettest at ude
lukke Adgangen til at bestemme Udsættelse 
af Straffefuldbyrdelsen, hvor Sagen afgjøres paa 
den heromhandlede Maade. Paa den ene Side 
synes Fuldbyrdelsens Udsættelse at ville kunne 
indeholde en utilbørlig Fristelse for den, som 
mener sig uskyldig, til alligevel at vedtage 
Forelægget i den Tanke, at det Intet vil faa 
at betyde, og paa den anden Side vil Udsigten

til lettere at opnaa Vedtagelse, naar Fuld
byrdelsen skal udstaa, kunne afgive en stærk 
Fristelse for Politimyndighederne til at anvende 
det i større Udstrækning end tilbørligt. Her
til kommer, at der intet Retsmiddel vil haves 
mod et vedtaget Forelæg, hvori uden al Grund 
Straffefuldbyrdelsen er bestemt at skulle ud
sættes. Imidlertid skal det erkjendes, at en 
Ulighed i denne Henseende, eftersom Forelægget 
vedtages eller ikke, har saa meget imod sig, 
at de anførte Betænkeligheder faar staa tilbage. 
Man vil derhos ikke være afskaaret Adgang til 
i fornødent Fald paa admiuistrativ Vei at føre 
Kontrol med Institutets Anvendelse i Forelæg.

Til § 7.

Nogen særlig Udsættelse med Lovens 
Ikrafttræden antages ikke fornøden. Derimod 
bør det vistnok bestemmes, at Loven skal 
komme til Anvendelse, ogsaa hvor Forbrydelsen 
er forøvet forinden Lovens Ikrafttræden, saa- 
fremt den først senere paadømmes.

Sluttelig skal Departementet bemærke, at 
Institutet, ialfald i den Form, hvori det er 
foreslaaet i Departementets Udkast, ikke med 
nogen Føie vil kunne paastaaes at komme i 
Strid med den Deres Majestæt efter Grund
lovens § 20 tilkommende Benaadningsmyndighed.

I Henhold til det foranførte,

i n d s t i l l e s  u n d e r d a n i g s t :

«At det naadigst maa behage Deres Majestæt 
at bifalde og med høieste Underskrift forsyne 
vedlagte Udkast til en naadigst Proposition 
til Storthinget angaaende Udfærdigelsen af en 
Lov om betingede Straffedomme*.



Om Udfærdigelse af en Loy om betingede Straffedomme.

Hans Kongelige Majestæts naadigste Proposition til Norges Riges Storthing 

angaaende Udfærdigelse af en Lov om betingede Straffedomme«

\ / i  O scar, af Guds Naade Konge til Norge 
og Sverige, de Gothers og Venders,

Gjøre v i t ter l ig t :

Ved hoslagt at lade følge Gjenpart af 
Justits- og Politidepartementets underdanigste

Indstilling i Sagen skal Hans Majestæt indbyde 
Norges Riges Storthing til at fatte Beslutning 
om Udfærdigelse af en Lov om betingede 
Straffedomme overensstemmende med vedlagte 
Udkast.

Hans Kongelige Majestæt forbliver Norges Riges Storthing med al Kongelig Naade 
og Yndest velbevaagen.

Givet paa Kristiania Slot den 21de April 1893.

Under Vor Haand og Rigets Segl.

O s c a r ,

(L. S.)

S t e e n . Leh man n.



U d k a s t

til Lov om betingede Straffedomme.

§ i-
Hvor den Straf, som Retten idømmer, er 

Bøder eller Fængsel paa sædvanlig Fangekost 
i ikke længere Tid end 30 Dage eller tilsvarende 
Stra’f af anden Fængselsart, kan den under 
særlige, formildende Omstændigheder i Dommen 
bestemme, at den idømte Strafs Fuldbyrdelse 
skal udsættes.

Foruden til Forbrydelsens særlige Ube
tydelighed eller de særlige formildende Om
stændigheder, hvorunder den blev forøvet, bør 
Retten herved navnlig tage Hensyn til den 
Skyldiges Alder og foregaaende Vandel samt 
til, om han har afgivet en fuldstændig og oprigtig 
Tilstaaelse og ydet den Fornærmede den Op- 
reisning og Erstatning, hvorpaa denne har Krav, 
eller erklæret sig beredt til efter Evne at yde 
saadan Erstatning. I sidste Tilfælde kan Dom
men opstille som Betingelse, at en i samme 
bestemt Erstatning ydes inden en i Dommen 
bestemt Frist.

§ 2.
Forøver Domfældte senere nogen forsætlig 

Forbrydelse, hvorfor han inden 3 Aar efter 
Dommens Afsigelse som Sigtet undergives 
Forfølgning med det Udfald, at han dømmes 
tiL Fængsel, Embedsfortabelse eller høiere Straf, 
bliver den udsatte Straf at fyldbyrde uden 
Afkortning. Er den nye Forbrydelse uforsætlig 
eller dømmes han til ringere Straf end ovenfor 
nævnt, bliver det under Hensyn til begge 
Forbrydelsers Beskaffenhed ved Dommen at 
afgjøre, hvorvidt den udsatte Straf strax skal 
fuldbyrdes eller Fuldbyrdelsen fremdeles udstaa. 
Afgjøres den senere Sag ved Vedtagelse af 
Forelæg, bliver herved ogsaa at afgjøre, om 
den udsatte Straf skal fuldbyrdes.

Er Ydelse af Erstatning opstillet som 
Betingelse for Udsættelsen, bliver, om Fristen 
oversiddes, Straffen ligeledes at fuldbyrde, 
medmindre Oversiddelsen skyldes Omstændig
heder, der ikke kan tilregnes Domfældte. Paa- 
staaes dette at være Tilfældet, bliver Spørgs- 
maalet overensstemmende med Forskrifterne 
i Straffeproceslovens § 481 at indbringe til

Afgjørelse af Retten, der i Tilfælde kan be
stemme en ny Frist eller helt frafalde 
Betingelsen.

§ 3.
Kommer den, der er dømt til en Fængsels

straf, hvis Fyldbyrdelse er udsat, inden 3 Aar 
efter Dommens Afsigelse under Forfølgning 
som Sigtet for nogen anden tidligere end 
Dommen forøvet Forbrydelse, for hvis Ved
kommende en Frihedsstraf, hvis Fyldbyrdelse 
ikke bliver at udsætte, findes at burde idømmes, 
bliver en ny for begge Forbrydelser fælles 
Straf at idømme. Det samme gjælder, hvor 
den udsatte Straf er Bøder og Retten for den 
Forbrydelse, som senere paadømmes vil idømme 
Strafarbeide. Er Straffen for begge For
brydelser Bøder eller for den ene Fængsel, for 
den anden Bøder, bliver paa den i foregaaende 
§’s 2det og 3die Puktum omhandlede Maade 
efter de nærmere Omstændigheder at afgjøre, 
om den udsatte Straf skal fyld byrdes eller 
Fuldbyrdelsen fremdeles udstaa.

§ 4.
Kommer den udsatte Straf ikke til Fyld

byrdelse i Henhold til Bestemmelserne i de 
foregaaende §̂ er, betragtes den som udstaaet 
ved Dommens Afsigelse.

§ 5.
Idet Rettens Formand forkynder for Dom

fældte en Dom, hvori Udsættelse med Straffens 
Fuldbyrdelse er bestemt, bør han gjøre ham 
bekjendt med ovenstaaende Regler og hertil, 
saafremt Domfældte er under 21 Aar, knytte 
saadan alvorlig Advarsel og Formaning, som 
Omstændighederne maatte give Opfordring til.

§ 6.
De processuelle Regler om Straffeudmaa- 

lingen finder Anvendelse paa Spørgsmaalet om 
Straffefuldbyrdelsens Udsættelse.

§  ? -Nærværende Lov kommer til Anvendelse, 
ogsaa hvor Forbrydelsen er forøvet forinden 
Loven er traadt i Kraft, saafremt den først 
senere paadømmes.
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Udkast
til Lov om  F æ n g se lsv æ se n e t  o g  om  F u ld b yrd else  a f  F rihedsstraffe .

Kapitel i.

Om F æ n g s l e r  og d is ses  B e s t y r e l s e .

§ 1-
Til Optagelse af Fanger skal der findes 

følgende af Staten forvaltede Fængsler:
1. Mindst to L a n d s f æ n g s 1 e r, et for 

Mænd og et for Kvinder,
2. Et tilstrækkeligt Antal K red s fængsl  er, 

der kan være fælles for Mænd og Kvinder, 
men i saa Fald saavidt muligt skal inde
holde en særskilt Afdeling for Kvinder,

3. H j æ 1 p e f æ n g s 1 e r, hvor Forholdene 
gjør saadanne fornødne.
Særlige P o l i t i a r r e s t e r  oprettes og 

forvaltes af Kommunerne.

§ 2.
Med Hensyn til Fangernes Fordeling 

i de forskjellige Fængsler kommer, forsaavidt 
§ 3 ikke medfører noget andet, følgende 
Regler til Anvendelse:

1. I L a n d s f æ n g s e l  indsættes Personer, 
som skal udstaa Fængselsstraf i 6 Maa- 
neder eller derover.

2. I K r e d s f æ n g s e l  indsættes:
a) Personer, som skal udstaa Fængsels

straf i kortere Tid end 6 Maaneder,
b) Personer, som skal udstaa Straf af 

Hefte,
c) Varetægtsfanger og

1



d) andre Personer, der skal holdes 
fængslede.

3. I H j æ l p e f æ n g s e l  indsættes de under 
Nr. 2 c og d nævnte Fanger, forsaavidt 
de ikke hensigtsmæssig kan indsættes i 
Kredsfængsel, samt, hvor Forholdene 
gjor det ønskeligt, Personer, der skal 
udstaa ganske korte Fængselsstraffe.

4. I  P o li t ia r re s te rn e  indsættes Personer, 
som paa Grund af Beruselse eller 
lignende Aarsager midlertidig tages i 
fængslig Forvaring.

I paatrængende Tilfælde kan Politi- 
arresterne benyttes til foreløbig An
bringelse ogsaa af Personer, der er paa- 
grebne for strafbare Handlinger, saavel 
som af Transportfanger.

§ 3.
Kongen kan bestemme saavel, at Fængsels

straf paa kortere Tid end 6 Maaneder skal 
udstaaes i Landsfængsel, som hvor særlige 
Grunde taler derfor, at saadan Straf paa 
længere Tid skal udstaaes i Kredsfængsel.

Personer, der paa Grund af beruset Til
stand tages i fængslig Forvaring, maa ikke 
indsættes i Kredsfængsel. Hjælpefængsel kan 
af Kongen tillades benyttet ogsaa som Politi
arrest til Optagelse af saadanne Personer mod 
en Godtgjørelse, som udredes af vedkommende 
Kommune.

§ 4.
Landsfængsel og Kredsfængsel forestaaes 

af en af Kongen antaget Bestyrer (Direktør). 
Til Direktører af Kredsfængsler kan ogsaa 
antages Personel’, der indehar anden offentlig 
Tjeneste.

Den umiddelbare Bestyrelse af Fængsel, 
udelukkende bestemt for Kvinder, skal under 
Overledelse af en Direktør forestaaes af en 
Kvinde.

§ 5-
Bestyrelsen af Hjælpefængsel og Politi

arrest kan efter Kongens nærmere Bestemmelse 
paalægges en Dommer, et Medlem af Paatale- 
myndigheden eller en Fængselsdirektør.

§  6 -

I særligt Fængsel eller Fængselsafdeling 
for Kvinder, skal det umiddelbare Opsyn med



Fangerne føres af Kvinder. I andre Fængsler, 
der optager Kvinder, skal der altid være 
Adgang til kvindelig Bistand.

§ 7.
Ved Landsfængsel og Kredsfængsel skal 

der være Fængselsraad.
Ved Landsfængsel bestaar Fængselsraadet 

af en Dommer, et Medlem af Paatalemyndig- 
heden og to andre Mænd, eller ved Fængsel 
for Kvinder, to Kvinder.

Ved Kredsfængsel, der er særskilt for 
Mænd eller for Kvinder, bestaar Fængsels
raadet af Amtmanden og en Dommer eller et 
Medlem af Paatalemyndigheden samt hen
holdsvis to Mænd eller to Kvinder. Ved 
andre Kredsfængsler beskikkes foruden de 
tvende Tjenestemænd en Mand og en Kvinde.

Vedkommende Regjeringsdepartement op- 
nævner Medlemmer af Fængselsraadet og 
Stedfortrædere for disse, samt inden deres 
Midte en Formand og en Næstformand. Ved 
Kredsfængslerne tjenstgjør dog Amtmanden 
altid som Formand.

Opnævnelsen sker for 3 Aar ad Gangen. 
Raadets Medlemmer kan tilstaaes en pas
sende Godtgjørelse.

Hjælpefængslerne og Politiarresterne staar 
under Tilsyn af Amtmanden, der med Hensyn 
til dem har samme Myndighed, som i denne 
Lov er tillagt Fængselsraadet.

§ 8.
Fængselsraadet fører Tilsyn med For

holdene i Fængslet og har besluttende Myn
dighed i de Sager, som i denne Lov eller efter 
Kongens Bestemmelse er henlagt under dets 
Afgjørelse.

I Tilfælde, hvor Raadet er tillagt beslut
tende Myndighed, tiltrædes det af Fængslets 
Bestyrer, ved særligt Fængsel for Kvinder 
tillige af Direktøren.

For at gyldig Beslutning kan fattes, maa 
over Halvdelen af Medlemmerne og deriblandt 
Formanden eller dennes Stedfortræder og Be
styreren eller Stedfortræder for denne være 
nærværende. Ved Stemmelighed gjør For
mandens Stemme Udslaget.

Hvor det findes ønskeligt, kan Fængslets 
Prest, Læge eller andre af dets Tjenestemænd 
tilkaldes med raadgivende Stemme.



I  Sager, som ikke taaler Opsættelse, kan 
altid Beslutning fattes af Bestyreren, men 
Beslutningen maa da, saasnart ske kan, fore
lægges Fængselsraadet til Godkjendelse.

§ 9.
Naar Fængslets Bestyrer ikke er tilstede, 

kan i Sager, som ikke taaler Opsættelse, Be
slutninger, der henhører under ham, fattes af 
den øverste af Fængslets tilstedeværende 
Tjenestemænd, men Bestyreren bliver da uop
holdelig at underrette derom.

§ 10.
De af Fængselsraadet eller af Bestyreren 

fattede Beslutninger kan forandres af det 
Begjeringsdepartement, under hvis Overledelse 
Fængselsvæsenet er henlagt.

Kapitel II.

Om F u l d b y r d e l s e n  a f  F æ n g s e l s s t r a f .

§ 1 1 .

Fangerne maa ikke til sit Underhold 
eller forøvrigt forskaffe sig eller modtage andet, 
end hvad for dem er bestemt.

De skal, forsaavidt den idømte Straffe
tid udgjør mindst 6 Maaneder, bære en for 
dem foreskreven Dragt. Ellers bærer Fangen 
sine egne Klæder, medmindre disse ikke 
findes egnede til Benyttelse i Fængsel.

§  12.

Fangerne skal regelmæssig beskjæftiges 
med Arbeide.

Ved Bestemmelsen af dette tages saavidt 
muligt Hensyn til den enkelte Fanges Evne, 
Færdighed og fremtidige Stilling.

Arbeidets Udbytte tilfalder Staten. §

§ 13.
1. Viser Fangen Flid og god Opførsel, kan 

der tilstaaes ham et mindre Beløb som 
Arbeidspenge. Disse kan anvendes til 
Understøttelse af Fangens Paarørende 
eller til Erstatning til den ved den straf
bare Handling Fornærmede, saafremt 
Fangen samtykker heri, eller de befinder 
sig i nødlidende Tilstand.



2. Volder Fangen forsætlig eller ved grov 
Uagtsomhed Skade, kan hans Arbeids- 
penge anvendes til Dækkelse heraf. For
uden som Revselse efter § 30 kan Ind
dragning af ikke udbetalte Arbeidspenge 
finde Sted, naar Fangen efter sin Løs
ladelse viser slet Opførsel. De her 
omhandlede Beslutninger fattes af Fæng- 
selsraadet, efterat Fangen er givet An
ledning til at udtale sig.

3. Fangen har intet Retskrav paa de Arbeids
penge, som ikke er overgivet ham til fri 
Raadighed.

4. Kongen giver de nærmere Regler om, 
hvorledes der under Opholdet i Anstalten 
saavel som efter Løsladelsen bliver at for
holde med Arbeidspeiigene.

§ 14.
Fangerne gives Tilsyn af Præst og Læge. 
Hvor det findes paakrævet, skal der meddeles 

dem Undervisning i Folkeskolens Fag. Saadan 
Undervisning bliver i Regelen altid at give 
Personer under 18 Aar.

I Fritider bør der gives Fangerne Anled
ning til Læsning af passende Indhold.

§ 15-
Fangerne skal, medmindre Helbredshensyn 

forbyder det, daglig gives saavidt muligt en 
Times Bevægelse i fri Luft.

§ 16.
Fangerne bliver om Natten at holde 

afsondrede indbyrdes, medmindre særlige Om
stændigheder gjør dette utilraadeligt.

I Arbeidstiden er al Samtale mellem 
Fangerne indbyrdes forbudt undtagen den, 
der er nødvendig af Hensyn til Arbeidet. §

§ 17.
Fængselsstraf paa indtil to Aar bliver, for- 

saavidt ikke særlige Omstændigheder gjør det 
utilraadeligt, helt at udstaa i Enrum.

Fanger, der skal udstaa tidsbestemt 
Fængsel af længere Varighed, bliver 
under samme Betingelse at holde i Enrum 
i en Tid fra 6 Maaneder indtil 4 Aar. Ud
over 4 Aar kan Straffuldbyrdelsen i Enrum 
ikke udstrækkes, medmindre Fangen samtykker 
deri, eller fortsat Afsondring findes paakrævet



paa Grund af Fangens Farlighed, eller han i 
Henhold til Straffelovens § 20 er dømt til 
længere Tids Enrumsstraf. Er Samtykke 
givet, er det bindende for et Aar.

De her omhandlede Beslutninger fattes af 
Fængselsraadet.

§ 18-

Fanger, som udstaar Straffen i Enrum, 
skal holdes afsondrede fra andre Fanger og 
i Regelen beskjæftiges i Celle.

De skal daglig erholde Besøg af Fængslets 
Tjenestemænd.

Lempelser i Afsondringen kan gjøres for 
Fanger under 18 Aar samt ved Beslutning af 
Fængselsraadet for ældre Fanger, der ikke ellers 
findes uden Skade at kunne udholde den, lige- 
saavel som for de Fanger, der i mindst 2 Aar 
har hensiddet i Enrum.

Findes Fanger under 18 Aar at maatte 
anbringes eller beskjæftiges i Fællesskab med 
andre, bør de dog som Regel holdes afson
drede fra ældre.

Hvor det af Hensyn til Fængslets Tarv 
findes særlig paakrævet, kan Fængselsraadet 
ogsaa udenfor de nævnte Tilfælde undtagelses
vis beslutte Lempelse i Afsondringen for enkelte 
Fangers Vedkommende.

§ 19.
Hvad angaar de Fanger, der udstaar 

Straffen i Fællesskab, iagttages, at sædvans
mæssige Forbrydere og i det hele saadanne, 
der kan befrygtes at ville udøve en skadelig 
Indflydelse paa andre, saavidt muligt holdes 
afsondrede for sig.

§ 20.

Fanger, som udholder Fængselsstraf i 
6 Maaneder eller derover, kan inddeles i 
Klasser efter udvist Flid og Forhold.

I  høiere Klasser kan tilstaaes større Ar- 
heidspenge, en mere udstrakt Adgang til Brev- 
vexling og Modtagelse af Besøg, større Frihed 
med Hensyn til Fritidens Anvendelse samt 
andre Begunstigelser. §

§ 21.
Den der har udstaaet Fængsel i 1 Aar 

og to Trediedele af den idømte Straf, bliver



at løslade paa Prøve, medmindre hans For
hold i Fængslet eller andre særlige Om
stændigheder gjør Løsladelsen utilraadelig 
eller ham dertil ufortjent. Løsladelsen sker 
paa saadanne Betingelser med Hensyn til 
Opholdssted, Meldepligt, og Forhold forøvrigt, 
som i ethvert Tilfælde foreskrives i Overens
stemmelse med nærmere Regler givne af 
Kongen.

§  22.

Forøver den paa Prøve Løsladte nogen 
strafbar Handling, der kan medføre Friheds
straf, eller overtræder han iøvrigt de for hans 
Løsladelse satte Betingelser, kan han paany 
indsættes i Fængslet til Udstaaelse af den 
gjenstaaende Del af Stratfen, og kommer da 
Tiden fra Løsladelsen indtil den fornyede 
Indsættelse ikke i Betragtning" ved Straffe
tidens Beregning.

Ny Løsladelse paa Prøve kan alene finde 
Sted, hvor Omstændighederne i særlig Grad 
taler derfor.

Indsættes han ikke inden 3 Aar efter 
Løsladelsen eller, om den efter Dommen gjen
staaende Straffetid er længere, inden Udløbet 
af denne, og er han heller ikke inden disse 
Tidsfrister paagrebet for igjen at indsættes, 
ansees Straffen udstaaet.

§ 23.
Den, der er dømt til Fængsel paa Livstid, 

kan i Overensstemmelse med Reglerne i § 21 
efter 20 Aars Forløb løslades paa Prøve, og 
denne Løsladelse bliver endelig, hvis han ikke 
inden 10 Aar paany indsættes eller paagribes 
for at indsættes.

§ 24.
Den, der er dømt efter Straffelovens § 65, 

bliver ligeledes at løslade paa Prøve ved Ud
løbet af den i Dommen fastsatte Straffetid, 
saafremt det da antages uden særlig Fare at 
kunne ske, og denne Løsladelse bliver ende
lig, hvis han ikke inden 5 Aar paany ind
sættes eller paagribes for at indsættes. Den, 
der paa denne Maade er dømt, kan, naar han 
ikke ved den fastsatte Straffetids Udløb løs
lades, overflyttes til Tvangsarbeidshus. I 
ethvert Tilfælde bliver ved Udløbet af hvert 
følgende*; Aar Spørgsmaalet om Løsladelse at 
tage under fornyet Overveielse.



III

§ 25.
De i §§ 21—24 omhandlede Beslutninger 

fattes af Fængselsraadet eller, om Fangen er 
overført til Tvangsarbeidshus, af dettes Til- 
synsraad og Bestyrer i Overensstemmelse med 
Loven om Løsgjængeri m. v. af . . . . § 36.

Indtil endelig Beslutning er fattet om 
fornyet Indsættelse af en paa Prøve løsladt, 
kan Paatalemyndigheden lade ham paagribe.

§ 26.
Ved Reglement bliver at bestemme, hvor 

ofte Brevvexling skal være Fangen tilladt. 
Under særlige Omstændigheder kan Bestyreren 
gjøre Undtagelse saavel i den ene som den 
anden Retning.

Brevvexling med andre end Fangens 
Nærmeste kan, hvor ingen særlig Grund til 
samme er forhaanden, altid nægtes. Naar 
det paa Grund af særlige Omstændigheder 
findes paakrævet, kan Brevvexling med 
bestemte Personer nægtes, ogsaa om disse 
hører til Fangens Nærmeste.

§ 27.
Skrivelser til og fra Fangen bliver af 

Fængslets Bestyrer eller nogen paa hans 
Vegne at læse før Udleverelsen eller Afsendelsen, 
lukkede Skrivelser dog alene, forsaavidt Fangen 
ikke paa Forespørgsel erklærer, at han fore
trækker, at de tilbagesendes, tilbageholdes 
indtil Løsladelsen eller lades uafsendte.

Findes en fra Fangen udgaaet Skrivelse 
efter Læsningen ikke at burde afsendes, bliver 
Fangen at underrette herom. Findes en til ham 
indgaaet Skrivelse eller nogen Del af samme 
ikke at burde komme til hans Kundskab, bliver 
Skrivelsen at tilbageholde eller vedkommende 
Del før Udlevereisen at gjøre ulæselig. 
Udleveres ikke Skrivelsen, kan den enten 
opbevares til Fangens Løsladelse eller tilbage
sendes til Afsenderen eller, om denne er ukjendt, 
tilintetgjøres. Som Regel bliver Meddelelse 
om, at en Skrivelse ikke udleveres Fangen, at 
give denne og Afsenderen.

§ 28.
Bestemmelserne i § 26 finder tilsvarende 

Anvendelse med Hensyn til Besøg.
Fangen kan afslaa Besøg af Personer, 

som hverken er ansat ved Fængslet eller fører

L



Opsigt med samme eller i offentlig Interesse 
erholder Adgang.

Under saadant Besøg skal en Fængsels
tjenestemand være tilstede, medmindre Be
styreren tillader, at der gjøres Undtagelse 
herfra.

§ 29.
Adgangen til at klage til høiere Myndig

hed saavel som til at fremsætte Begjæring 
for rette Myndighed maa ikke nægtes Fangen. 
Ønsker han at faa nogen saadan Myndighed 
i Tale, bliver denne at underrette derom.

§ 30.
Som Revselse for slet Opførsel kan for

uden Irettesættelse og Fratagelse af tilstaaede 
Begunstigelser anvendes:

1. Indskrænkning af Cellebesøg;
2. Nægtelse af Beskjæftigelse;
3. Berøvelse af enkelte Maaltider —

Alt for en Tid af indtil 14 Dage;
4. Inddragning af godskrevne Arbeidspenge;
5. Nedsættelse i en lavere Klasse;
6. Indsættelse i Strafcelle indtil 14 Dage;
7. Indsættelse i Enrum for en Tid af indtil 

en Maaned, saaledes at denne Tid ikke 
medregnes i den idømte Straffetid;

8. Haardt Natteleie indtil 18 Dage;
9. Indskrænkning af Kosten til Vand og 

Brød indtil 12 Dage, dog alene for Per
soner over 18 Aar;

10. mørk Celle indtil 6 Dage;
11. legemlig Revselse, dog blot paa Mands

fanger, som er under 18 Aar, eller som 
er frakjendte de statsborgerlige Rettig
heder.
Flere af de nævnte Revselser kan anvendes 

i Forening.
Revselsen fuldbyrdes uanseet, om den be

stemte Straffetid derved overskrides. §

§ 31.
Til Betvingelse af voldsom Modstand kan 

anvendes Lænker, Tvangstrøie eller andet 
for Øiemedet nødvendigt Tvangsmiddel.

Har en Mandsfange lagt for Dagen den 
Hensigt at rømme eller vist Voldsomhed eller 
fremført Trusler, og antages det af saadan 
Grund nødvendigt til Forebyggelse af Rømning 
eller til Betryggelse af Sikkerheden, kan han 
belægges med Lænker.

2



Beslutninger angaaende de i § 30 og i § 31, 
sidste Led, omhandlede Forholdsregler fattes, 
efterat Fangen er hørt, og i Tilfælde Lægens 
Erklæring indhentet, og bliver tilligemed An
givelse af Grundene at indføre i en Protokol.

Hvor det maatte findes nødvendigt, kan 
retslig Undersøgelse og herunder Ed fæstel se 
finde Sted.

§ 33.
Beslutning om Revselse, bestaaende i 

Inddragning af godskrevne Arbeidspenge, eller 
om Anvendelse af legemlig Revselse paa Fan
ger over 18 Aar eller af de i § 30 Nr. 8, 9 
og 10 omhandlede Revselser i over Halvdelen 
af den tilladte Tid fattes af Fængselsraadet.

Ellers fattes Beslutning om Revselse af 
Fængslets Bestyrer, men Beslutningen kan 
i ethvert Tilfælde fordres forelagt Fængsels
raadet, dog uden opsættende Virkning.

Revselse, hvorved Straffetiden forlænges, 
ligesom Anvendelsen af den i § 31, sidste 
Led, omhandlede Forholdsregel bliver altid at 
forelægge Fængselsraadet til Godkjendelse.

§ 34.
Den i Straffelovens §§ 18, 19 og 23 

omhandlede Omsætning af Fængsel og Hefte 
til skjærpet Fængsel finder kun Sted i den 
Udstrækning, hvori den kan ske til hele Dage.

§ 35.
Den, der udstaar Fængsel paa Vand og 

Brød, gives mellem den 4de og 5te Dag en, 
mellem den 8de og 9de to, mellem den 12te 
og 13de, samt mellem den 16de og 17de tre 
Mellemdage af sædvanligt Fængsel. Han kan 
beskjæftiges med Arbeide, der ingen Fare for 
Overanstrengelse medfører.

Ved Fuldbyrdelse af mørkt Fængsel gives 
en Mellemdag mellem den 3die og 4de Dag 
og to mellem den 6te og 7de.

Ingen maa underkastes Straffe paa til
sammenlagt mere end 20 Dages Fængsel paa 
Vand og Brød eller 10 Dages mørkt Fængsel 
uden et Mellemrum af henholdsvis mindst 2 
Uger og 1 Uge.

§ 36.
Findes Fuldbyrdelsen af Fængselsstraf 

paa Kvinde, som ammer sit under 1 Aar



gamle Barn, ikke at burde udsættes, tilstedes 
det hende at medtage Barnet.

§ 37.
Afbrydelse af Straffuldbyrdelsen kan efter 

Beslutning af vedkommende Departement finde 
Sted, naar Fangens Helbredstilstand gjør det paa
krævet, eller Fangen af andre vægtige Grunde 
andrager om en kortere Tids Frihed.

§ 38.
Ved Løsladelsen bør Omsorg saavidt muligt 

søges draget for, at Fangen finder passende Op
holdssted og Arbeide, og Fængslets Bestyrer 
bør til Fremme heraf træde i Forbindelse med 
Selskaber, der virker i dette Øiemed.

Den Løsladte bliver, forsaavidt han ikke 
som fremmed udvises af Riget, i Regelen paa 
den Maade, som findes hensigtsmæssigst, at 
sende til det Sted, hvor han har fast Bopæl, 
eller til et, hvor han vides at kunne erholde 
Arbeide, eller i Mangel af saadant Sted til 
den Kommune, hvor han har sin Hjemstavn.

Paa Personel', der udstaar kortere Straf 
end Fængsel paa 6 Maaneder, kommer oven- 
staaende Bestemmelser alene da til Anven
delse, hvor dertil findes særlig Grund.

De ved ovenomhandlede Foranstaltninger 
voldte Udgifter kan ikke afholdes af Arbeids- 
pengene.

§ 39.
Under Straffetiden, herunder indbefattet 

den Tid, hvori Fangen er løsladt paa Prøve, 
kan statsborgerlige Rettigheder ikke udøves.

§ 40.
Paa Fanger, der udstaar Fængselsstraf 

til Afsoning af Bøder, finder § 13 og § 30 
Nr. 4, 5, 7 og 11 ikke Anvendelse.

Kapitel III.

Om F u l d b y r d e l s e n  a f  H e f t e s t r a f .

§ 41.
Inden de Grænser, som af Hensyn til 

god Orden og Fangetugt foreskrives, er det 
Heftefangen tilladt selv at sørge for sit Un
derhold ligesom for Udstyret af Fange- 
rummet.



Det er tilladt Heftefangen at beskjæftige 
sig med saadant Arbeide, som han selv for
skaffer sig, og som ikke strider mod god Or
den i Fængslet. Forskaffer han sig intet saa
dant, paalægges der ham et saavidt muligt til 
hans Evner og Færdighed passende Arbeide. I 
sidste Tilfælde kommer Reglerne i § 12, sidste 
Led, og § 13 til Anvendelse. I  første Til
fælde gjælder det samme, forsaavidt han ikke 
selv sørger for sit Underhold.

§ 43.
Heftefangen bliver de første 6 Maaneder 

af Straffetiden som Regel at holde af sondret 
fra andre Fanger. Uden eget Samtykke maa 
han ikke sættes sammen med nogen, der ud- 
staar Straf af Fængsel, eller som er fængslet 
som mistænkt for en Forbrydelse, der kan 
medføre saadan Straf.

§ 44.
Det tilstedes Heftefangen til de hertil be

stemte Tider at modtage Besøg, naar derved 
god Orden i Fængslet ikke forstyrres, og ikke 
heller Fare for Sikkerheden voldes. Hvor1 
dertil findes særlig Grund, skal en Fængsels- 
tjenestemand være tilstede under Besøget.

Under de samme Betingelser tilstedes der 
ham Brevvexling. Hvor der er særlig Grund 
til at befrygte Misbrug, finder Reglerne i 
§ 27 Anvendelse.

§ 45.
§ 11 3die Punktum, §§ 14 og 15, § 18 2det 

Led, § 29, § 30 undtagen Nr. 5 og 11, § 31, 
første Led og §§ 32, 33, 36, 37 og 39 finder 
Anvendelse ogsaa paa Heftefanger.

Kapitel IV.

Om B e h a n d l i n g e n  a f  F a n g e r ,  d e r
i k k e  u d s t a a r  S t r a f .

§ 46.
Fange, der ikke udstaar Straf, bliver 

saavidt muligt ikke at sætte sammen med 
andre Fanger, medmindre han samtykker deri,
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og det findes ubetænkeligt, eller medmindre 
hans Alder, Helbreds- eller Sindstilstand gjør 
Afsondring utilraadelig.

§ 47.
Kun de Indskrænkninger, som Fængs

lingens Øiemed og god Orden kræver, kan 
paalægges Fangen. Bekvemmeligheder og Be
skæftigelser, som ikke strider herimod, er det 
ham tilladt at forskaffe sig. Om han ønsker 
det, skal han mod en passende Godtgjørelse 
søges beskjæftiget med Arbeide for Fængslet. 
Fange, som ikke selv sørger for passende Be- 
skjæftigelse, er pligtig at udføre det Arbeide, 
som anvises ham. Med Hensyn til Besøg og 
Brevvexling finder § 44 tilsvarende An
vendelse.

§ 48.
Med Hensyn til Fanger, der er fængslede 

som mistænkte for en strafbar Handling, kan 
den Eet, som har Befatning med Sagen, til 
enhver Tid paabyde, at Besøg alene maa til
stedes i en Fængselstjenestemands Overvær, 
ligesom Brevvexling alene finde Sted under 
Iagttagelse af Reglerne i § 27, samt fordre sig 
Brevene forelagt til Afgjørelse af, hvorvidt 
de kan befordres videre eller ikke.

Naar og saalænge en saadan Fange ved 
sit Forhold giver Grund til at befrygte Mis
brug, kan Retten eller i paatrængende Til
fælde, indtil dens Beslutning kan erholdes, 
Fængselsbestyreren ganske nægte Besøg af 
bestemte Personer eller af Uvedkommende. 
Det samme gjælder med Hensyn til Besøg af 
bestemte Personer, der selv ved sit Forhold 
har givet Grund til saadan Frygt.

Mundtligt og skriftligt Samkvem med den 
beskikkede Forsvarer er Fangen altid tilladt 
uden Tilsyn. Begjærer han Bistand til Op
sættelse af Skrivelse til sin Forsvarer eller 
til Dommer eller Paatalemyndigheden, skal 
saadan ydes ham.

Hverken Fængselsbetjente eller andre 
maa benyttes til at udforske ham. §

§ 49.
§ 11, 3die Punktum, §§ 14 og 15, § 18, 2det 

Led, § 29, § 30, Nr. 1, 2, 3, 6, 8, 9 og 10, 
§§ 31, 32, 33 og 36 finder tilsvarende An
vendelse ogsaa paa de i dette Kapitel 
omhandlede Fanger.



Kapitel V.

F  o r  s k j  e l l i g e  B e s t e m m e l s e r .

§ 50.
De nærmere Regler om Fængslerne, deres 

Bestyrelse og Fangebehandlingen gives af 
Kongen eller den, han dertil bemyndiger.

§ 51.
Staten overtager Forvaltningen af de nu 

bestaaende Fængsler — Politiarresterne und
tagne — med tilhørende Retslokaler, Vagt
mesterboliger og øvrige Tilliggende)’ samt 
Inventar og udreder fremtidig alle Udgifter 
ved Fængselsvæsenet mod saadant Bidrag af 
Fængselsdistrikterne, som nedenfor nævnt.

§ 52.
Som Bidrag til Udgifterne ved Fængsels

væsenet skal de nuværende Fængselsdistrikter 
være forpligtede til at betale Staten et aarligt 
Beløb, svarende til Gjennemsnittet af de Ud
gifter, som Distriktet i de sidst forløbne 5 Aar 
har havt at udrede til sine Fængslers Drift, 
eller en Gang for alle det 25 dobbelte af 
nævnte Beløb.

§ 53.
Forsaavidt Fængselsdistriktet bestaar af 

et Amt og en eller flere Kjøbstæder eller 
Ladesteder, fordeles det i forrige Paragraf 
omhandlede Beløb efter det Forhold, hvorefter 
Udgifterne til det fælles Fængselsvæsen i 
Løbet af de sidste fem Aar har været 
udredede.

§ 54.
Fængselsdistrikterne kan af Kongen med 

Storthingets Samtykke helt eller delvis fritages 
for at udrede det i foregaaende Paragrafer om
handlede Bidrag, mod at overdrage til Staten 
til Eiendom sine Fængsler med tilhørende 
Retslokaler, Vagtmesterboliger og øvrige 
Tilliggender samt foreskrevet Inventar, eller 
mod, hvor saadan Overdragelse ikke findes 
hensigtsmæssig, at yde et passende Vederlag. §

§ 55.
Med Hensyn til Underholdnings- og Vare

tægtspenge for Gjældsfanger forholdes efter 
den hidtil gjældende Lovgivning.



Denne Lov træder i Kraft fra den Tid, 
Kongen bestemmer

Fra samme Tid ophæves:
Lov angaaende Bodsfængslet af 12te Juli 

1848, Lov om Fængselsvæsenet af 13de Oktober 
1857, Lov om Forandring i Bestemmelserne om 
Fuldbyrdelse af Strafarbeide af 26de Juni 
1893 og forøvrigt, med den af § 55 følgende 
Begrænsning, alle ældre Lovbestemmelser om 
Fængsler og Fangebehandling med Und
tagelse af de i den militære Lovgivning inde
holdte.

Kristiania i Juni 1896.

B. Hetz. A. Qvam. V. Scheel. Harald Smedal.

I. H. Thoresen. Fr. Woxen. H. øverland.

Andr e a s  Urbye.



Motiver.
In d led en d e  B e m æ r k n in g e r .

Som det vil være bekjendt, har vi nu ingen 
Lov, der svarer til denne. Lovbestemmelser 
om F æ n g s l e r n e  og S t r a f a n s t a l t e r n e  
findes dels i Loven om Bodsfængslet af 12te 
Juli 1848, om Fængselsvæsenet af 13de Ok
tober 1857 og i Straffeloven, dels mangler vi 
saadanne, idet Ordningen nærmest alene hviler 
paa gammel Brug. Lovbestemmelser om S t r a f 
f u l d b y r d e l s e n  findes dels i de samme, 
oven nævnte Love, dels i Loven om Fuld 
byrdeisen af Strafarbeide af 26de Juni 1893, 
dels i Straffeprocesloven af 1ste Juli 1887, 
dels er ogsaa her meget overladt Administra
tionen, som i sig selv egnede sig til Ordning 
ved Lov1).

Kommissionen har gaaet ud fra, at selve 
Straffens Grundtræk maa gives i Straffeloven, 
men at den nærmere Ordning af Fuldbyrdelsen 
bedst lod sig bestemme i en særskilt Lov, der 
da imidlertid paa den anden Side bør samle 
det hele Stof, forsaavidt det overhovedet egner 
sig til Ordning ved Lov. Dog er det Tanken, * i

b Se nu væsentlig Reglement for Fangebehandlingeu
i Distriktsfængslerne af 22de Januar 1885 (jfr. Cir
kulære af 10de Januar 1890) og 23de Januar 1893, 
for Fællesstrafanstalterue af 20de Januar 1886, for 
Bodsfængslet at Ode September 1889 og 21de De
cember 1893, angaaende Enrumsfængsel i Straf
anstalten for Kvinder af 1ste Juni 1895, for Klasse
inddeling m. v. i Fællesstrafanstalterue og Bods- 
fængslet af 20de Januar 1886, for Revselser i 
Fællesanstalterne af samme Dato og i Bods
fængslet af 21de December 1893.

at de i Straffeprocesloven indeholdte Bestem
melser fremdeles skal vedblive at bestaa, idet 
disse mere angaar Straffuldbyrdelsens pro
cessuelle Side, hvad ogsaa fremtræder deri, at 
de Spørgsmaal, som i Anledning af samme 
kan opkomme, er henlagte under Rettens og 
ikke under Fængselsadministrationens Af- 
gjørelse.

Paa lignende Maade er ogsaa Forholdet nu 
ordnet i flere andre Lande, saasom i Z u r i c h 
(Lov af 24de Oktober 1870), i H o l l a n d  (se 
Lov af 14de April 1886 til Fastsættelse af 
Fængselsvæsenets Grundtræk samt Lov af 
3die Januar 1884, ændret ved Lov af 25de 
August 1886 om Strafanstalterne). I  Ø s t e r 
r i g e  foreligger ved Siden af Straffelov
forslaget et Forslag til Lov om Straffuldbyr
delsen. 1 T y s k l a n d  blev en saadan Lov 
vistnok ikke givet i Forbindelse med den 
fælles Straffelov, men et Regjeringsudkast til 
Straffuldbyrdelseslov har nu foreligge! i en 
lang Aarrækkex). I F i n l a n d  blev samtidig 
med den nye Straffelov hele Straffuldbyrdelsen 
ordnet ved en » F o r o r d n i n g  om V e r k- 
s t å l l i g h e t  a f  S t r a f f » .

1 sig selv noget tvivlsomt kan det synes 
at være, om den samme Lov bør omfatte saa- 
vel Fuldbyrdelsen af Frihedsstraffene som 
Fængselsvæsenet forøvrigt. Man har dog

b Det er trykt bl. a. St. i K r o b u e s  »Lebrbuch 
der Grefangnisskunde», Stuttgart 1889.

L



antaget dette at være bekvemmest. Orga
nisationen af Fængslernes Styrelse og Ad
ministration bør aabenbart omfatte dem i deres 
Helhed og ikke alene som Strafanstalter, og 
det antages da bedst stemmende med praktiske 
Hensyn at give Loven det Omtang, som i nær
værende Udkast foreslaaet.

Før man gaar over til den nærmere Be- 
»rundelse af nærværende Udkasts Bestem-O
melser, bemærkes, at Udkastet har været drøftet 
og gjennemgaaet i Straffelovkommissionen under 
en Række, i Løbet af sidste Vinter afholdte 
Møder, i hvilke ogsaa den tidligere Expeditions- 
clief for Fængselsvæsenet, Hr. Borgermester 
B i r c h - R e i c h e n w a 1 d, og D’Hrr. Direk
tører for de herværende Strafanstalter, D a a e, 
G l ø e r s e n  og S oe 1 berg,  i større og mindre 
Udstrækning efter Anmodning har deltaget.

I Motiverne til StrafFelovudkastet er givet 
en almindelig Redegjøreise for Lovens Straffe
system og navnlig da ogsaa for de af den 
anvendte Frihedsstraffe, hvortil her kan hen
vises (Side 35—41). Ligeledes henvises med 
Hensyn til Fængselsvæsenets almindelige 
Organisation til den Oversigt, som er givet i 
Motiverne til Lovudkastet angaaende Løs
gængeri m. m., Side 59—62, og til den Plan 
for fremtidig Ordning, som sammesteds frem
stilles ]).

Man vil heraf se, at Kommissionen tænker 
sig de nærværende Strafarbeidsanstalter paa 
Akershus og i Trondhjem ligesom den kvinde
lige Strafarbeidsanstalt, i Kristiania nedlagte 
og erstattede med tvende nye i Hærheden af 
Kristiania liggende L a n d s f ængs l e r .  Ved 
Siden heraf tænkes Bodsfængslet bevaret som 
L a n d s f æ n g s e 1 for Mandsfanger, der skal

9 Man finder dog at burde udtale, at der med 
Hensyn til Anlægget af de nye Anstalter vistnok 
er flere Ordninger, som bør komme under Over- 
veielse, saaledes om ikke de to Kvindeanstalter, 
Landsfængslet og Tvangsarbeidshuset, helst bør 
lægges hinanden saa nær, at de kan sættes i 
administrativ Forbindelse, og om ikke det nye 
Laudsfængsel for Mænd kunde opføres paa den 
Bodsfængslet tilliggende Tomt og da bringes under 
fælles Administration med dette.

3

udstaa den hele Straffetid i Celle. Da det 
imidlertid fremstiller sig som hensigtsmæssigt, at 
Bodsfængslet og det nye Landsfængsel for 
Kvinder, som tænkes bygget, ogsaa i større 
eller mindre Udstrækning kan optage Fanger; 
der er dømt til kortere Straf end 6 Maaneder,
har Udkastet i § 3 aabnet Adgang til ogsaa 
at lade kortere Tids Straf udstaa i Lands
fængsel. Man tænker sig da nærmest denne 
Adgang benyttet til at lade Bodsfængslet og 
Kvindelandsfængslet ogsaa optage Personer fra 
Kristiania og Omegn, der er dømte til kortere 
Fængselsstraf, hvorved tillige opnaaes, at Kri
stiania Distriktsfængsel, der nu er for lidet 
for sin Bestemmelse, kan overgaa til ude
lukkende Varetægtsfængsel.

Videre vil man af den sammesteds givne 
Fremstilling se, at man antager, at Fængsels
væsenet helt ud bør overgaa til Statens For
valtning ’), og at en stor Del af de nuværende 
Distriktsfængsler helst bør nedlægges eller 
overgaa til H j æ 1 p e f æ n g s 1 e r, medens de 
øvrige (under Havn af K r e d s f æ n g s 1 e r) 
tænkes anvendte navnlig til Udsoning af 
kortere Frihedsstraffe og som Varetægts
fængsler.

Man skal her noget nærmere søge at 
udrede Spørgsmaalet om den hensigtsmæs
sigste, fremtidige Ordning af dette An
liggende.

For Tiden haves foruden Strafanstalterne 
D i s t r i k t s  fængsler, T h i n g 1 a g s- og 
S t a d s fængsler2) samt enkelte særlige P o l i t i -  
arrester. Disse sidste tilhører som Regel 
vedkommende engere Kommune; Thinglags- og 
Stadsfængslerne tilhører derimod ligesom 
Distriktsfængslerne Fængselsdistriktet, det vil 
som Regel sige Amterne og Kjøbstæderne. 
I Politiarresterne, som forøvrigt ikke omhandles 
i Fængselsloven af 13de Oktober 1857 eller hid
til overhovedet i Lovgivningen, indsættes som 
Regel alene Hatarrestanterne, det vil navnlig

') Jfr. Gretz: «Foreløbigt Udkast til Straffelovens 
almindelige Del» 1887, Side 49—50.

Som sees af § 1, er herunder dog ikke ind
befattet de særlige Politiarrester.

9 Af saadanne haves nu omtrent 150, der imidlertid 
er meget ujævnt fordelte paa de forskjellige Amter. 
Saaledes har Bratsbergs Amt 15, Stavangers 14, 
Nordre Bergenhus 27, Nordlands 13, Finmarkens 15, 
Nordre Trondhjems derimod blot 1, Tromsø 1, 
Søndre Trondhjems 3 og Søndre Bergenhus intet.



sige Berusede, hvorhos de benyttes som Her
berge for Husvilde. Thinglags- og Stads
fængslerne er derimod nærmest bestemte til 
m i d l e r t i d i g  Optagelse af Varetægts- 
arrestanter (Loven af 1857, § 15), men kan 
ogsaa efter Omstændighederne tillades benyttede 
til Udstaaelse af Fængselsstraffe (samme Lovs 
§ 4), ligesom det regelmæssig kan hænde, at 
Varetægtsfanger paa Grund af den mod dem 
paagaaende Undersøgelse i længere Tid for
bliver i saadant Fængsel. Ellers hensættes 
Varetægts- ligesaavel som Straffanger i 
D i s t r i k t s f æ n g s l e r n e ,  d e r  a l t s a a  
e r  de  o r d i n æ r e  F æ n g s l e r ,  d e r  b e 
n y t t e s  o v e r a l t ,  h v o r  i k k e  s æ r l i g e  
G r u n d e  t a l e r  d e r i m o d .

Den væsentligste Mangel ved dette System 
er, a t D i s t r i k t s f æ n g s l e r  n e gjennem - 
g a a e n d e  e r  f o r  s ma a ,  og n a v n l i g  
d e r e s  ' o r d i n æ r e  B e l æ g  f o r  r i n g e  
t i l ,  a t  de  k a n  g i v e s  d e t  U d s t y r ,  
n a v n l i g  d e n  L e d e l s e ,  s o m s a a v e l  
S t r a f f e n s  0  i e m e d  s o m b i l l i g t  H en
s y n  t i l  F a n g e n ,  n a v n l i g  v e d  
l æ n g e r e  F æ n g s l i n g s t i d e r ,  k r æv e r .  
Loven af 1857 har, om end med Adgang til 
at gjøre Undtagelser, opstillet hvert Amt og 
hver Kjøbstad som et særskilt Fængsels
distrikt med mindst et særskilt Distrikts
fængsel. Som Følge heraf har vi faaet 
55 Distriktsfængsler, hvoraf nogle paa blot 
3 å 4, 5 Fangerum og med mindre end 
1 Fange som gjennemsnitligt Belæg pr. Dag* 1 *)). 
Det er selvsagt, at Hensynet til navnlig 
ved de mindre Fængsler at undgaa ganske 
uforholdsmæssige Omkostninger har medført 
ikke alene, at deres overordnede Bestyrelse 
som en ren Bipost er tillagt Tjenestemænd, 
hvis væsentlige Arbeide ligger paa andre 
Omraader, men hyppigen ogsaa, at de under
ordnede Stillinger enten har maattet forenes med 
andre eller ikke er bleven tillagte en saadan 
Løn, at de kan faaes besatte med særlig Hen
syntagen til Fængselstjenestens Krav. Saavel 
disse Omstændigheder som Umuligheden af i

x) I 1893 var dette Tilfældet med 15 af vore 
55 Distriktsfængsler, medens andre 15 havde mellem
1 og 2 Fanger pr. Dag og i det hele 35 et mindre 
gjennemsnitligt Belæg end 3. I 1894 havde 14 
mindre end i Fange daglig, 12 mellem 1 og 2 og 
i det hele 34 mindre end 3.

saadanne Fængsler at indføre en regelmæssig 
Arbeidsdrift gjør dem mindre skikkede 
som ordinære Straffængsler og bevirker, 
at det ikke heller er heldigt, naar nu 
og da en Varetægtsarrestant for længere 
Tid maa forblive hensiddende idem. Navnlig 
kan der i et Fængsel, hvor der i Aarenes 
Løb alene som en ren Undtagelse hensidde]1 
en Kvinde, vanskelig sørges for effektiv 
kvindelig Betjening, og det kan da ikke und- 
gaaes, at f. Ex. en Pige, som i Maaneder 
hensidder i Fængslet, den hele Tid, ialfald 
praktisk talt, forbliver under en mandlig 
Slutters umiddelbare Opsyn.

En Undersøgelse af Fængslernes Be
liggenhed vil hurtig vise, at det ingenlunde 
af Hensyn til Afstandene er paakrævet at 
have et saa stort Antal Distriktsfængsler, som 
nu Tilfældet. Enkelte af dem ligger Side om 
Side; saaledes ligger to i Trondhjem, to i 
Stavanger, medens Sems ligger lige udenfor 
Tønsberg, der ogsaa har et Distriktsfængsel-. 
For en stor Del maa det endog siges, at 
Lovens almindelige Distriktsordning er lidet 
bekvem, og at man vilde være bedre tjent 
med et mindre Antal Fængsler, naar man 
da til Gjengjæld altid havde fuld Frihed til 
at søge det, som i Tilfælde ligger bekvemmest 
til. Saaledes vil Fængslet i Kristiania regel
mæssig være lettere tilgjængeligt for flere Dele 
af Akershus end dette Amts eget Fængsel 
paa Strømmen, Fængslet i Bergen for mange 
Distrikter i de bergenhusiske Amter end disse 
Amters egne Fængsler i Vik, Lervik og paa 
Vossevangen, Fængslerne i Trondhjem for store 
Dele af Nordre Trondhjems Amt end dette 
Amts Fængsler paa Levanger, Stenkjær og 
Namsos1). Om en Række andre Fængsler 
gjælder det ialfald, at de med Nutidens 
Kommunikationer er meget undværlige, ial
fald undtagen til ganske midlertidig Optagelse 
af Fanger. Saaledes har nu Smaalenene

*) I Virkeligheden fraviges ogsaa nu dels af disse 
Hensyn, dels af Hensyn til Pladsen Distrikts
fordelingen i Henhold til Overenskomst mellem 
Fænaselsdistrikterue; saaledes i Smaalenene, mellem 
Kristiania og Akershus, mellem Kristianssand og 
Lister og Maudals Amt, mellem Bergen og Søndre 
Bergenhus, mellem Trondhjem og Søndre Trond
hjems Amt. Men dette afhænger dog altid af 
gjensidig Imødekommenhed.



5 Distriktsfængsler, samtlige forbundne med 
Jernbane med flere daglige Tog og indbyrdes 
saa kort Afstand, at man paa ca. 1 Time naar 
fra det ene til det andet. Paa den anden Side 
af Fjorden ved Jernbanen fra Kongsberg til 
Skien ligger der endog 14 Distriktsfængsler 
paa en Strækning, der kan tilbagelægges i 
7 å 8 Timer.

Det er da utvivlsomt, at en meget be
tydelig Reduktion af Distriktsfængslernes Tal 
vil kunne foretages ikke alene uden nævne
værdig Ulempe, hvad Afstandsforholdene an- 
gaar, men tildels endog, naar samtidig Fængs
lernes Benyttelse gjores uafhængig af Amts
inddelingen m. m., til ligefrem Lettelse. Af de 
nuværende Distriktsfængsler vil ialfald 30 
å 35 paa denne Maade uden noget Savn kunne 
nedlægges eller overgaa til Hjælpefængsler1). 
Det Spørgsmaaal opkommer imidlertid da, om 
en saadan Reduktion vil kunne finde Sted, 
uden at der i de Fængsler, som bliver tilbage, 
vil blive for liden Plads, saaledes at man 
maatte skride til Tilbygninger, for hvilket dog 
en Bibeholdelse af et større Antal af de gamle 
Fængsler burde foretrækkes.

Hertil er at svare, at om ca. 20 af de 
større Fængsler, hvorom der nærmest kan være 
Tale, bibeholdes, vil der haves ca. 500 Fange- 
rum, medens det h ø i e s t e Belæg i samtlige 
Distriktsfængsler i 1893 var 600 og det g j e n- 
n e m s n i t l i g e  281 og i 1894 henholdsvis 
658 og 290. Da selvfølgelig i Tilfælde af 
Distriktsfængslernes Reduktion adskillig flere

’) I Smaalenene kunde af Hensyn til de korte Af
stande vistnok 4 Fængsler nedlægges som Distrikts
fængsler, ved Drammen—Randsfjord- og Dram
men—Skienbanen antagelig 11. Ligeledes maatte 
Seis, hvis gjennemsnitlige Belæg i de senere Aar 
har været * i * 3A Fange, og Næs’ med et gjennem- 
snitligt Belæg af ca. '/a vistnok nedlæggæs paa 
Grund af Belæggets Ubetydelighed, og det samme 
kan med ligesaa god Grund siges om Fængslerne 
i Stathelle (gjennemsnitligt Belæg 1894, 0,28), 
Langesund (0,28), Hornes (l,oo), Mandal (0,63) og 
Flekkefjord (0,65). A f de to Fængsler i Stavanger 
og Trondhjem kunde det ene nedlægges. Fængslerne
i Lervik, Vik og Yossevangen, paa Levanger og 
Stenkjær er det ogsaa unødigt at beholde som 
Distriktsfængsler, da deres Belæg er meget lidet,
og Bergen og Trondhjem ligger ligesaa bekvemt 
til for de fleste Dele af Distriktet. Ogsaa af de
øvrige kan enkelte egne sig til Nedlæggelse, uden 
at det vel lader sig gjøre paa dette Sagens Trin 
at udtale sig bestemtere derom,

Fanger med ganske kort Fangetid vil blive 
forvarede udenfor Distriktsfængslerne end nu 
almindeligt, og da jo det høieste Belæg ikke 
vil indtræde i alle til samme Tid, da det yder
ligere er Tanken, at ogsaa adskillige af de 
idøm te Fængselsstraffe paa mindre end 6 Maa- 
neder vil blive at udholde i Landsfængslerne, 
da videre den nye Ordning med Hensyn til 
Opdragelsesanstalter for Børn og Tvangs- 
arbeidshuse for Løsgjængere vil tage adskillige 
af de almindeligste Stamgjæster bort fra 
Fængslerne, vil der neppe være nogen Fare 
for, at man af Hensyn til Pladsen vil blive 
nødt til at gaa til betydeligere Tilbygninger 
paa de bibeholdte Fængsler, selv om en mere 
begrænset Anvendelse af Vand og Brød i 
Forbindelse med Adgangen til at idømme 
Frihedsstraf mellem 4 og 6 Maaneder vil 
forøge Straffetiden endel. Noget andet er det, 
at det maaske alligevel vil findes heldigst og 
bekvemmest at give enkelte af de bibeholdte 
Fængler en Udvidelse, idet man finder der
ved at kunne opnaa yderligere Fordele. 
Spørgsmaalet herom vil altid være et, hvor
over man til enhver Tid fuldt ud er Herre, 
Ligeledes er der vistnok enkelte Fængsler, 
som ogsaa nu er for smaa, og som derfor 
allerede nu kræver en Udvidelse, men her 
stiller ialfald Sagen sig endog saa, at denne 
snarere vil kunne undgaaes under den nye 
Ordning med sin større Elasticitet end under 
den gamle J).

Naar saaledes alle ikke ganske korte 
Straffuldbyrdelser ligesom alle længere Vare-

') Det samlede Antal Fangedage i samtlige Fængsler 
udgjorde 1893 102 696, 1894 106 047, medens der i 
500 Fangerum, selv bortseet fra, at ikke alle 
er Eurumsceller, vil være Plads for 182 500. 
Sættes Kristiania Distriktsfængsel, som ogsaa 
nu lider af Mangel paa Plads og som i den 
nærmeste Fremtid vil blive udvidet, ud af 
Betragtning, udgjorde Fangedagene 63 664 i 
1893 og 66 104 i 1894, medens der vilde 
haves Plads for ca. 130000. Da adskillige af de 
som Distriktsfængsler nedlagte Fængsler vil blive op
retholdte som Hjælpefængsler, synes enhver Mangel 
paa Plads lettelig at maatte kunne undgaaes, navn
lig hvis Fængsel paa nogle faa Dage til Afsoning 
af Bøder udstaaes i Hjælpefængsler. Det vil vist
nok ialfald, før man skrider til at bygge, være 
heldigt at afvente den nye Straffelovs og de dertil 
knyttede Loves Ikrafttræden og se de Virkninger, 
som de nye Regler øver med Hensyn til Fange- 
bestanden.



tægtsarrester koncentreres i et mere begrænset 
Antal Fængsler, vilde de øvrige Fængsler i 
det hele kunne indrettes og bestvres paa den 
samme Maade, som de nuværende Hjælpe
fængsler og Thinglagsarrester, om de end, dels 
paa Grund af sin Størrelse, dels af andre 
Grunde, vil koste noget mere. Enkelte, der er 
og altid maa forblive uforholdsmæssig store 
og paa Grund deraf kostbare i Forhold til den 
Brug, de kan finde som Hjælpefængsler, vilde 
maaske helst ganske kunne nedlægges eller 
søges afhændede eller anvendte til andre Øie- 
med. Nogle, navnlig beliggende i forskjellige 
Smaabyer, der saasom Byerne om Skiensfjorden 
ligger lige ved hinanden, behøvede vistnok 
ikke heller at opretholdes som Hjælpefængsler.

Saaledes som let forstaaes, kræver alle
rede denne Reduktion af Distriktsfængslernes 
Tal, at de o v e r g a a r f r a  ko m m u n a 1 
F o r v a l t n i n g  t i l  S t a t e n s ,  idet man 
ikke ellers vil kunne ordne sig frit uden 
Hensyn til Land og By, Amter og Amts
grænser. I denne samme Retning drager 
imidlertid ogsaa andre Grunde, der er saa 
stærke, at de allerede i og for sig vilde været 
afgjørende for en saadan Overgang.

Et ordnet, velindrettet Fængselsvæsen 
kræver først og fremst en F  æ n g s e 1 s e t a t 
med Adgang til Oplærelse i underordnede og 
Oprykning til overordnede Poster, men Ud
viklingen af en saadan er umulig, naar hvert 
Fængsel staar under sin særskilte, uafhængige 
Ledelse. Under den nye Lov, som tilsigter 
at gjennemføre en effektiv Arbeidspligt ogsaa 
i de lokale Fængsler, og som udvider Tids
grænserne for de Straffe, der regelmæssig 
bliver at fuldbyrde i disse, og paa Grund 
deraf ogsaa saa meget mere maa drage Om
sorg for, at Straffen ikke alene gives en 
repressiv, men ogsaa en opdragende Karakter, 
ligger der en ganske anden Vægt saavel 
herpaa som paa deres hele øvrige Organisa
tion end under det gamle System.

Hvad den økonomiske Side af Sagen an- 
gaar, er det utvivlsomt, at en Koncentration, 
saaledes som foreslaaet, i sig selv vil være 
egnet til at medføre nogen Besparelse1). Der 
er heller ikke nogep Grund til at antage, at

J) Jfr. Motiverne til «Udkast til Lov om Løsgjængeri 
m, in.», 1884, Side 60,

selve den Omstændighed, at Staten overtager 
Forvaltningen istedet.for engere Kommuner, 
vil behøve at medføre nogen Fordyrelse, som 
vil opveie denne. Paa den anden Side er det 
selvfølgelig ikke udelukket, at en Udgifts
forøgelse paa enkelte Hold vil indtræffe, fordi 
Staten f. Ex. finder, at enkelte Lønninger 
for Tiden er for lave, eller at der er sparet 
paa Kontoer, hvor Besparelse ikke er paa sin 
Plads. Over saadan Udgiftsforøgelse er man 
imidlertid selv Herre, og indtræder den, er 
det ikke paa Grund af den nye Ordning, men 
fordi den nærværende Tilstand i .saa Hen
seende findes utilfredsstillende.

Kapitel I.

Om F æ n g s l e r  og d i s s e s  B e s t y r e l s e .

Med Hensyn til § 1 i det hele kan hen
vises til ovenstaaende. Særlig hvad angaar 
Bestemmelsen om en egen Afdeling for Kvin
der i Kredsfængslerne, er dette forsaavidt intet 
nyt, som ogsaa Reglementet for Fangebehand- 
lingen i Distriktsfængslerne af 22de Januar 
1885, § 5 udtaler, at Kvindefanger saavidt 
muligt bør holdes for sig i en egen Afdeling 
(jfr. ogsaa svensk Reglement af 28de Mai 1867, 
§ 9, Mom. 4). Fordringen paa en egen Kvinde
afdeling har dog med vore mange nuværende 
Distriktsfængsler og med deres som Regel 
yderst sparsomme Belæg af Kvindefanger paa 
ganske faa Undtagelser nær været ugjennem- 
førlig paa anden Maade end, at nogle ved 
Siden af hverandre liggende Celler udelukkende 
benyttes til Kvinder. Selv med det begrænsede 
Antal Kredsfængsler, som agtes bibeholdt, 
vil en fuldkommen Adskillelse neppe overalt 
kunne tilvejebringes. Den nye Ordning vil 
dog ogsaa forsaavidt gjøre dette lettere, som 
den aabner Adgang til i en vis yderligere 
Grad at koncentrere Kvindefangerne til et 
mindre Tal af disse Fængsler1).

Man antager i Loven ogsa,a at burde 
medtage de særlige P o l i t i a r r e s t e r ,  skjønt

l )  I 1893 hensad i de 54 Distriktsfængsler udenfor 
Kristiania ialt 569 Kvindefanger i 7 443 Dage, 
i 1894 688 i 8119 Dage.



man vedbliver at lade disse være kommunale. 
Man opnaar herved at faa dem bragt under 
en mere effektiv Kontrol samt at faa udtalt, 
at de ogsaa kan benyttes som ganske midler
tidig Anbringelsessted for Varetægsfanger, hvad 
selvfølgelig i enkelte Tilfælde kan være paa
krævet (§ 2, Nr. 4).

§§ 2 og 3. Som det sees, har man fundet 
at burde gjøre Reglerne, hvad angaar For
delingen af Fangerne mellem Lands- og Kreds
fængslerne, meget elastiske. Straffen er den 
samme, hvor den udstaaes, og da Straffetider 
indtil 2 Aar i ethvert Tilfælde skal tilbringes 
i Celle, faar Stedet, hvor Straffe af kortere 
Varighed udstaaes, ogsaa rent faktisk seet, 
liden Betydning. Paa den anden Side vil her 
den størst mulige Frihed sætte bedst istand 
til at udnytte Fængselsrummet og til saaledes 
at spare Udgifter, som ellers kan blive uund- 
gaaelige.

Med Hensyn til § 3, sidste Led, bemærkes 
følgende:

Den gjældende Fængselslov af 13de Oktober 
1857 omfatter, som foran nævnt, ikke Politi
arrester til Optagelse af Berusede, men alene 
de for vedkommende Distrikt fornødne Straf-, 
Varetægts- og Gjældsfængsler. Anskaffelsen af 
de nævnte Arrester paahviler derfor ikke 
Fængselsdistrikterne, men de enkelte Lands
eller Bykommuner. Med udtrykkeligt eller 
stiltiende Samtykke fra Statens eller Fængsels- 
distriktets Side er dog mangesteds Fængslerne 
bleven benyttet ogsaa som Politiarrest. F t 
Fængsels Benyttelse til dette Brug medfører 
imidlertid en saadan Forstyrrelse og Uorden 
og er til saadan Ulempe baade for de øvrige 
Fanger og Fængselsbetjeningen, at den kun i 
Nødsfald bør tilstedes. Der har ogsaa jevnlig 
været ført Klager over vore Distriktsfængslers 
Anvendelse som «Fyldearrester», og der er i 
den senere Tid for flere Fængslers Vedkom
mende vakt Motion om at faa Forholdet ændret. 
Man er derfor ikke i Tvivl om, at under den 
paatænkte nye Ordning de mere fuldkomment 
organiserede Fængsler — Kredsfængslerne — 
ikke maa tillades benyttede i det førnævnte 
Øiemed. Ved et Forbud herimod kan man 
ikke finde nogen Betænkelighed, saameget mere 
som det ikke er saaledes at forstaa, at ikke 
Politiarrest skulde kunne indrettes i Forbin
delse med et Kredsfængsel, naar det sker saa

ledes, at den ikke kan betragtes som en Del 
af selve Fængslet, men f. Ex., som flere Steder 
Tilfældet, ligger i en anden Bygning end dette. 
Da der selvfølgelig ikke ved Politiarrester, 
beregnede paa Berusede, behøves at tages 
synderligt Hensyn til Faren for Undvigelse, 
vil de maatte kunne indrettes ganske enkelt 
og billigt, saaledes at der ikke bliver Tale om 
betænkelig store Udgifter for de Kommuner,, 
der nødedes at anskaffe eller indrette sær
skilte Rum til Anbringelse af Berusede. 
Hvad angaar Hjælpefængslerne, vilde det vist
nok være det heldigste, om man ogsaa i disse 
ganske kunde undgaa at optage paa Grund af 
Beruselse arresterede. Paa Steder, hvor Be
lægget baade af saadanne og af egentlige 
Fanger er lidet, vilde imidlertid et ubetinget 
Forbud herimod kunne volde uforholdsmæssig 
Ulempe og Bekostning. Man har derfor fore- 
slaaet Kongen bemyndiget til at tillade Hjælpe- 
fængsels Benyttelse som Politiarrest.

ad §§ 4 og 5. Det antages, at Bestyrer
stillingen ved Kredsfængslerne ligesaavel som 
ved Landsfængslerne i Regelen bør være sær
skilte Poster. Nu er dette for Distriktsfæng
slernes Vedkommende alene Tilfældet i Kri- 
stiania, medens de andre Distriktsfængslers 
Bestyrelse forestaaes af en eller anden Embeds
mand (Dommer, Foged eller Politimester) som 
en hans Embede tilliggende, ulønnet Biforret
ning. Dette har visselig mange Steder ogsaa 
nu givet Anledning til, at Varetagelsen af 
Fængslernes Anliggender er viet mindre Op
mærksomhed, og paa denne Maade kan det 
ialfald ikke vel vedblive at gaa, naar der 
stilles betydelig øgede Fordringer til Fængsels- 
bestyreren.

Hermed vil man dog ikke have udtalt, at 
der bør være noget til Hinder for, at ogsaa 
en Person, der indehar anden offentlig Stilling, 
f. Ex. en Dommer eller et Medlem af Paatale- 
myndigheden, beskikkes til Bestyrer af Kreds- 
fængsel, naar Forretningerne ved dette ikke 
er større, end at de forsvarligen kan skjøttes 
ved Siden af hans øvrige Gjerning.

Med Hensyn til Hjælpefængsierne og 
Politiarresterne har man derimod tænkt sig 
den nu gjældende Ordning i det væsentlige 
opretholdt. Da imidlertid Bestyreren i saa 
Fald ofte vil bo noget fjernt fra Fængslet og 
ikke altid daglig kunne tilse dette, vil her



§ 9 lede til, at Vagtmesteren erholder en mere 
selvstændig Stilling.

Kvindefængsler antages at burde staa 
under umiddelbar kvindelig Ledelse, og dette 
at burde udtales i Loven selv. Vistnok ligger 
der ikke saa megen Vægt herpaa, som paa, at 
det underordnede Opsynspersonale er kvinde
ligt. Imidlertid antages det dog altid muligt 
at finde den rette Kvinde ogsaa til den ledende 
Stilling, og da opnaaes herved Fordele og 
undgaaes Ulemper, som bevirker, at denne 
Ordning ubetinget bør foretrækkes * I * *).

Ved § 6 behøves antagelig ingen nærmere 
Begrundelse. Jfr. f i n s k  Reglement 1891, 
§ 28: «For de qvinliga fångarnes bevakning
inom fangelserummen må endast vaktqvinnorna 
anvåndas». I  det s v e n s k e  Reglement for 
«Låns- och Kronocellfangelserna» af 28de Mai 
1867, § 9, Mom. 4, er endog bestemt, at i 
Celle, hvor Kvindefange forvares, maa ikke 
mandlig Vagtbetjent gaa ind uden i Fængsels- 
forstanderens, Vagtkvindes eller anden Ved
kommendes Nærværelse.

ad § 7. I  nogle Lande bestyres de enkelte 
Fængsler alene af Direktøren under Over
ledelse af den centrale Fængselsstyrelse. Saa- 
ledes i Sverige, hvor dog denne sidste selv 
indtil en vis Grad er kollegial (bestaaende af 
Generalfængselsdirektøren i Forening med de 
ham adjungerede to Bureauchefer, den første 
dog alene med besluttende Myndighed. Instrux 
af 22de November 1877).

I  mange Lande er dog kollegiale Raad 
stillet enten ved Direktørens Side eller som 
Mellemled mellem ham og Centralstyrelsen, 
og denne Ordning er ogsaa optaget i de fore

*) Jfr. G u i l l a u m e s :  «Rapport sar les progrés
réalisés dans le domaine pénal et pénitentiaire* i 
«Actes du Congrés pénitentiaire de Saint Peters- 
bourg 1890», V. p. 642. Se ogsaa K r o h n e :  
«Lehrbuch der Gefangnisskunde», Side 476, hvor 
det udvikles, at ikke heller Sjælesorgen i Kvinde
fængsel med fuld Nytte kan forestaaes af en Mand, 
da denne vanskelig kan samtale frit og uden Vidner 
med Kvindefanger.

I samme Retning udtaler sig Fængselsprest 
K r a n s  i Holtzendorffs og Jagemanns «Handbuch 
des Gefångnisswesens», II, Side 147: »Samtaler
med Kvindefanger bør stedse ske i en Opsyns- 
hvindes Nærvær, kort og afmaalt. Mod Frækhed, 
Sanselighed og Ondskab kan man ikke være nok 
paa Vagt».

liggende t y s k e  og ø s t e r r i g s k e Udkast 
til Fængselslove *).

I  Fagkredse har Hensigtsmæssigheden og 
Nytten af saadanne Kollegier været meget om
stridt. Inden- Kommissionen har der ogsaa 
forsaavidt gjort sig forskj ellige Meninger 
gjældende. Man finder det dog ikke nød
vendigt at indgaa nærmere herpaa, idet det 
ogsaa nu hos os er gjennemgaaende Regel, at 
der ved såavel Fængslerne som Strafanstalterne 
bestaar Tilsynskomiteer2), og selv de af 
Kommissionens Medlemmer, der nærer størst 
Betænkelighed mod saadanne Komiteer, er 
enige i, at denne Ordning neppe kan ventes 
opgiven. Derimod har man fundet Grund til 
at undersøge, om ikke noget forandrede Regler 
med Hensyn til Sammensætningen af de omhand
lede Kollegier vil kunne bidrage til at gjøre 
dem til et betydningsfuldere og sikrere ar- 
beidende Led i Fængselsorganisationen. Man 
antager, at man i saa Henseende træffer det 
retteste ved en Ordning, hvorefter ved Siden af 
det læge Element de Myndigheder, der ar-

l) Det t y s k e  Udkast, § 8, gaar dog ikke videre eud 
til at bemyndige den øverste Styrelse til helt eller 
delvis at overdrage Opsigten til et af flere Personer 
besiaaende Opsigtsraad. Det ø s t e r r i g s k e  Ud
kast, §§ 2 og 3, anordner derimod Straffuldbyrdelses
kommissioner, bestaaende af en Retspræsident, en 
Statsadvokat, en Dommer og tvende Lægmæud samt 
en Protokolfører. Bestyreren er ikke Medlem, men 
kan tilkaldes til Møderne med raadgivende Stemme- 
Den h o l l a n d s k e  Lov af 14de April 1886, 
Art. 2, stiller Fængslerne under Tilsynsraad, som 
udnævnes af Kongen. Lignende Raad haves i 
B e l g i e n ,  tildels i F r a n k r i g e, hvor de dog 
ingen Rolle spiller, og gjennemgaaende i A m e r i ka, 
ligesom efter den e n g e l s k e  Lov af 12te Juli 
1877 (An Act to amend the Law relating to 
Prisons in England). I F i n l a n d  er der ved 
Lensfængslerne en Direktion, bestaaende. af An
staltens Tjenestemænd (d. v. s. Direktøren, 
Presten, Lægen og Bogholderen), samt efter Om
stændighederne en eller to af Senatet opnævnte 
Personer. Ved Tugthusene bestaar Direktionen af 
Direktøren, Præsten og Lægen.

*) Se Bodsfængselsloven af 12te Juli 1848, § 12 og 
Fængselsloven af 13de Oktober 1857, § 25. Ved 
de Fællesstrafanstalter, der tidligere har været 
Tugthuse, findes der ligeledes fra gammel Tid af 
Tilsynskomiteer, bestaaende af en Magistrats
person og et Par andre Mænd. Ved Akershus 
Strafanstalt er Kommandantskabet Melleminstaus 
mellem Direktøren og Departementet. Den hele 
Ordning har dog liden reel Betydning.



beider i andre Grene af Strafferetspleien, sær
lig repræsenteres. Disse maa forudsættes at 
medbringe en Erfaring og en Interesse, som 
ikke kan ventes hos Personer, hvis Gjøremaal 
ligger i ganske andre Retninger, og herved 
tilveiebringes tillige et Forbindelsesled mellem 
de forskjellige Dele af Strafferetspleien, hvoraf 
man nu ikke sjelden føler Savnet.

Man antager, at de heromhandlede Hverv 
som Regel vil kunne forvaltes uden Vederlag 
for det ydede Arbeide. I enkelte Tilfælde vil 
der dog vistnok kræves saa meget, at dette 
vil fremstille sig som ubilligt, og man har der
for aabnet, Adgang til at tilstaa Godtgjørelse, 
hvad ogsaa nu Formanden for Bodsfængslets
Inspektion oppebærer.

ad § 8. Loven har fundet at burde give 
Afkald paa selv at give den nærmere Bestem
melse af Fængselsraadets Myndighedsomraade, 
hvad ikke heller den nu gjældende Lov af 
12te Juli 1848 om Bodsfængslet (§§ 12 og 13) 
gjør. Man antager, at Forholdene ved de 
forskjellige Fængsler kan stille sig noget for
skjellige, ligesom at der kan være Grund til 
at ordne sig noget efter de Erfaringer, som 
gjøres under de forandrede Forhold, som den 
nye Lov medfører, og at man derfor bør give 
Ordningen en vis Elasticitet. Se nu for Di
striktsfængslernes Vedkommende Bestemmel
serne af 22de Januar 1885 angaaende de 
Fængselsbestyrelserne paahvilende Pligter.

Udkastet giver i Modsætning til forskjellige 
andre Love Direktøren Sæde og Stemme i 
Fængselsraadet, naar der behandles Sager, 
hvori dette er tillagt besluttende Myndighed. 
Man gaar ud fra, at paa denne Vis Sam- 
arbeidet bedst vil fremmes, paa samme Tid 
som der dog vistnok ingen Grund kan være 
til at befrygte, at herved en for den effektive 
Kontrol for kollegial Aand vil udvikles. Dette 
er ogsaa den nu gjældende Ordning hos os 
efter Fængselslovens § 26. Nogen Hindring 
for, at han ogsaa deltager i Afgjørelser, som 
træffes i Anledning af Klager over Beslut
ninger, der foreløbig er trufne af ham selv, 
kan man ikke finde. Ogsaa paa andre Om- 
raader er en saadan Ordning vel kjendt, 
saaledes i Forholdet mellem Lagmanden og 
den samlede Ret.

§ 9, 1ste Led antages ikke at kræve 
nogen nærmere Begrundelse. Jfr. Reglement

af 22de Januar 1885, § 37. S v e n s k  Regle
ment af 9de April 1869, § 17 bestemmer, at 
naar Direktøren for Lens- eller Kronocelle- 
fængsel gaar bort fra Fængslet, skal han 
herom underrette Vagtmesteren og overgive 
denne Nøglerne, hvorhos Tiden, da Befalingen 
saaledes overlades Vagtmesteren antegnes i en 
Journal. Deslige Bestemmelser kan ogsaa hos 
os være paa sin Plads, men maa overlades 
lnstrux.

ad § 10. Man antager, at denne Ret 
altid bør forbeholdes den øverste, konstitutio
nelt ansvarlige Leder, ihvorvel det vil maatte 
være Forudsætningen, at den ligeoverfor af 
Fængselsraadet fattede Beslutninger alene 
bringes i Udøvelse, hvor disse findes aabenbart 
urigtige eller staar i Strid med de ellers be
fulgte Grundsætninger.

Kapitel II.
Om F u l d b y r d e l s e n  a f  F æ n g s e l s 

s t r a f .

§ 11, 1ste Led tiltrænger ingen nærmere 
Begrundelse.

Med Hensvn til 3die Punktum bemærkes, ati/ /

ogsaa Fanger, der er idømte kortere Straf, ja 
selv Varetægtsfanger maa forsynes med Beklæd- 
ningsgjenstande af Fængslet, naar de mangler 
det fornødne, eller deres Dragt er aabenbart 
uhensigtsmæssig eller upassende for Fængslet. 
Dette er ogsaa den nu gjældende Regel.

ad § 12. Se Reglement af 22de Januar 
1885 for Distriktsfængslerne, § 20, 20de Januar 
1886, § 9 for Fællesanstalterne, 9de September 
1889, § 9 for Bodsfængslet.

ad § 13. At der bør kunne tilstaaes 
Fanger et Beløb som Arbeidspenge, er nu 
vistnok overalt anerkjendt som det rigtigste. 
Vistnok kan Fangen ikke paaberaabe sig 
noget Krav paa Andel i Arbeidets Udbytte; 
men en Arbeidspræmie, afhængig af Flid og 
god Opførsel og bestemt i Forhold dertil, er 
en af de heldigste Maader, hvorpaa den 
flittige og ordentlige Fange kan opmuntres 
og belønnes, og hvorpaa der tillige kan sørges 
for, at han ikke ved Løsladelsen maa falde 
tilbage, fordi han staar med to bare Hænder, 
blottet for alle Hjælpemidler.



Skal Arbeidspengene svare til sit Øiemed, 
kan man ikke bestemme, at de uden videre 
kan tages til Bestridelse af Fangens Forplig
telser. De fleste Fanger vilde paa den Maade 
neppe faa mere at se af dem end deres Bog- 
førsek og deres effektive Nytte som en Op
muntring vilde derved ganske udviskes. Idet 
Paragrafen bestemmer, at Fangen intet Rets
krav har paa de Arbeidspenge, der ikke er 
ham selv overleveret, udelukker den implicite 
ogsaa al Adgang for Fordringshaverne til at 
søge sig betalt i dem. Paa den anden Side 
bestemmer den dog, at de delvis kan anvendes 
til Fordel for Fangens Familie eller til Er
statning for den ved Forbrydelsen Fornærmede, 
ikke blot naar Fangen selv samtykker deri,, 
men ogsaa naar disse er i nødlidende Tilstand, 
idet man finder, at hans moralske Pligt til her . 
efter Evne at hjælpe ikke tilsteder, at han 
med Virkning kan nægte Samtykke Heri 
skiller Udkastet sig fra den gjældende Ord
ning, der altid fordrer Fangens egen Begjæring.

Af stor Betydning er det, at der gjennem- 
føres en Ordning, der saa meget som muligt 
sikrer imod, at Fangen ved Løsladelsen for
øder eller drikker op det optjente Beløb, saa 
at det endog bliver ham til Men istedetfor til 
Gavn. Ordningen heraf overlades dog helst 
Administrationen i Forbindelse med Fængsels
selskaberne, idet her alene bemærkes, at den 
provisoriske Løsladelse, som efter Udkastet 
bliver Regelen, antagelig i ikke liden Grad 
vil lette Gjennemførelsen af tjenlige Regler.

Se nu Resolution af 20de Januar 1886 
indeholdende Reglementer for Klasseinddeling 
og Arbeidspenge, Grundreglerne Litr. f. Jfr. 
ø s t e r  r i g s k  Udkast §§ 18 og 19, h o 1- 
l a n d s k  Lov Art. 13 og 14, t y s k  Udkast 
§ 25, f i n s k  Straffuldbyrdelsesforordning Kap. 
3, § 10; s v e n s k  Reglement af 24de Okto
ber 1890, Cirkulærer af 7de Februar 1890, 
9de Marts 1891, 31te Marts 1891 og 20de 
Juli 1891.

Med Hensyn til § 14 bemærkes, at Under
visningen neppe bør gjøres til Regel for voxne 
Fanger, der har naaet Folkeskolens almindelige 
Maal. Man bør i Fængslet helst undgaa det, 
der kan give Fangen Fortrin fremfor den 
ustraffede, hæderlige Mand, eller — hvad der 
er endnu betænkeligere — indgive ham den 
Indbildning, at han i Dannelse og Kundskaber

staar over denne. Paa den anden Side vil 
man dog, hvad angaar Personer, som. i nogen 
Tid har siddet i Celle, ikke vel kunne undlade 
at give dem den Opmuntring og Afvexling, som 
ligger i Lærerens Besøg. Ikke heller bør 
Fængslingstidens Korthed være nogen Grund 
til, at Undervisning ikke gives (Reglement af 
22de Januar 1885, § 21 a). Selvfølgelig kan 
der ikke her blive Tale om en systematisk 
Undervisning i bestemte Fag, men Lærerens 
Opgave vil mere være at søge at virke ved 
belærende og vækkende Samtale.

Jfr. det øs t e r  r i g s k e  Udkast, § 9, 
som alene udtaler, at der efter Behov 
skal drages Omsorg for Undervisning i ele
mentære Fag. Med Hensyn til Enrumsfanger 
gaar Udkastet imidlertid adskillig videre (§ 14). 
Den h o l l a n d s k e  Lov, Art. 17, foreskriver 
som Regel Undervisning i Læsning, Skrivning 
og Regning for Fanger under 40 Aar, der er 
dømt til længere Tids Straf end 3 Maaneder. 
Fortsættelses- og Fagundervisning kan med
deles efter Behov og Fangernes Anlæg. 
Det t y s k e  Udkast, § 14, siger derimod 
alene, at i Anstalterne for unge Personer gives 
Undervisning i de Fag, som læres i Folke
skolen, og at andre Fanger gives Under
visning, forsaavidt de har saadan behov. 
Den f i n s k e  Lov, Kap. 2, § 5, bestem
mer, at Fanger, som er dømte til mere end 
3 Maaneders Frihedsstraf, skal gives Undervis
ning i Religion og andre Skolefag, saavel som 
i Haandværk, fortrinsvis i saadanne, som bedst 
passer med deres Anlæg og fremtidige Stilling. 
Tiltrænger den, som er dømt til kortere 
Tid, Undervisning, eller ønsker han saadan, 
kan den skaffes ham. Fange, som har fyldt 
40 Aar, er ikke pligtig at deltage i Undervisning, 
naar han har de fornødne Kundskaber i Reli
gion, Læsning, Skrivning og Regning.

Efter den nu hos os gjældende Ordniug 
gives der i Strafanstalterne Fangerne en Under
visning, hvori samtlige under 35 Aar som 
Regel er pligtige til at deltage, medens ældre 
Fanger efter Ønske kan tilstedes Adgang (jfr. 
Fangebehandlingsreglementet for Bodsfængslet, 
§ 11, og Bestemmelser om Undervisningen der 
af 12te August 1893, Fangebehandlingsregle
mentet for Fællesanstalterne, § 10, og Under
visningsreglementer af 15de Juli 1893 og 15de 
Juni 1895). I  Distriktsfængslerne gives der,



saavidt muligt, Undervisning til Børn under 
15 Aar, og til ældre, naar de i høi Grad til
trænger det, dog under ingen Omstændighed 
til Personer, som ikke hensidder i Fænglet i 
over 5 Dage (Reglement af 22de Januar 1885, 
§ 21).

Med Hensyn til Sjælepleien bestemmer 
Reglementet for disse Fængsler, § 22, at 
Meddelelse til Præsten om en ny Fanges Ind
sættelse skal finde Sted, naar denne skal forblive 
længere end 5 Dage.

Jfr. Fangebehandlingsreglementet for 
Bodsfængslet, § 10, for Fællesanstalterne § 11.

Om Adgangen til Læsning se Reglementet 
for Distriktsfængslerne § 26, for Bodsfængslet 
§ 12, og for Fællesanstalterne §20 (jfr. Regle
ment for Udlaan af Bøger af 15de Juli 1893).

Det t y s k e  Udkast, § 32, foreskriver, at 
Enrumsfanger skal tilsees af Lægen mindst 
1 Gang om Maaneden, og sammes § 33, at enhver 
Fange er forpligtet til at deltage i Gudstjene
sten, men ikke i Nadverden, og at ingen Fange 
kan nægtes Tilkaldelsen af en Geistlig af hans 
Troesbekjendelse. Man har imidlertid antaget 
det overflødigt, at optage tilsvarende Bestem
melser i vort Udkast, idet dette kan overlades 
Reglement.

ad § 15. Den for Bevægelse i fri Luft 
fastsatte Tid er hos os nu i Almindelighed 
alene V2 Time daglig*). I  sig selv turde dette 
være knapt, og ikke usædvanlig gaar man 
ogsaa andetsteds til en Time. Saaledes giver 
det t y s k e  Udkast, § 35, Fangerne
Krav paa at bevæge sig i det Frie en Time 
daglig.

ad § 16. At Fangerne ialfald om Natten 
bør være adskilte, er et overalt anerkjendt 
Princip, som ogsaa hos os nu, saavidt muligt, 
er søgt gjennemført, i Mandsfællesanstalterne 
dog fornemmelig ved Hjælp af Soveboxer.

Ligeledes vil det ingen Modsigelse vække, 
at under Arbeidstiden al Arbeidet uvedkom
mende eller unødig Samtale maa være forbudt.

l) Reglement af 20de Januar 1886, § 16, 9de September
1889, § 15, 22de Januar 1885, § 19: Cellefanger i
Fællesstrafarbeidsanstalterne gives daglig to Op
hold i fri Luft paa hver */2 Time, Cellefanger i 
Bodsfængsel V2 a 1 Time, i Distriktsfængslerne 
mindst ‘/2 Time. S v e n s k  Reglement af 28de 
Mai 1867, § 9 og f i n s k  Reglement af 14de Januar 
1891, § 9 sætter V2 Time.

4

Spørgsmaalet er derimod, om man skal gaa 
videre og i Overensstemmelse med det A u- 
b u r n s k e System, der i saa Henseende frem
deles opretholdes i enkelte Lande, saaledes i 
Preussen, overhovedet forbyde Samtale ogsaa 
udenfor Arbeidstiden. Hertil har man dog ikke 
kunnet beslutte sig. Dette System er altfor 
meget i Strid med Naturen og leder derfor til 
en Masse Overtrædelser, deraf følgende discipli
nære Straffe, og til en Bitterhed, der let mod-

i

virker den forbedrende Indflydelse, som ellers 
under Straffetiden kunde øves. Det fore- 
slaaede stemmer ogsaa med det, som nu 
praktiseres hos os, idet Bestyrerne benytter 
den Adgang, som Reglementets § 19 giver til 
at tilstede Samtale udenfor Arbeidstiden.

ad § 17. Idet man med Hensyn til An
vendelsen af Cellestraffen i sin Almindelighed 
her indskrænker sig til at henvise til den derom 
foreliggende righoldige Literatur*), skal man 
her begrænse sig til nogle Udtalelser, der 
særlig angaar det i Forslag bragte.

Mod at fastslaa, at Fængselsstraf paa 
indtil to Aar helt ud udstaaes i Enrum, vil an
tagelig i sin Almindelighed saa meget mindre 
nogen Indsigelse gjøres, som den nu gjældende 
Regel endogsaa gaar adskillig videre, nemlig 
til 3 Aar (Cirkulære af 30te December 1893). 
Fra denne almindelige Regel er der dog nu 
gjort en Undtagelse for Forbrydere, som alle
rede tidligere har udholdt Cellefængsell 2 * 4 9), eller 
som er over 50 Aar. Udkastet har imidlertid 
ikke troet at burde fastholde disse Und
tagelser, der ogsaa for en væsentlig Del 
maa antages begrundede i, at vor nu
existerende Cellestraf anstalt, Bodsfængslet,
kun kan optage en mindre Del af vore 
Strafarbeidsfanger, og at Pladsen derfor bør 
være forbeholdt de Personer, som man særlig

9 Se Ge t z :  »Foreløbigt Udkast* af 1887, Side 47—48 
og det der citerede, Torp:  «Om Straffen*. Kjøben- 
havn 1894, Side 32—44 m. m. m. Se ogsaa særlig 
om Cellestraffen for Kvinder: d’A b b a d i e
d’A r r a s t  i «Bulletin de la Commission péniten- 
tiaire internationale*, II, Marts 1895, Side 168— 
171. Med Hensyn til Kvinder udtalte Sektionen 
for Fængselsvæsen paa Penitentiærkongressen i 
Paris 1895, at Cellefængslets Princip burde komme 
til Anvendelse uanseet Straffens Varighed.

2) Denne den ældre Lovs Regel er fastholdt i de 
i Henhold til Loven af 26de Juni 1893 givne For
skrifter af 30te December s. A.



finder hensigtsmæssigt at holde borte fra 
Fællesanstalterne. Regler om Recidivisters 
Udelukkelse fra Enrumsfængsel er, saavidt 
vides, ogsaa ukjendt i andre Lande *), som 
har optaget den Ordning, at Frihedsstraffe, der 
ikke overstiger en kortere Aarrække, helt 
udstaaes i Enrum. Selve den Omstændighed, 
at en kortere Tids Straf er idømt, vil ofte 
være et Udtryk for, at Domstolen ikke betrag
ter den domfældte som en haabløs, ligeoverfor 
hvem man derfor uden Betænkelighed kan op
give videre Forbedringsforsøg. Heller ikke 
kan man lægge nogen afgjørende Vægt paa 
den Indvending, at Cellestraffens sløvende 
Indflydelse gjør en Gjentagelse betænkelig. 
Meget ofte vil de gjentagne Straffes Tid 
ikke overstige, hvad der kunde være ud- 
staaet underet, og selvfølgelig vil den mellem
kommende Afbrydelse aldrig kunne virke ander
ledes end modererende paa den omhandlede Ind
flydelse.

Under enhver Omstændighed egner Reci
divisten sig imidlertid forsaavidt særlig til 
Cellestraffen, som man netop i ham fortrinsvis 
maa se den professionelle Forbryder, hvis Ind
flydelse paa andre i Fællesfængslet særlig maa 
frygtes og søges undgaaet.

Om en anden Afvigelse fra den gjældende 
Ret, at Udkastet gjennemgaaende lader den 
første Del af ogsaa de mangeaarige F ri
hedsstraffe udstaa i Enrum, gjælder det 
endnu mere, at den principielle Beret
tigelse heraf vistnok ikke fra noget Hold 
vil bestrides, idet den nu hos os stedfindende 
Ordning forsaavidt ene og alene er at anse * i

') Den s v e n s k e  Lov af 29de Juli 1892 opstiller saa- 
ledes som undtagelsesfri Regel, at den, som er 
dømt til iudtil 4 Aars Straf, udstaar denne i En
rum, uden at nogen Undtagelse er gjort for Reci
divister, ligesaalidt som for ældre Personer. Den 
h o l l a n d s k e  Lov Art. 12 undtager derimod Per
soner over 60 Aar, medmindre de selv ønsker. Det 
ø s t e r r i g s k e  Udkast § 38 siger uden at op
stille Undtagelser, at de til Fængselsstraf dømte
i Regelen skal holdes i Enrum i 5 Aar; det 
t y s k e  Udkast § 14 sætter dels 3, dels 6 Maane- 
der som Minimum og 3 Aar som et Maximum, 
over hvilket man alene med Fangens Samtykke 
kan gaa.For unge Fanger er efter § 15 3 Maane- 
der Regelen. Den f i n s k e  Straffelov tilsteder 
Cellestraf i ubestemt Tid (jfr. Straffuldbyrdelses- 
fororduing Kap. 3, §§ 6 og 7). Ligesaa det 
s c h w e i z i s k e  Kommissionsudkast Art. 23.

begrundet deri, at der ikke haves tilstrækkelig 
Adgang til en videregaaende Anvendelse af 
Cellestraffen. Tvivl kan det derimod vække, 
hvorvidt man, saaledes som Udkastet foreslaar, 
bør overlade til Administrationen inden visse 
Grænser at bestemme Tiden for Opholdet i 
Celle, eller om ikke Loven selv bør fastsætte 
en bestemt Tid.

Det synes imidlertid efter de Erfaringer, 
man hidtil har havt Anledning til at gjøre, 
lidet tvivlsomt, at Anvendelsen af Cellestraf 
for en Tid af indtil 4 Aar er i sanitær 
Henseende ubetænkelig og forøvrigt medfører 
Fordele, som bevirker, at man i Regelen ikke 
inden Udløbet af denne Frist bør overflytte 
til Fællesanstalt Fanger, til hvem man har 
Plads i Celle. Paa den anden Side vil dette 
jo kunne afhænge af Fangetallets Stigen 
eller Synken, og man antager derfor at være 
bedst tjent med en Regel, der alene lovfæster 
Maximum og Minimum, men overlader det 
nærmere til Administrationen, der da i Hen
hold til § 50 ogsaa vil være berettiget til 
at opstille nærmere almindelige Regler, som 
imidlertid kan ændres efter Forholdenes 
Medfør.

Et endnu tvivlsommere Spørgsmaal tør 
det være, om Anvendelsen af Cellefængslet 
bør lede til nogen Afkortning i Straffetiden. 
Dette er, som bekjendt, nu Tilfældet hos os, 
naar Straffetiden overstiger 6 Maaneder, idet 
de næste 18 afkortes til 12 og det oversky
dende til det halve. 2 Aars Strafarbeide bliver 
saaledes til 18 Maaneders, 3 Aars til 2 Aars, 
4 Aars til 2 x/2 Aars. Ligeledes gives Afkort
ning i forskjellige andre Lande. I  S v e r i g e  
afkortes en Fjerdedel, saaledes at altsaa 4 Aars 
bliver til 3. Aller videst gaar Be l g i en ,  der 
helt har gjennemført Cellestraffen, men lader 
20 Aars idømt Straf afsones med 9 Aar og 
9 Maaneders Cellestraf. I  et Lovudkast, der 
for nogle Aar siden af Regjeringen er forelagt 
Kamrene, er imidlertid Reduktionen foreslaaet 
afskaffet. En lignende Stemning mod Afkor
telsen har gjort sig gjældende i F r a n k r i g e. 
Efter Loven af 5te Juni 1875 reduceres ogsaa 
her Fængselsstraf med en Fjerdedel, naar den 
udholdes i Celle. Men nogen saadan Bestem
melse er ikke optaget i det for et Par Aar 
siden af en Kommission udarbeidede Udkast 
til ny Straffelov. I  mange andre Lande



gives ikke heller Afkortning. Saaledes ikke 
efter den h o l l a n d s k e  Lov, der regelmæssig 
lader de første 5 Aar udstaa i Celle, og lige- 
saalidt efter den f i n s k e  eller det t y s k e  
Udkast, som begge overlader det til Admini
strationen at anvende Cellestraf inden visse 
Grænser.

Kommissionen antager, at de Grunde, som 
taler mod Afkortning, er de stærkeste. Celle- 
straffens større Intensitet kan, naar den ikke 
netop søges gjennemført som en fuldstændig 
Afspærring fra andre Mennesker, neppe helt 
igjennem medgives og opveies ialfald i mange 
Tilfælde ved andre Omstændigheder.

Loven af 12te Juli 1848, § 15 og
Reglementet for Fællesanstalterne af 20de 
Januar 1886, § 30 tilsteder en i Tid ubegræn
set Anvendelse af Cellefængslet, naar det i 
enkelt Tilfælde for Sikkerhedens Skyld ansees 
fornødent. Denne Ordning, der ogsaa har 
mange Sidestykker i fremmede Landes Love 
eller reglementariske Bestemmelser, har man 
troet at burde opretholde, idet den maa 
ansees fornøden til Beskyttelse af Omgivelsernes 
Sikkerhed. Man gaar imidlertid ud fra, at 
der af Bestemmelsen vil blive gjort en saa 
sparsom Brug som muligt.

Naar det i Paragrafens sidste Del er 
overladt Fængselsraadet at bestemme det 
nærmere angaaende Enrumsfængslets An
vendelse, er Centralmyndigheden ikke herved 
afskaaret fra at give nærmere Regler med 
Hensyn til dette Emne. Saadanne vil navnlig 
kunne være paakrævede for at sikre Celle
fængslernes bedst mulige Udnyttelse.

ad § 18. Med Hensyn til andet Led se 
Reglement af 9de September 1889, § 21 og 
22de Januar 1885, § 17.

Man antager det unødigt og lidet nyttigt 
i Loven nærmere at søge givet Regler med 
Hensyn til Besøg af Enrumsfangerne. Det 
væsentlige vil dog altid være, at der sørges 
for det nødvendige Personale til Gjennemførelse 
af en individuel Fangebehandling, og at der 
derom gives de fornødne, nærmere Forskrifter. 
Jfr. e s t e r  r i g  s k  Udkast § 15, der fast
sætter mindst 2 Besøg, men udtrykkelig ud
taler, at Besøg af Fængselsselskabernes Med
lemmer kan træde i Stedet, og det t y s k e

Udkast § 18, der paa samme Maade fastsætter 
4 Besøg1).

Lempelser i Afsondringen tilstedes for 
Fanger under 18 Aar. Loven af 26de Juni 
1893 gaar til det 21de, men dette hænger del
vis sammen med, at Bestemmelsen her er 
knyttet sammen med den anden Bestemmelse, 
at Personer under denne Alder skal udstaa 
Straffen i Bodsfængslet og aldrig i Fælles
anstalt. Reglementet af 21de December 1893 
lader i Virkeligheden 18 Aars Alderen være 
afgjørende med Hensyn til Fangebehandlingen.

Udkastet har ikke paabudt særlige An
stalter eller Anstaltafdelinger for unge For
brydere* 2), men indskrænket sig til den Be
stemmelse, at de som Regel ikke maa anbringes 
eller beskjæftiges sammen med ældre. I  Kreds
fængslerne, hvor de kortere Straffe udstaaes, 
vilde et saadant Paabud selvfølgelig volde 
uforholdsmæssige Vanskeligheder og tillige 
være temmelig overflødigt, da Straffene der 
regelmæssig udstaaes i indbyrdes Afsondring. 
Selv i Landsfængslerne gjælder imidlertid 
dette efter Udkastet i saa vid Udstrækning, 
at der liden Anvendelse vilde kunne blive

*) Vort Udkast nævner intet om Besøg af andre end 
Fængslets Tjenestemænd. Dermed er det dog 
ikke Meningen at tilkjendegive, at Staten 
ikke vil modtage Hjælp af Fængselsselskabers Med
lemmer o. lign., hvor saadan maatte tilbydes. Denne 
maa tvertimod erkjendes at kunne være af stor 
Nytte og at danne en gavnlig Modvægt mod den 
Rutinemæssighed, som kan udvikle sig hos 
dem, der daglig paa Embedsvegne sysler med 
Gjern ingen. Paa den anden Side maa der dog 
altid anvendes Kritik ligeoverfor de private Sel
skaber og nøie paasees, at ingen tilstedes, som 
kan befrygtes at virke i en skjæv Retning. 
Under disse Omstændigheder antages det imidlertid 
rettest ikke i Loven at udtale noget, der kan findes 
at hjemle dem en Slags Ret til at tilstedes 
Adgang.

2) Saaledes som efter det t y s k e  Straffuldbyrdelses- 
lovudkast §§ 1, Nr. 5 og §§ 2 og 3, hvor 18 Aar 
er sat som Maximum ved Indtagelsen og 20 for 
Forbliven, og det ø s t e r r i g s k e  Udkast § 41: 
«Unge Straffanger (d. v. s. indtil 24 Aar) skal 
saavidt muligt indsættes i særlige, for dem be
stemte Strafanstalter eller Afdelinger og holdes 
i Fællesskabs.

Den z i i r i c h s k e  Straffuldbyrdelseslov af 23de 
Juni 1871, § 5 bestemmer, at de unge Fanger 
ogsaa kan beskjæftiges i Celle i Forening med 
en anden.



for særegne Regler. Unge Mennesker kan 
ved en modereret Afsondring holdes i En
rum indtil 4 Aar. Da selvfølgelig yderlig 
sjelden Personer under 17 Aar vil være idømt 
længere Straf, vilde herved praktisk talt sær
lige Anstalter for Fællesfanger under 21 Aar 
blive staaende tomme.

Man antager, at der bør gives Adgang 
til efter nogen Tid at gjøre Lempelser i Af
sondringen. En saadan Middelvei synes efter 
Omstændighederne ofte at kunne være at fore
trække fremfor at overføre den Fange, som 
ikke mere findes at burde forblive i streng 
Afsondring, over til Fællesskabet. Dette 
stemmer ogsaa med den nu gjældende Lov af 
26de Juni 1893, § 2.

Man optager tillige en Bestemmelse, hvor
ved der aabnes Adgang til under særlige Om
stændigheder ogsaa ellers at anvende Fanger til 
Arbeide ved Fængslet. Der kan forefalde Ar- 
beider i dette, hvortil der udkræves to eller flere 
Personer, og det vilde da undertiden være 
Pedanteri, om man ikke benyttede Fanger her
til, fordi det ikke kunde ske uden Brud paa 
den fuldstændige Afsondring fra Medfanger.

ad § 19. En saadan Sondring som her 
omhandlet lader sig antagelig iværksætte ogsaa 
for andre end sædvansmæssige Forbrydere, naar 
den Regel er gjennemført, at ingen kommer i 
fælles Afdeling uden først at have tilbragt en 
saa lang Tid i Enrum, at man har havt An
ledning til at danne sig en nogenlunde paa- 
lidelig Opfatning af hans Karakter. Ogsaa 
nu gjennemføres i Kvindeanstalten i en Ret
ning en Adskillelse, idet der navnlig udsundres 
tvende Hovedklasser: Barnemorderskerne paa 
den ene og Tyvekvinderne paa den anden 
Side. Jfr. ø s t e r  r i g  s k  Udkast §§ 38 og 
39 om Recidivister. Med Hensyn til England 
se C a ne :  «Punishment & Prevention of
Grime» 1885 Side 162.

Se Resolution fattet paa Pariserkongressen 
1895: Dans l’intérét de la discipline et de
l’amendement, il y a lieu faire d’abord la 
sélection des pires.

ad § 20. Ogsaa nu er en Klasseinddeling 
ad administrativ Vei indført hos os, og om at 
en saadan Ordning er heldig og maa opret
holdes, hersker vistnok i det hele ingen 
Uenighed.

Enkelte Love giver selv de nærmere Be
stemmelserx). Herpaa antager man dog helst 
at burde give Afkald, især naar man 
ikke finder at kunne bygge Klasseind
delingen paa Enrums- og Fællesskabs
fængslet, saaledes at hint gjøres til det første, 
dette til det andet Hovedstadium i samme. 
Herimod kan nemlig meget vægtige Indven
dinger gjøres, idet ved denne Ordning Enrums- 
fængslet stemples som en haardere og strengere 
Straffeart, hvorfra man som en Belønning for 
godt Forhold befries, medens det i Virkelig
heden for mange Fanger er den Straffeform, 
som de selv foretrækker, og der ved Afgjørelsen 
af Spørgsmaalet, om det bør fortsættes eller 
afsluttes, med rette gjør sig mange andre 
Hensyn gjældende end det ene, om Fangen * * * 4 * 6

b Den f i n s k e  Forordning om Straffuldbyrdelsen
inddeler Tugthusfangerne i en Tvangsklasse, en
eller flere Læreklasser og en Prøveklasse. I  Tvangs
klassen holdes Fangen i Enrum i mindst
4 Maaneder. I Prøveklassen kan han anvendes til 
saadanne Arbeider, som, uden at udsætte Orden og 
Sikkerhed for Fare, dog forudsætter Tillid og giver 
ham Anledning til at lægge sin Bedring for Dagen. 
Her kan ogsaa Fanger, som besidder særlige 
Færdigheder, fritages for andet Arbeide og anvendes 
ved Arbeidsundervisningen af andre Fanger, som 
ikke udstaar Enrumsstraf (Kap. 3, § 11).

Det ø s t e r  r i g s k e  Udkast opstiller 3 Klasser, 
men afholder sig forøvrigt fra mere bestemte Regler 
(§§ 20—23). Den h o l l a n d s k e  Lov, Art. 11, 
siger alene: «Ved Fangernes Inddeling i Klas
ser lægges der hovedsagelig Vægt paa deres 
Fortid og Opførsel og paa den Forbrydelse, hvorfor 
de er dømte, hvorhos der, saavidt muligt, tages 
Hensyn til deres Alder og Udvikling samt til 
Straffetiden, alt i Forening. Inddelingen i Klasser 
foretages af Tilsynsraadet, saaledes at de for Livstid 
dømte altid holdes adskilte fra andre Fangers. 
Den z i i r i c h s k e  Lov opstiller Enrum fra 3 til
6 Maaneder som første K lasse,' og deler Fælles
fængslet i to.

Se om vor nugjældende Klasseinddeling i Fælles
anstalterne og Bodsfængslet Resolution af 20de 
Januar 1886, hvis Bestemmelser med Hensyn til 
Undervisningen dog ikke længere er gjældende. 
Jfr. den d a n s k e  Anordning af 13de Februar 
1873, der deler Tugthusstraffen i et Forberedelses
stadium paa 3 Maaneder, i et Tvangsstadium, der 
atter falder i 5 Klasser, et Overgangsstadimn og 
betinget Benaadning, hvilken dog ingenlunde er 
gjennemført som Regel (Tidsskrift for Fængsels
væsen 1896, Side 100 flg.). I E n g l a n d  er Penal 
Servitude inddelt i 5 Klasser, i hver af hvilke 
Opholdet „regelmæssig varer mindst 1 Aar.



har opført sig vel og derfor bør opflyttes. 
Saavel inden Enrums- som Fællesfængslet bør 
der da være Klasser, saaledes som ogsaa nu 
hos os Tilfældet, og Klasserne bør følgelig 
ikke helt igjennem forholde sig til hverandre 
som lavere og høiere, men for endel som side
ordnede.

ad § 21. Ogsaa den b e t i n g e d e  L ø s 
l a d e l s e  hører ligesom den progressive Klasse- 
inddeling blandt de Institutioner, som kan 
glæde sig ved almindelig Tilslutning, og det 
med fuld Grund, idet den mange Steder allerede 
længe har været i Virksomhed og vist gunstige 
Resultater9 * 1).

Med Hensyn til Betingelserne for dens 
Anvendelse er derimod Overensstemmelsen 
mindre. Den t y s k e  Straffelov, § 23 fordrer, 
at mindst 1 Aar af Straffen og 3A af Straffe
tiden skal være udstaaet; den h o l l a n d s k e  
Lov, § 15, 3 Aar og 3A af Straffetiden, 
omtrent ligesaa den u n g a r s k e  Lov, § 48, der 
imidlertid tilsteder betinget Løsladelse ogsaa af 
Livstidsfanger efter 15 Aars Forløb. Efter 
§ 4 8 ,2  kan dog efter Omstændighederne ogsaa 
Personer, der er dømte til en Straffetid af 
mellem 1 og. 3 Aar, løslades. Det ø s t e r- 
r i g s k e Udkast, § 19, fordrer Va Aar og 2A 
af Straffetiden, men har samme Regel om 
Livstidsfanger som den ungarske. Den 
ziirichske Lov har 1 Aar og 2/s afStraffetiden. 
Ligesaa det schw eiziske Kommissionsudkast 
af 1896, Art. 23, der tillige ved Livstidsfanger 
tilsteder betinget Løsladelse efter 20 Aars 
Forløb. Den i t a l i e n s k e  Lov, § 16 har 
3 Aar og dels Vs. dels 3A af Straffetiden. Den 
f r a n s k e  Lov af Ude August 1885 fordrer 
derimod alene 3 Maaneder og Halvdelen af 
Straffetiden. Det f r a n s k e  Udkast (Art. 70 
—79) fordrer 3A af Straffetiden eller 20 Aar 
ved Livstidsfanger, men overlader Administra
tionen at give de nærmere Regler. Den 
f i n s k e  Straffuldbyrdelsesforordning (2— 13) 
sætter en Straffetid af 3 Aar og 3/4 af Straffe
tiden; ved Livstidsfanger 12 Aar.

9 Se Motiverne til Straffelovudkastet Side 4l,Geschie- 
deuis van het Wetbook van Strafrecht, Haarlem I, 
Side 250 flg. Schweizerisches Strafrecht, Ver- 
handlungen der Expertenkominission ii. d. Vorent- 
wurf zu einem Schw. Strafgesetzbuch I, Bern 
1896, Side 161, O a n e 1. c. 164.

I  N e w - Y o r k  er nu dette Emne ordnet 
ved en Lov af 23de Februar 1886. Efter 
denne har enhver, der er dømt til en tids
begrænset Frihedsstraf, Krav paa en Afkortelse 
af Straffetiden paa Grund af god Opførsel, 
nemlig 2 Maaneder for det Iste og for det 
2det Aar, 4 for det 3die og 4de og 5 for de 
følgende. Bliver den Frigivne atter dømt for 
en f e 1 o n y, lægges den eftergivne Straf til 
den nye; ellers er Løsladelsen endelig og altsaa 
i sin Karakter væsentlig forskjellig fra den 
almindelige europæiske, paa det engelske 
t i c k e t  of  l e a v e  System byggede x).

Mange Steder er det bestemt, at foreløbig 
Løsladelse ikke indrømmes R e c i d i v i s t e r .  
Dette er imidlertid efter vor Opfatning mindre 
heldigt2). I  Gjentagelsestilfælde bør de idømte 
Straffe helst være strenge og langvarige, saa 
Samfundet i saa lang Tid som muligt kan være 
befriet fra den uforbederlige Forbryder, og 
altid en rundelig Tid være tilstaaet den straf
fende Myndighed til at forsøge at øve sin 
forbedrende og opdragende Indflydelse. Men 
netop forat denne under de vanskelige For
hold, som finder Sted, hvor det gjælder at paa
virke den professionelle Forbryder, skal kunne 
virke under de heldigst mulige Omstændig
heder, bør her ikke den Støtte borttages, som 
ligger i hans Haab om tidligere Løsladelse i Til
fælde af udvist god Opførsel, saavelsom deri, at 
han er nødt til i den første Tid efter Løsladelsen 
at beflitte sig paa en hæderlig Opførsel, om 
han ikke vil udsætte sig for at maatte vende 
tilbage til Strafanstalten. Og forat Dom
stolene ikke skal have altfor stor Betænkelighed 
ved at idømme den professionelle Forbryder 
en langvarig Straf, er det ikke mindre hen
sigtsmæssigt end retfærdigt at opstille den 
Regel, at de ikke bliver bragt fuldt ud til 
Fuldbyrdelse, hvor en Afkortning findes uden 
Skade at kunne ske.

Mange Love bestemmer, at Udlændinge 
ikke kan foreløbig løslades, hvortil Grunden 
er, at man i Regelen efter Straffens Udstaaelse 
hjemsender den fremmede Forbryder, hvorved 
imidlertid Løsladelsen selvfølgelig faktisk gaar 
over til endelig. Da Løsladelsen imidlertid

2) Om E n g l a n d  se S m i t h s og N o r u m s Ind
beretning Side 19 (Bilag til Oth. Prp. Nr. 19, 1884).

l) Denne Mening deles ogsaa af T a u f f e r  i Wo hl -  
m e i n u n g e n  etc. Side 133, S c h w a r z e  ru. fl.



ikke under de i Loven nævnte Betingelser er 
absolut paabudt, vil man være berettiget til af 
denne Grund at nægte den, selv om Loven 
tier derom. Og paa den anden Side vilde det, 
saaledes som ogsaa af adskillige fremmede For
fattere fremhævet1), være ubegrundet, absolut 
at udelukke Udlændinge fra Løsladelsen, hvor 
den Grund, der i Almindelighed taler derimod, 
ikke er tilstede.

Udkastet betragter den foreløbige Løs
ladelse som et regelmæssigt og integrerende 
Led i Fængselsstraffens Fuldbyrdelse og ikke 
som en særlig Naadesakt eller lignende. Den 
bør da ogsaa tages i Betragtning af Dom
stolene ved Straffeudmaalingen, og paa den 
anden Side maa den da ikke vilkaarlig nægtes 
Fangen.

Udkastet fordrer derfor ikke heller som 
Betingelse for, at den foreløbige Løsladelse 
skal kunne finde Sted, at Fangen har udvist 
et særlig godt Forhold eller giver særlig Grund 
til at haabe, at han ikke igjen vil falde til
bage * i 2 *). I disse Tilfælde vil netop en Løs
ladelse p a a  P r ø v e  være mindre paakrævet.

’) Se saaledes T a u f f e r :  «Der kroatische Straf-
gesetzentw.* Side 58 og «Wohlmeinungen» Side 133 
og de der citerede Udtalelser af Professorerne 
H o l t z e n  do r ff, S. M ay er og det juridiske 
Fakultet i Agram.

2) 1 Modsætning til mange fremmede Love. Saaledes 
fordrer den f i n s k e  Forordning om Straffuldbyr
delsen Kap. 2, § 13, at Fangen skal have forholdt 
sig saaledes, at en ustraffelig Vandel med Sand
synlighed kan ventes af ham, og at man har Vished 
for, at han efter Frigivelsen kan forsørge sig paa 
redelig Vis. I E n g l a n d  afhænger Løsladelsen 
derimod alene af udvist Flid. «Den Straffened- 
sættelse, som nogen Fange kanopnaa, er en Fjerde
part af den hele Tid, og denne Nedsættelse vindes 
alene ved Flid og ikke ved god Opførsel, hvilken
i et Fængsel vanskelig kan være mere end passiv 
og bestaa i Afholdenhed fra Insubordination og 
Uorden. Den Tid er længst forbi, om den over
hovedet nogensinde har været., da» Fangen kunde 
drage Fordel af med Læberne at bekjende sin 
Fromhed og Forbedring*. (C a n e :  «The Pnnish- 
ment and Prevention of Crime* 1885, Side 164).

Det s c h w e i z i s k e  Kommissionsudkast Art. 23 
fordrer, at det skal være Grund til at antage, at 
han vil forholde sig vel, og at han, saavidt muligt, 
skal have erstattet den ved Forbrydelsen voldte 
Skade. Dette sidste, der regelmæssig vil løbe ud 
paa, at alle optjente Arbeidspenge skal være an
vendt til Skadeserstatning, turde imidlertid af flere 
prunde være betænkeligt.

Den væsentligste Fordel, som kan opnaaes ved 
Løsladelsen paa Prøve, er netop for de svage 
og med Frihedens Brug afvænte Forbryder
naturer at skabe en Overgang fra Livet inden 
Fængslets Mure til Livet udenfor. Denne 
Overgang og den Støtte, som derved kan gives, 
behøver netop først og fremst de mindre paa- 
lidelige,og en Ordning, som stiller saa store Krav, 
at den regelmæssig ikke kommer disse tilgode, 
maa derfor ansees for mindre tilfredsstillende x). 
Paa den anden Side kan der vistnok ikke heller 
sees bort fra, at Løsladelsen altid vil staa for 
Fangen som et Gode, og at man derfor i den 
har et kraftigt opdragende Middel, naar man 
gjør dens Opnaaelse afhængig af, at Fangen 
ikke ved slet Opførsel gjør sig ufortjent dertil. 
Skjønt det altid bliver en uheldig Omstæn
dighed, at paa denne Maade de daarligste 
Fanger netop bliver de, som maa løslades ende
lig og ubetinget, fordi de forspilder sig Ad
gangen til Løsladelse paa Prøve, kan man da 
af denne Grund dog ikke frafalde ethvert 
Krav med Hensyn til den udviste Opførsel 
som Betingelse for Løsladelsen.

Udkastet gjør dog et ret vigtigt Skridt i 
Retning af at øge den foreløbige Løsladelses 
Effektivitet ogsaa for disses Vedkommende, 
idet det fastsætter, at Prøvetiden altid er 
mindst 3 Aar, uden Hensyn til, om den gjen- 
staaende Straffetid er kortere. Selv om man 
da først et Par Maaneder før Straffetidens 
endelige Udløb løslader Fangen, vil man have 
Adgang til igjennem 3 Aar at vaage over hans 
Skridt og i Tilfælde tage ham tilbage til Ud
soning af den tilbagestaaende S traf2).

Man har som det f r a n s k e  Udkast 
overladt til Administrationen at fastsætte 
Løsladelsens nærmere Betingelser. Disse 
bør vistnok være forskj ellige for de for- 
skjellige Klasser Forbrydere. Hvad der passer

') Saaledes ogsaa K r o h n e :  «Lehrbuch der Gefång- 
nisskunde* 259 flg.

*) Ogsaa her er Udkastet i Overensstemmelse med 
K r o h n e ,  som 1. c. udtaler: ^Erfaringsmæssig er 
de første 3 Aar efter Løsladelsen for Forbryderen 
den kritiske Tid, i hvilken han snarest er udsat 
for Tilbagefald. Det er derfor heldigst at fast
sætte 3 Aar som den korteste Tid, inden hvilken 
Tilbagekaldelse kan finde Sted. I denne Udvidelse 
af Fristen udover den tilbagestaaende Strafs Tid 
ligger ingen Uretfærdighed; thi hvad Straffen har 
vundet i Udstrækning, har den tabt i Skarphed*.



sig for de professionelle, passer ikke for Leilig- 
hedsforbrydere osv. I  ethvert Tilfælde bor 
dog en for direkte Indgriben af Politiet saa- 
vidt muligt undgaaes, og Fængselsselskabernes 
eller private Personers Opsyn træde i Stedet.

Med Hensyn til § 24 henvises til Mo
tiverne til Straffelovudkastet Side 119—120.

Naar man i § 26 har henlagt Afgjørelsen 
af Sporgsmaalet om Løsladelse paa Prøve 
m. v., der andetsteds i Regelen tilligger 
Centraladministrationen, til Fængselsraadet, 
hænger dette sammen med den noget afvigende 
Karakter, som det omhandlede Institut efter 
Udkastet har.

ad § 27—29. Se nu Reglement for 
Distriktsfængslerne af 22de Januar 1885, 
§§ 24, 25- og 30, for Fællesstrafarbeids-
anstalterne af 20de Januar 1886, §§ 21 og 22, 
for Bodsfængslet af 9de September 1889, §§ 
18, 19 og 21.

De Regler, som gjælder angaaende Besøg 
og Brevvexling, er af stor Vigtighed, 
ikke alene forsaavidt de i høi Grad kan 
bidrage til at forhøie eller mildne Straffe- 
ondet, men ogsaa forsaavidt der her er Tale 
om Indskrænkning eller Ophævelse af Rettig
heder, der har sin store, selvstændige Betyd
ning ikke blot for Fangen selv, men ogsaa 
for Trediemand. Man er derfor af den Mening, 
at Loven selv bør indeholde de Principer, som 
her skal befølges, og at alene den nærmere 
Anvendelse med rette kan overlades til Regle
ment. Navnlig gjælder dette med Hensyn til 
Retten til at bryde Breve fra eller til Fangen1).

Udkastet § 27 opstiller herved som Prin
cip, at lukkede Breve ikke uden Fangens 
Samtykke kan brydes, hvorved der dog selv
følgelig ingen Indskrænkning gives i den Ad
gang, som efter Straffeprocesloven haves hertil 
i Tilfælde, hvor det gjælder at efterspore en 
Forbrydelse. Fangen har imidlertid, saalænge 
Straffetiden varer, ingen Ret til at sende eller 
modtage Breve, som ikke af Bestyreren er 
læste, og Følgen af, at han nægter denne at

*) De fleste fremmede Love eller Udkast udtaler alene 
visse almindelige Principer, saasom at Fangens 
Brevvexling staar under Opsigt, at Skrivelser til 
Tilsynsmyndigheder ikke kan tilbageholdes, at Be
søg af og Brevvexling med andre end de nærmeste 
kan nægtes, hvor der til samme ingen sær Grund 
er. (Se saaledes t y s k  Udkast §§ 86 og 37).

aabne en lukket Skrivelse, vil da være, at 
den tilbageholdes eller tilbagesendes. Om disse • 
Regler vil da nat urli gen Fangen ved Ind
sættelsen underrettes, ogi Forbindelse dermed vil 
han da hensigtsmæssig ogsaa f. Ex. kunne gives 
Anvisning paa at sende sine Breve uforseglede, i 
forseglet til Bestyreren adresseret Omslag, 
samt at anmode sine Slægtninge, med hvem 
Brevvexling skal finde Sted, om at gjøre det 
samme1). løvrigt stemmer Udkastets Regler 
med Hensyn til Breve i det væsentlige med 
de for Fængselsfanger paa almindelig Fange- 
kost eller Vand og Brød givne. Man har dog 
her optaget en Adgang til ogsaa at tilbage
sende eller tilintetgjøre til Fangen rettede 
Skrivelser. Uanstændige Skrivelser bør det 
ikke gjøres til Pligt at udlevere Fangen ved 
hans Udgang af Fængslet, og hvor Afsenderen 
ikke vides, bør de derfor kunne tilintetgjøres.

Hvad angaar selve Adgangen til at modtage 
og afsende Breve, maa der skjelnes mel
lem saadanne, som nærmest skrives til Under
holdning eller af Trang eller Lyst til Med
delelse, og saadanne, der skyldes en særlig 
Grund, f. Ex. indeholder en Underretning i et * 9 
Forretningsanliggende. Disse sidste bør lettere 
tilstedes, saalænge de maa medgives at forfølge 
fuldt legitime Øiemed, ihvorvel det selvfølgelig 
indtil en vis Grad maa afhænge af et Skjøn, 
om det kan tillades Fangen fra Fængslet at 
administrere en Bedrift, som udkræver hyppig 
Kommunikation med Udenverdenen. Med 
Hensyn til anden Brevvexling er det andetsteds 
almindelig Regel, at den alene tilstedes 
med Fangens nærmeste og inden bestemte 
Grænser, der fastsættes forskjellig efter den 
Klasse, hvori Fangen befinder sig. Herfra 
bør der dog igjen kunne gjøres Undtagelse, 
hvor en Fange er blottet for Familie, men 
f. Ex. istedet ønsker at brevvexle med en 
agtværdig gammel god Ven.

Naar der i § 29 er tillagt Fangen en ubetinget 
Ret til at klage til høiere Myndighed, er det en 
Selvfølge, at ogsaa dette sker under Ansvar 
og ved Misbrug vil kunne fremkalde Dis
ciplinærstraf. Heri maa ogsaa Midlet mod 
Misbrug søges, og ikke i nogen Beklippelse 
af selve Adgangen, som let vil kunne give

9 Jfr. K r o h u e  1. c. Side 491, hvor denne Ordning 
anbefales.



den Bestyrer, der havde noget at skjule, Paa- 
skud til at søge en ubehagelig Klage holdt 
tilbage. Jfr. ogsaa t y s k  Udkast § 37, den 
f i n s k e  Forordning Kap. 2, § 9, der endog 
bestemmer, at Brevet skal sendes ulæst, m. fl.1).

ad § 30. Med Hensyn til Revselserne 
maa erindres den Adgang, som Straffelov- 
udkastets § 20 aabner til ved Forseelser at 
anvende de heromhandlede Revselser istedetfor 
de ellers bestemte Straffe.

Saaledes som i Straffelovudkastets Motiver 
Side 32 ff. paapeget, stiller Spørgsmaalet om 
legemlig Revselse som Disciplinærstraf sig for- 
skjelligt i de forskjellige Lande, idet ikke faa 
overhovedet nægter Brugen af denne Straf
art. Man antager dog ialfald indtil videre at 
burde opretholde den inden visse Grænser, 
men tænker sig den alene anvendt i Tilfælde, 
hvor andre Straffemidler har vist sig unyttige, 
hvorfor det ogsaa i § 33 foreskrives, at 
legemlig Revselse aldrig kan anvendes paa 
Voxne uden efter Fængselsraadets Beslutning.

Man antager, at Revselsen altid bør 
kunne fuldbyrdes, uanseet at derved den 
idømte Straffetid overskrides. Man tvinges 
ellers til fortrinsvis at ty til legemlig Straf 
for Forseelser, forøvede i de sidste Dage af 
Straffetiden, hvad til og med særlig da turde 
være uheldigt. Som Nr. 7 har man endog 
som Strafart opstillet en Indsættelse i Enrum, 
hvor det egentlige Onde bestaar i, at Straffe
tiden ikke løber under samme. Man antager, 
at undertiden Tilfælde vil foreligge, hvor de 
fleste af de andre Straffe er enten ubrugbare 
eller lidet hensigtsmæssige og navnlig af sani
tære Hensyn kan vække Betænkelighed, og 
hvor derfor den eneste heldige Straf vil være 
en Forlængelse af Straffetiden istedetfor For
øgelse af Straffens Intensitet. Nogen Be
tænkelighed mod, at dette sker som Disciplinær
straf og i Henhold til en Beslutning af For
valtningsmyndighed, synes ikke at kunne reises. 
Straffen er dog ilagt en Fange, medens han 
endnu er dette og for hans Forhold som saa- 
dan, og heri maa de afgjørende Betingelser 
søges for Disciplinærstraffenes Anvendelighed

x) Tidligere var det ogsaa i B a d e n  bestemt, at 
lukkede Skrivelser til overordnede blev at sende 
ulæste, men dette er senere forandret. Regelen 
er imidlertid som nævnt optaget i F i n l a n d  og 
gjælder vistnok ogsaa i I t a l i e n .

og ikke i Tidspunktet, naar Straffeondet 
rammer.

Med Hensyn til de nu anvendelige Rev
selser se Loven af 13de Oktober 1857, § 6 og 
kongelig Resolution af 23de Januar 1893, 
jfr. Skrivelse af 13de Marts 1893 for 
Distriktsfængslernes Vedkommende, Reglement 
af 20de Januar 1886 for Fællesstrafanstalternes 
samt af 21de December 1893 for Bodsfængslets.

Til Sammenligning hidsættes:
Efter det ø s t e r r i g s k e  Udkast § 29 

er Straffemidlerne: Advarsel, Anvisning af et
ubehageligt Arbeide, Berøvelse af Nydelser 
eller Begunstigelser, Berøvelse af godskrevne 
Arbeidspenge, dog ikke udover de sidste to 
Maaneders, Indskrænkning af Kosten til Vand, 
Brød og en Gang om Dagen varm Suppe, eller 
til Vand og Brød alene, haardt Leie, Inde
spærring i Korrektionscelle indtil 14 Dage, i 
mørk Celle indtil 3 Dage, Lænkning indtil
1 Maaned, «Enge Fesselung, An hal ten am 
Ringe» indtil 3 Timer.

Efter den h o l l a n d s k e  Lov Art. 20 
anvendes: mørk Celle for høist 2 Døgn, Lænk
ning for høist 4 Uger, sædvanlig Strafcelle 
ligeledes for 4 Uger, Vand og Brød for
2 Dage eller hveranden Dag indtil 4 Uger, 
Berøvelse af Arbeide, Læsning og Besøg o. 1. 
for 4 Uger, af fri Luft for 1 Uge, Indsættelse 
i sædvanlig Celle for 6 Maaneder. Paa 
Fangerne i Strafanstalten Leeuwarden (d. v. s. 
Mænd dømte til mere end 5 Aars Straf) kan 
legemlig Revselse anvendes.

Det t y s k e  Udkast '§ 38 opstiller som 
Disciplinærstraffe: 1)Irettesættelse, 2) Berøvelse 
af Begunstigelser for 3 Maaneder, 3) ved 
Enrumsfængsel Berøvelse af Arbeide for 1 Uge, 
4) Berøvelse af Læsning for 3 Maaneder, 5) Be
røvelse af indtil det Halve af Arbeidspengene for 
de sidste 3 Maaneder, 6) haardt Leie for 1 Uge, 
7) Kostindskrænkning for 1 Uge, 8) ensom 
Indespærring f©r 4 Uger, hvilken Straf igjen 
kan skjærpes med Berøvelse af Arbeide og 
ved haardt Leie, Kostindskrænkning og Mørke, 
der dog ikke kan anvendes uden Mellemdage, 
9) Lænkning for 4 Uger, og 10) legemlig Rev
selse, dog blot mod mandlige Tugthusfanger i 
Tilfælde af haandgribelig Modstand mod An
staltens Tjenestemænd. Mod Fanger, som 
ikke har fyldt det 18de Aar, er ogsaa de i 
Skolen tilladte Revselsesmidler anvendelige.



Tvangsstol og Tvangstrøie kan kun anvendes 
til Bekjæmpelse af haandgribelig Modstand 
og mod Rasende (§ 39).

Den f i n s k e  Lov (Kap. 2, § 10) fast
sætter haardt Leie, Kostindskrænkning, Vand 
og Brod, alt indtil 8 Dage, mørk Celle ind
til 4, lys indtil 14. I  alvorligere Tilfælde af- 
gjøres Sagen af den samlede Direktion, og da 
kan videre anvendes lys Celle indtil 60 Dage 
eller paa ubestemt Tid, Berøvelse af Arbeide 
indtil 20 Dage, Nedsættelse i Klasse og i 
yderligere Tilfælde legemlig Revselse indtil 
25 Slag.

Det s v e n s k e  Reglement af 28de Mai 
1867 for Lans- og Kronocellefængslerne § 12 
fastsætter: Irettesættelse, Tab af Syssel
sættelse, Afknapning af Kosten med liøist Vs, 
formindsket Bekvemmelighed og Indsættelse i 
mørk Celle indtil 8 Dage.

ad § 31. Se Resol. 23de Januar 1893, 
§ 27 e, 20de Januar 1886, § 30, 9de Septem
ber 1889, § 26. Jfr. t y s k  Udkast § 39, 
s v e n s k  Regi. 28de Mai 1867, § 12.

Den f i n s ke  Forordning Kap. 2, § 11 
siger:

Med jern eller annat fangsel må fange 
inom straffanstalten icke belåggas i annat fail, 
an om han rymt, forsokt rymma, eller visat 
våldsamhet, som ej kunnat annorledes tyglas; 
och ankomme på direktionen att beståmma om 
sådan åtgård och dess uphorande. I  bråd- 
skande fail må foreståndaren derom forordna; 
men vare skyldig att ofordroj ligen anmåla 
saken hos direktionen. Om fånges belåggande 
med fangsel och anledningen dertill skall an- 
teckning goras.

§§ 32 og 33. Tilsvarende Bestemmelser 
savnes nu tildels i vore Reglementer.

Jfr. ø s t e r  r i g s k  Udkast §§ 31, 32 og 
33, t y s k  §§ 40 og 41.

§ 34 behøver ingen nærmere Begrundelse.
§ 35. At de heromhandlede Mellemdage 

er at medregne i Straffetiden, fremgaar alle
rede deraf, at Bestemmelsen staar i denne Lov 
og ikke i Straffeloven. Skal altsaa en Person, 
som er dømt til 64 Dages Fængsel, udstaa 
Straffen som Fængsel paa Vand og Brød bliver 
Omsætningen følgende -.
12 Dages Fængsel =  4 Dages Vand og Brød,

1 Do. =  1 Fængsel,

12 Dages Fængsel — 4 Dages Vand og Brød,
2 Do. 2 Fængsel,

12 Do. 4 Dages Vand og Brød,.
3 Do. — 3 Fængsel,

12 Do. — 4 Dages Vand og Brød,.
3 Do. 3 Fængsel,
6 Do. — 2 Dages Vand og Brød,.
1 Do. =  1 Fængsel,

idet den sidste Dag paa Grund af Regelen i
§ 34 ikke omsættes.

Regelen om Mellemdage mellem den 6te 
og 7de Dags mørkt Fængsel har Hensyn til 
Straffelovens § 20, hvorefter mørkt Fængsel 
kan idømmes indtil 10 Dage.

ad § 36. Efter Straffeprocesloven § 474 
er det vistnok som Regel det. rigtigste, at 
Straffens Fuldb}7rdelse udsættes, naar der 
handles om Mødre, der ammer sit Barn (jfr. 
Cirkulære af 31te Marts 1890, Post 5). At 
tage Barnet fra Moderen i en spæd Alder 
f. Ex. ved fyldte 2 Maaneder, saaledes som 
hos os paabudt efter Regi. at 20de Januar 
1886, § 27, der forøvrigt ved den nævnte Be
stemmelse i Straffeprocesloven har tabt sin 
væsentligste Betydning, er altid betænkeligt 
paa Grund af den store Fare, hvorfor Barnets 
Liv udsættes, naar paa denne Maade den 
naturlige Ernæring hindres. At lade Moderen 
medtage eller beholde Barnet i Fængslet kan 
paa den anden Side i Virkeligheden vanskelig 
forenes med en effektiv Gjennemførelse af 
Straffen.

Det kan imidlertid hænde, at en Udsæt
telse fremstiller sig som særlig uheldig, saa- 
som hvor i saa Fald Varetægtsfængsel inaatte 
bringes i Anvendelse, og i dette Tilfælde 
tilsteder da Udkastet Kvinden at medtage sit 
under 1 Aar gamle Barn, som hun selv 
ammer. En saadan Regel stemmer med, hvad 
saavel tidligere gjaldt hos os1), som hvad der 
mange andre Steder gjælder og af de første 
Forfattere paa dette Omraade ansees for 
rigtigst )̂.

Det f i n s ke  Reglement for Lånsfængslerne 
af Ilte  Januar 1891, § 29 tillader at medtage 
Barn, som ikke paa anden Maade kan nyde 
Underhold og Pleie, indtil dets 2det Aar. Den

*) S c h w e i g a a r d :  «Den norske Proces», 3die Ud
gave, II, Side 452—453, Skrivelse af 18de November 
1847.

2) Se saaledes K r o h n e 1. c. Side 451.



s v e n s k e  Forordning om Straffelovens Ind
førelse af 16de Februar 1864, §§ 19, mom. 24 
siger: Håktas kvinna, som spådt barn hafver, och 
kan det ej annorstades upphålle oeli skotsel 
n ju ta; då må hon det hos sig hafva och till 
dess foda indfå hålften emot hvad henne sjålf 
bestås,

I  D a n m a r k  tilstedes det Moderen at 
beholde Barnet, indtil det er aarsgammelt.

ad § 37. Efter Straffeproceslovens § 474 
skal Straffuldbyrdelsen ikke paabegyndes, 
saafremt den Dømte er falden i en alvorlig 
Sygdom. Herunder gaar dog vistnok ikke i 
sin Almindelighed kroniske Sygdomme, der, 
om end forsaavidt alvorlige, som de ofte til
slut faar en dødelig Udgang, eller ialfald i 
betydelig Grad nedsætter den Syges fysiske 
og intellektuelle Kræfter og lidet Haab levner 
om Helbredelse, dog ikke medfører nogen øie- 
blikkelig Fare eller kræver en udelukkende 
mod Sygdommen rettet Behandling. Ogsaa til 
af Hensyn til deslige Sygdomme at udsætte 
Straffuldbyrdelsen giver dog Bestemmelserne i 
§ 474 Opfordring, men da det her ofte vil 
fremstille sig som noget nær utvivlsomt, at en 
Udsættelse med Straffen indtil Sygdommens 
Ophør vil betyde det samme som en Opgiven 
af dens Fuldbyrdelse, vil der ofte være Grund 
til strax at vælge enten Benaadning eller at 
lade Straffen fuldbyrde paa den Maade, hvor- 
paa det efter Omstændighederne kan ske. 
Navnlig vil der være Grund til at vælge dette 
sidste, hvor der handles om nogen, som dog 
ikke tør lades paa fri Eod.

Bliver Fangen syg under Straffuldbyrdel
sen, vil han kunne forpleies paa Strafanstaltens 
Sygehus eller bringes over til et andet, om 
Sygdommens Art maatte findes at kræve det. 
I  begge Tilfælde bliver efter Straffeproces- 
lovens § 475 den der tilbragte Tid at med
regne til Straffetiden. Efter nærværende Ud
kast § 37 kan imidlertid Fangens Helbreds
tilstand ogsaa lede til en Afbrydelse af Straf- 
fuldbyrdelsen. Som Regel vil dette vistnok 
ske efter Faugens eget Andragende, men der 
er intet i Veien for, at det ogsaa ex officio 
besluttes, f. Ex. fordi Fangens Sindstilstand 
befindes at være saaledes, at et længere Op
hold i Fængslet volder Fare for Sinds
forvirring.

Jfr, t y s k  Udkast § 32.

ad § 38. Med Hensyn til Hjemsendelsen 
kan henvises til det i Motiverne til Lov
udkastet om Løsgjængeri, Drukkenskab og 
Tvangsarbeidshuse, Side 56, udviklede. Se 
iøvrigt Regi. af 20de Januar 1886, § 33 og 
Resolution af 29de August 1877, Regi. af 
22de Januar 1885, § 28.

Personer, der skal udstaa Straf paa kor
tere Tid end 6 Maaneder, vil i Regelen ind
sættes i Kredsfængsel og alene i Landsfængsel, 
om de er hjemmehørende i Nærheden af dette. 
Der er da ikke de samme Grunde til tvungen 
Hjemsendelse her, som ved de til længere Tid 
dømte. Paa den anden Side vil der selv
følgelig intet være til Hinder for, at ogsaa de 
fra Kredsfængslerne løsladte i Trangstilfælde 
gives Reiseunderstøttelse paa samme Maade, 
som ogsaa nu kan ske.

Man finder udtrykkelig at burde bestemme, 
at Forsendelsesudgifter ikke maa afholdes i 
Arbeidspengene. Den modsatte Regel er 
uheldig, allerede fordi den leder til en stor 
Ulighed, al den Stund Fanger fra alle Lands
dele samles i en Strafanstalt, og saaledes Reise- 
omkostningerne bliver i høieste Grad ulige. 
Jfr. den h o l l a n d s k e  Lov, Art. 10, som 
dog alene siger, at fri Reise kan tilstaaes.

Den i § 39 indeholdte Regel er saa 
naturlig, at den ogsaa nu vistnok praktiseres 
uden udtrykkelig Lovhjemmel.

Jfr. Z ii r i c h s Lov § 14.
Ved § 40 bemærkes, at man ikke har 

troet at Arbeidspenge i noget Tilfælde bør 
godskrives Fanger, som indsættes til Afsoning 
af Bøder. Iøvrigt gjør Undtagelsen sig i det 
hele selv, da Arbeidspenge aldrig vil gives 
før efter nogen Tids Ophold i Fængslet.

Kapitel III.

Om F u l d b y r d e l s e n  a f  H e f t e s t r a f .  

Med Hensyn til denne Strafs almindelige
V

Karakter henvises til Straffeloven og sammes 
Motiver, Side 35 flg. Saaledes som af det 
der anførte fremgaar, er det Meningen, at 
denne Straf nærmest skal svare til vor nuvæ
rende Arrest, dog med A r b e i d s p l i g t .

ad § 41. Jfr. Regi. af 22de Januar 
1885 for Fangebehandlingen i Distriktsfængs
lerne om Strafarrestfanger §§ 7 b, 9 b og 11 a.



Idet Paragrafen nævner Hensynet til Fange- 
tugt, er herved betegnet det samme som i 
Reglementet med «maadeholden Nydelse*. Al 
Yppighed, alt Vellevnet maa være borte fra 
Straffængslet som uforenligt med sammes 
Væsen. Jfr. s v e n s k  Lov af 29de Juli 
1892, § 7.

ad § 43. Meget ofte vil Afsondringen, 
hvad kortere Straffetider angaar, gjøre sig 
selv, fordi der dog ingen haves, hvormed 
Fangen kan sættes sammen. Til IJndgaaelse 
af vilkaarlig Ulighed anbefaler det sig da imid
lertid at fastslaa Afsondringen, hvilken vistnok 
ogsaa iøvrigt har de bedste Grunde for sig.

ad § 44. Jfr. Regi. af 22de Januar 1885, 
§§ 24 b, 24 b i og 26. Se bl. a . . ogsaa den 
s v e n s k e  Lov af 29de Juli 1892, der i § 6 
om de til Fængsel dømte bestemmer, at deres 
nærmeste kan besøge dem i Fængslet efter 
Anmeldelse til Bestyreren, der bestemmer en 
passende Tid og, om han finder det fornødent, 
lader en Fængselstjenestemand være tilstede.

ad § 45. De øvrige ikke her opregnede 
Bestemmelser angaaende Fængselsfangerne vil 
dels ikke egne sig til Anvendelse paa Hefte
fangerne, dels være afløste ved Bestemmelserne 
i §§ 41-44 .

Kapitel IV.

Om B e h a n d l i n g e n  a f  F a n g e r ,  d e r
i k k e  u d s t a a r  S t r a f .

Herunder gaar først og fremst Personer, 
der hensidder i Varetægtsfængsel som mistænkte 
eller anklagede for strafbare Handlinger, men 
dernæst ogsaa Gjældsarrestanter, Personer, der 
skal transporteres ud af Riget o. lign., eller 
som paa Grund af Sindssygdom har maattet 
tages i Forvaring i Fængsel, indtil de kan 
afsendes til Sindssygeanstalt. Ogsaa de, som 
paa Grund af Beruselse er indsatte i Politi
arrest, indgaar egentlig under Kapitlet. Det 
indsees imidlertid let, at de aller fleste af dets 
Bestemmelser udelukker sig selv for deres 
vedkommende, hvis Ophold er ganske kort, i Re
gelen begrænset til en Nat, og som til og 
med under dette Ophold er i en ofte mindre 
bevidst Forfatning.

ad § 46. At ikke heller nogen Art af 
disse Fanger bør sættes sammen i Utrængs-

Å

maal, antages klart. Paa den anden Side kan 
der ingen Grund være til her bestemt at 
fastholde Afsondring, naar der handles om 
Personer, som selv ønsker at være sammen. 
Saaledes som ogsaa i Justitsdepartementets 
Cirkulære af 10de Januar 1890 udtalt, bør 
dette endog gjælde med Hensyn til Fanger af 
forskjelligtKjøn, f. Ex. Ægtefæller, eller hvor en 
Moder ønsker at pleie sin syge Søn. Noget 
ubetinget Forbud mod, at saadant tilstedes, 
indeholder ikke heller Loven, idet dens Paa- 
bud om egen Kvindeafdeling og kvindelig Be
tjening for Kvindefangerne lader sig forene 
dermed.

§ 47 svarer, hvad angaar Varetægtsfanger 
til Straffeproceslovens § 242.

§ 47 opstiller imidlertid det nye Princip, at 
alle Fanger har Arbeidspligt. At denne Regel 
i Virkeligheden er ikke alene anbefalelses
værdig af Hensyn til god Orden i Fængslet, 
men ogsaa af Hensyn til Fangens eget Bedste, 
vil vistnok ingen Modsigelse vække. Nogen 
Betænkelighed som et uberettiget Indgreb i 
hans Frihed kan den ikke heller vel frem
kalde. Naar man af Hensyn til den endnu 
ikke beviste Forbrydelse indespærrer den mis
tænkte i en Celle, vilde det være at sie Myg
gen af, om man fandt sig uberettiget til at 
sørge for, at han der anvendte sin Tid paa 
en fornuftig og nyttig Maade. Bliver han 
kjendt skyldig —, og dette er jo Forudsæt
ningen ogsaa for Fængslingen —, er han jo 
desuden pligtig til ogsaa at erstatte Udgifterne 
ved sit Ophold i Fængslet, og det er da 
alene en Konsekvens af Fængslingen, at man 
ogsaa søger at sikre sig denne Erstatning ved 
at fastholde en Pligt til Arbeide. Iøvrigt maa 
det erindres, at en stor Del af Varetægts
fangerne er Personer, hvis Brøde til og med 
allerede ved egen Tilstaaelse eller ved Dom er 
slaaet fast.

Arbeidspligt for Varetægtsfanger er heller 
ikke ukjendt i andre Lande. Af de tyske 
Fængselsfunktionærers Forening udtaltes saa
ledes paa Møde i Freiburg i 1889, at i T y s k 
l a n d  maa det ansees tilladt at paalægge 
Varetægtsfanger Arbeide, naar Opretholdelsen 
af Orden i Fængslet kræver det («Blatter ftir 
Gefangnisskunde», XXV). Reglementet for 
B a d e n s Kreds- og Amtsfængsler, § 80, 
hjemler udtrykkelig Adgang til at paalægge



visse Klasser af Varetægtsfanger Arbeide, naar 
det af Ordenshensyn er nødvendigt. Lignende 
Regel haves i S a c h s e n .  I visse Kantoner 
i S c h w e i z  har Varetægtsfanger Arbeids- 
pligt. I  I t a l i e n  bestemmer Fængselsregle
mentet af 1ste Februar 1891, Art. 276, at de 
omhandlede Fanger kan tilpligtes at arbeide, 
medmindre de selv sørger for sit Underhold.

§ 48 svarer til Straffeproceslovens § 243, 
idet det antages heldigst af Hensyn til Fuld
stændighed og en samlet Oversigt, at ogsaa 
de om Varetægtsfanger gjældende, særlige 
Regler er at finde i denne Lov. Bestemmel
serne i § 48 gjengiver i det hele Straffe
proceslovens, idet de foretagne Forandringer 
nærmest alene tilsigter at passe dem ind i 
denne Lovs Ramme.

§ 49 tiltrænger formentlig ikke nærmere 
Begrundelse.

Kapitel V.
F o r s k j e l l i g e  B e s t e m m e l s e r .
Efter den nugjældende Ordning tilhører, 

som allerede tidligere omhandlet, Distrikts
fængslerne dels Amterne, dels Stadskom
munerne, der ogsaa udreder de med samme 
forbundne Udgifter med Undtagelse af Udgifterne 
til Lægetilsyn og Lægemidler, Inventarieklæder, 
Understøttelse til Løsladte, Udgifter ved 
Undervisning, Sjælepleie og særlig G-odt- 
gjørelse til Bestyrere. Derhos betaler imid
lertid Staten Fængselsdistriktet U n d e r -  
h o l d n i n g s p e n g e  pr. Dag for de an
bragte Fanger, nemlig 80 Øre pr. Fange. 
Ialt løb 1894 Statens Udgifter op til 
Kr. 107 000,oo, medens Distrikternes endelige 
Udgift udgjorde ca. Kr. 150 000,oo1). Hvorvidt 
Staten, naar den overtager Fængslerne, bør

!) Hertil kommer Udgifterne ved Hjælpe-(Thing'lags-) 
fængslerne, der ikke er medtagne i Bereg
ningen, men neppe tilsammen løber op over ca. 
Kr. 20 000,00. (Efter et i Justitsdepartementet 
gjort Overslag skulde de ikke beløbe sig til mere end 
ca. Kr. 16 000,00). 1 1892 udgjorde saaledes Fængsels
distrikternes samlede Udgifter til Fængselsvæsenet 
Kr. 230 000,00, hvoraf igjen Kr. 70 000,00 refun
deredes af Staten, hvis samlede Udgift var ca. 
Kr. 90 000,00. Det hele Beløb bliver saaledes ca. 
Kr. 250 000,00, medens det til Distriktsfængslerne 
medgaaede er auslaaet til Kr. 230000,00.

vedblive at kræve noget Bidrag af Kom
munerne, er vistnok et Spørgsmaal. Lader 
man, saaledes som i Indførelsesloven fore- 
slaaet, for Fremtiden samtlige Bøder, hvoraf 
hidtil et stort Beløb har tilfaldt Kommunerne, 
gaa til Staten, vil herved en Indtægtspost for 
denne paa (efter Regnskabet for 1893) hen- 
imod Kr. 100 000,oo vindes, hvorved da dens 
forøgede Udgifter, selv om den overtager den 
hele Udgift ved Fængselsvæsenet, tilnærmelses
vis vil dækkes.

For imidlertid at undgaa enhver Van
skelighed og Strid med Hensyn til Fængs
lernes Overdragelse til Staten, anbefaler det 
sig vistnok ikke uden videre at overføre Ud
gifterne til Statskassen, men at gjøre dennes 
Overtagelse af dem afhængig af, at Fængsels
distrikterne vederlagsfrit overdrager Staten 
sine Fængsler (§ 54). Da nu enkelte Fængsels
distrikter ikke fuldt ud har det fornødne 
Fængsels rum, sætter man sig paa denne 
Maade ogsaa istand til at opnaa det Bidrag 
af disse, som de strengt taget skylder, saa- 
fremt de ikke skal nyde nogen Begunstigelse 
fremfor de øvrige Distrikter.

Paa enkelte Steder hænger Fængslerne 
saaledes sammen med andre Anlæg, som maa 
vedblive at være kommunale, navnlig Politi- 
kamrene, at en Overdragelse til Staten til 
Eiendom vil stille sig mindre heldig. § 54 
aabner her Adgang til en anden Ordning.

Se iøvrigt angaaende tilsvarende Forhold 
efter Fængselsloven af 13de Oktober 1857, 
sammes § 37.

Ved § 55 jfr. Loven af 1857, § 35.
ad § 56. Ved denne Lov kan hele den 

ældre Lovgivning angaaende disse Emner op
hæves. Vistnok indeholder den enkelte 
Bestemmelser angaaende Emner, som ikke her 
er behandlede, men disse vil dog i Virkeligheden 
være ufornødne, . idet Emnet vil kunne 
ordnes administrativt. Særlig med Hensyn 
til Fængselslovens § 40, der bemyn
diger Kongen til at afgive Regler om Em- 
bedsmænds Kompetence udenfor sit Distrikt, 
naar det fælles Distriktsfængsel med til
hørende Retslokale ligger udenfor dette, be
mærkes, at nogen Lovhjemmel hertil er 
ufornøden.



/c

(1898/s9.)

Angaaende Udfærdigelse af en Lov om Fængsels
væsenet og om Tvangsarbeide.

Den Norske Regjerings underdanigste Indstilling af 4de Oktober 1898, der 
ved Kongelig Resolution af l()de Oktober 1898 naadigst er bifaldt.

Chefen for Justits- og Politidepartemen
tet, Statsraad Qvam, har underdaningst fore
draget følgende: I

I Forbindelse med sit Udkast til ny 
borgerlig Straffelov har den ved kongelig 
Resolution af 14de November 1885 nedsatte 
Kommission bl. a. ogsaa afgivet Forslag til 
Lov om Fængselsvæsenet og om Fuldbyr
delse af Frihedsstraffe.

Dette Udkast er bygget paa Straffelov
udkastet, og det har derfor ogsaa været 
Departementets Tanke, at det burde frem
mes samtidig med dette. Det kan imidlertid 
med meget faa Forandringer gjøres gjæl- 
dende under den nu bestaaende Straffelov, 
— uden at' dennes Straffesystem behøver at 
forandres, — naar visse af Bestemmelserne 
om Straffuldbyrdelsen i dens andet Kapitel 
ophæves. Og da man, dels fordi man har 
maattet vente paa begj ærede Erklæringer, 
dels paa Grund af Stoffets store Omfang 
endnu ikke er bleven færdig med Bearbei- 

, delsen af Straffelov udkastet, og det vel 
ogsaa tør forudsees, at dette ikke vil kunne

A

naa til endelig Behandling paa første Stor- 
thing, vil man nu foreslaa, at Fængsels
loven søges fremmet særskilt. Det er nem
lig af forskj ellige Grunde af Interesse, at 
en saadan Lov snarest muligt kommer istand. 
For det første staar den i nøie Forbindelse 
med den paatænkte Lov om Løsgjængeri 
m. v., som bør søges fremmet saa snart ske kan. 
Baade Indholdet af de to Love og de For- 
føininger, som vil blive at træffe til deres 
Gjennemførelse, navnlig Tilveiebringelsen af 
de fornødne nye Anstalter, hænger saa nær 
sammen, at disse Love helst bør komme sam
tidig. Dernæst har Fangetallet i vore Straf
anstalter for Mænd i de sidste Aar til sine 
Tider været saa høit, at der kan være Grund 
til at frygte for, at Anstalterne om ikke 
saa lang Tid vil blive for smaa. Af Hen
syn hertil er det ønskeligt nu at faa den 
nye Ordning fastslaaet, dels fordi denne gi
ver Adgang til Løsladelse paa Prøve, hvor
ved Fangetallet vil formindskes, dels fordi 
man derved vil faa Anledning til at iværk
sætte de fornødne Nybygninger, hvilke ikke 
hensigtsmæssig kan paabegyndes, førend



man ved, hvordan Fængselsloven bliver. 
Endvidere er den Eiendom, hvorpaa Straf
anstalten for Kvinder ligger, nu stegen til 
en saadan Værdi, a t Anstalten ikke bør be
holdes længere end nødvendigt paa sit nu
værende Sted. Men heller ikke en ny Kvinde
anstalt kan med nogen Rimelighed bygges, 
før det er paa det rene, hvilke Lovregler 
man fremtidig faar om Fængsler og Tvangs- 
arbeidshuse. Endelig kan ogsaa bemærkes, 
at der er Haab om, a t en ny Fængsels
ordning vil kunne blive billigere for Staten 
end den nuværende.

Forsaavidt Fængselsloven vedtages i 
den her foreslaaede Form, vil det blive nød
vendigt a tter a t forandre den noget, naar 
Straffeloven er vedtagen. Men dette vil 
kunne ske uden nogensomhelst Vanskelig
hed.

Som nærmere forklaret i et andet Fore
drag af idag, har Departementet fundet a t 
burde overføre til Fængselsloven de fleste 
af de Bestemmelser vedkommende Tvangs- 
arbeidshusene, som indeholdes i tredie K a 
pitel af Straffelovkommissionens Forslag til 
Lov om Løsgjængeri m. v. Men bortseet 
herfra og bortseet fra de Æ ndringer, man 
har gjort for at knytte Udkastet til vor 
gjældende Straffelov, stemmer Departemen
tets Forslag i det væsentlige med Kommis
sionens, hvoraf A ftryk vedlægges.

Departementet er enigt med Kommis
sionen i, at der i selve Loven bør gives 
mere indgaaende Bestemmelser om Friheds
straffenes Fuldbyrdelse, end nu er Tilfælde. 
Og at i Forbindelse hermed samtlige Lov
regler om Fængselsvæsenets Ordning, om 
Behandlingen af andre Fanger end Straf
fanger m. v. er samlede paa et Sted, finder 
man meget hensigsmæssigt.

Videre er Departementet enigt i, at en 
heldig Ordning af Fængselsvæsenet ikke vil 
kunne tilveiebringes, medmindre Staten selv 
overtager alle egentlige Fængsler. Om hvor
dan man i saa Fald nærmere bør ordne sig, 
f. Ex. om hvor Fængsler fremtidig bør læg
ges eller bibeholdes, hvor store de bør være 
m. v., indeholder Kommissionsudkastet intet 
Forslag, men kun nogle foreløbige Antyd
ninger. Heller ikke paa Sagens nuværende 
Standpunkt vil noget Forslag herom kunne

fremsættes, idet Spørgsmaalet ikke hensigts- 
mæssigen kan tages under Behandling i 
Enkelthederne, før man ved, hvordan Lov
ordningen bliver. Man antager imidlertid 
med Kommissionen, a t der maa stræbes efter 
a t opnaa en større Koncentration af Fængs
lerne, end der nu finder Sted, at Kreds
fængslernes Antal helst bør blive betydelig 
mindre end de nuværende Distriktsfængslers, 
og at ligeledes Centralfængslernes Antal 
bør indskrænkes, idet der istedetfor de gamle 
og uhensigtsmæssige Fællesanstalter ind
rettes nye, større og tidsmæssige Lands
fængsler.

De fornødne Nybygninger og Ombyg
ninger af Strafanstalter og Fængsler vil 
naturligvis komme til at medføre betydelige 
Omkostninger. Straffelovkommissionen har 
antydet, at Udgifterne til nye Landsfængsler 
kan antages at ville gaa op til omtrent Kr. 
2 100 000,00, medens de øvrige Fængsler ial- 
fald ikke for Tiden behøver at medføre 
væsentlige Bygningsomkostninger. Hvorvidt 
denne Beregning vil vise sig a t slaa nogen
lunde til, tør Departementet ikke udtale 
noget bestemt om, navnlig ogsaa i Betragt
ning af, at Byggepriserne er stegne betyde
lig, siden Kommissionens Overslag affatte
des. Men man tror med Sikkerhed at kunne 
regne paa, at selv om Omkostningerne skulde 
blive noget høiere end forudsat, vil de for
nødne Byggearbeider kunne udføres, uden at 
Staten derved paaføres Udgifter af saadan 
Betydning, at de bør være til Hinder for 
Omordningen. Værdien'af de Strafanstalter, 
der maa blive at nedlægge, antages nemlig 
at være saa betydelig, at ialfald den væsent
ligste Del af de omhandlede Bygnings
omkostninger derved vil dækkes. Som foran 
antydet antager man ogsaa med Kommis
sionen, at der ved en hensigtsmæssigere Ord
ning af Fængslerne vil kunne spares ganske 
væsentlige Beløb i Driftsomkostninger. Kom
missionen har for Landsfængslernes Ved
kommende haabet paa en Besparelse af en 
Kr. 80 000,00. Saa stor Mindskning lige-
overfor de nuværende Udgifter til Straf
anstalterne tør dog neppe paaregnes, bl. a. 
fordi enkelte af de Indskrænkninger i Ud
gifterne, som Kommissionen har forudsat^ 
allerede er gjorte. Men at der dog vil



kunne indvindes betydelige Summer, naar 
Landsfængslerne bliver færre, men større, 
nærer Departementet ingen Tvivl om. En 
Begrænsning af Kredsfængslernes Antal bar 
Kommissionen ligeledes antaget egnet til at 
formindske Udgifterne. Departementet er 
vistnok enigt beri Men man tror dog, bl. 
a. af de i Kommissionens Motiver Side 20 
anførte Grunde, ikke at burde regne paa 
nogen Besparelse paa dette Grundlag.

Med Hensyn til Udgifterne ved Tvangs- 
arbeidsbusene, som Departementet med Kom
missionen antager, at Staten maa overtage, 
skal man bemærke følgende.

Straffelovkommissionen har antaget, at 
der maa skaffes Plads til et Belæg af idet- 
mindste 600 Personer. Under Forudsætning 
af et saadant Belæg er Kommissionen gaaet 
ud fra, at Udgifterne ved Anlæg af de for
nødne Anstalter ikke behøver at overskride 
Kr. 1 200 000,00, ligesom den bar antydet, at 
man til Anstalternes Drift — bortseet fra 
Renter af Anlægskapitalen — burde kunne 
komme ud af det med et Beløb af Kr. 250,00 
pr. Fange pr. Aar. Omkostningerne vilde 
efter denne Beregning Aar om andet blive 
omtrent Kr. 150 000,00. Herfra maa imidler
tid trækkes Udgifterne ved de nuværende 
Tvangsarbeidsanstalter, som Kommissionen 
anslaar til Kr. 70—75 000,00, hvoraf omtrent 
4/s betales af Statskassen, Resten af Kom
munerne. Altsaa Merudgift omtrent Kr. 
80 000,00. Deraf skulde falde saavel paa 
Staten som paa Kommunerne omkring Kr. 
40 000,00.

Efterat Straffelovkommissionens Indstil
ling var afgiven, er der imidlertid tilveie- 
bragt Oplysninger, der i væsentlig Grad for
rykker Grundlaget for den foran gjengivne 
Beregning. Det har nemlig vist sig, at An
tallet af Omstreiferne, der vil komme til at 
yde en stor Kontingent til Tvangsarbeids- 
anstalternes Belæg, er meget større, end 
man tidligere bar forudsat.

Man skal i saa Henseende henvise til 
Sognepræst Walnums som Stb. Dok. No. 
lOO for 1896 trykte Indberetning. Det er 
her oplyst, at Antallet af de til de alminde
lige Omstreiferfamilier hørende Personer kan 
anslaaes til 4 000 og Gesellernes Antal til 
500. Den af Sognepræsten udarbeidede Fante-

fortegnelse omfatter 3 859 Individer. Heraf 
er 2 304 Hovedpersoner. «Af disse», oplyses 
der, «kan 257 regnes som fastboende, 274 
som tvivlsomme, da de kun en kortere Tid 
har holdt sig i Ro. Der bliver saaledes 1773 
Hovedpersoner tilbage, der mere eller mindre 
stadig streifer om. De allerfleste ogsaa af 
disse erklærer rigtignok, at de ønsker at 
slutte med sit Omstreiferliv; men det maa 
alligevel forudsættes, a t det vil blive ikke 
saa faa, paa hvem der maa anvendes Tvang 
for at faa dem til a t gjøre det.»

Pastor Walnum antager derfor ogsaa, 
at et Komplex af Anstalter for 600 Individer 
neppe vil blive tilstrækkeligt til Lovens 
Gjennemførelse. Han antyder, a t der bør 
skaffes Plads til 8—900 Individer, og mener 
under denne Forudsætning, a t det vil være 
det heldigste, at man anlægger 3 Anstalter, 
hver for 300 Individer, en for Østlandet, 
en for de nordlige Landsdele og en for Vest
landet, idet han udtaler, at heller ikke 
Tvangsarbeidsanstalterne bør være for store, 
Paa den anden Side tror han, a t Udgifterne, 
særlig den aarlige Udgift pr. Individ, vil 
blive mindre, end afStraffelovskommissionen 
forudsat. Han paaberaaber sig i saa Hen
seende Erfaringer fra forsk] ellige fremmede 
Anstalter og mener paa Grundlag heraf, at 
det aarlige Udlæg pr. Individ ikke behøver 
at overstige Kr. 200,00. Ogsaa Anlægskapi
talen antager han maa kunne reduceres ad
skillig, ialfald til Kr. 1 800,00 pr. Individ.

Departementet skal bemærke, a t det 
heller ikke med Hensyn til denne Del af 
den paatænkte Ordning er muligt paa For- 
haand at opstille nogen sikker Beregning af 
Omkostningerne. Hvad Størrelsen af det 
antagelige Belæg angaar, vil dette komme 
til at bero paa den ene Side paa, hvorledes 
den vordende Lov og de Foranstaltninger, 
som i Forbindelse med den tænkes trufne, 
vil virke til a t indskrænke Omstreiferiet, 
paa den anden Side paa, hvorledes Loven 
anvendes, i hvormange Tilfælde Paatale- 
myndigheden vil finde Indsættelse i Tvangs- 
arbeidshus fornøden, og hvorlænge de Ind
satte vil blive beholdte der. Herom kan 
man ikke for Tiden have nogen bestemt Me
ning. Men man maa efter de foreliggende 
Oplysninger antage, at Sognepræst Walnum
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ikke regner for høit, naar han gj ør Regning 
paa et Belæg af 8—900 Tvangsarbeidere. 
Det gjennemsnitlige daglige Belæg i de nu
værende Tvangsarbeidsanstalter var i 1896 
283, 214 Mænd og 69 Kvinder. Det høieste 
samtidige Belæg, som er det, hvormed her 
maa regnes, vides ikke, men var visselig 
adskillig større. I  Kristiania Tvangsarbeids- 
anstalt, der havde et dagligt Middelbelæg af 
206, 151 Mænd og 55 Kvinder, var det 
høieste Belæg af Mænd 236, af Kvinder 71. 
Da Loven tilsigter at faa indført en virksom
mere Behandling af Personer, der er hen
givne til Ørkesløshed eller Drukkenskab, end 
den nu almindelige, vil Opholdstiden i An
stalterne for saadanne rimeligvis blive bety
delig længere end nu, og Belægget derfor 
stige, ialfald saalænge der ikke oprettes det 
fornødne Antal Arbeidshuse udenfor Tvangs- 
arbeidsanstalterne. Til det tidligere Belæg 
vil komme dem af Omstreiferne, som ikke 
godvillig vil opgive sin Omvandren. Med 
Hensyn til disse sidste, af hvilke der nu kun 
forholdsvis sjelden indkommer nogen i Tvangs- 
arbeidsanstalterne, maa bemærkes, at de vist
nok maa beholdes temmelig længe, om Ind
sættelsen skal være til nogen varig Nytte.

Forudsætter man, at der maa skaffes 
Plads for 900 Personer, vil man ikke kunne 
nøie sig med en Anstalt. A t anlægge 3 
tror man dog heller ikke vil være hensigtsmæs
sigt, idet Administrationsomkostningerne der
ved vil stige uforholdsmæssig, og denne Stig
ning ikke antages paa langt nær at ville 
opveies ved Formindskelse af Transportom
kostningerne. Man antager, a t man bør 
indskrænke sig til 2 Anstalter, enten en i 
det Østenfj eldske og en i det Vestenfjeldske 
baade for Mænd og Kvinder eller en A nstalt 
for Mænd og en for Kvinder, hvoraf den 
sidste muligens kan sættes i Forbindelse med 
den paatænkte nye Strafanstalt for Kvinder.

Anlæg af A nstalter for 900 Personer 
vil efter Straffelovkommissionens Beregnings- 
maade medføre en Udgift af Kr. 1 800 000,00. 
Departementet anser det sikrest at regne 
mindst med denne Sum, om man end ikke 
vil benægte Muligheden af, at det af Pastor 
Walnum antydede Beløb for hver Person 
kan vise sig tilstrækkeligt.

Hvad angaar Driftsudgifterne, antager

Departementet derimod, at det af Sognepræst 
Walnum nævnte Beløb er for lavt ansat. 
Under Hensyn til, at der antagelig maa an
lægges 2 Anstalter istedetfor som af Straffe- 
lovkommissionen forudsat én større, og i 
Betragtning af, at der er indtraadt forskjel
lige Forandringer i Forholdene, siden Kom
missionens Forslag blev afgivet, idet der 
blandt andet nu maa regnes med høiere 
Byggepriser og større Lønninger, antager 
man, at ogsaa det Beløb, som af Kommis
sionen er antydet, vil overskrides ikke ube
tydelig. Naar det i Pastor Walnums Ind
beretning til Støtte for hans Antagelse er 
anført, at de store belgiske Anstalter Hoog- 
straeten — W ortel — Merxplas drives med 
Overskud, maa dette vistnok bero paa feil- 
agtige Oplysninger. Af en officiel Opgave 
sees, a t Udgifterne ved de belgiske Tvangs
arbeidsanstalter i 1894 med et Gjennem- 
snitsbelæg af 7 095 har beløbet sig til frcs. 
2 061 025,00 eller omtrent Kr. 208,00 pr. 
Tvangsarbeider. Derimod forholder det sig 
ganske rigtigt, at forskj ellige tyske An
stalter drives med smaa Omkostninger. Men 
der er forskj ellige Forhold, som gjør, at man 
ikke hos os kan vente at faa en Anstalt 
dreven saa billig som i Tyskland. Saaledes 
vil Opvarmning, Belysning og tildels Be
klædning paa Grund af Landets Beliggenhed 
og Klimat blive kostbarere hos os end i 
Tyskland. Fangernes Hjemsendelse, som 
hos os vil kræve ikke ubetydelige Beløb, er 
neppe medtaget i de tyske Opgaver eller 
medfører ialfald i Tyskland en forholdsvis 
liden Udgift. Men hvad særlig er at be
mærke, er at der til Lønninger, navnlig af 
det underordnede Personale, maa paaregnes 
et betydelig større Beløb hos os.

Man antager, a t den nærmeste Veiled- 
ning med Hensyn til de vordende Tvangs- 
arbeidshuses Udgifter er a t hente fra vore 
egne Strafanstalter. For disse underet be
høvedes der i 1896—97 et Statstilskud af 
omtrent Kr. 515,00 pr. Fange. Saa høit an
tager man dog ikke, der kan være Spørgsmaal 
om at sætte Udgiften for Tvangsarbeidå- 
anstalterne. Under Forudsætning af, a t der 
bygges nye og større Strafanstalter, vil 
nemlig, som foran antydet, det nævnte Til
skud kunne reduceres adskilligt. Hvor stor
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denne Reduktion kan blive, kan man ikke med 
nogen Nøiagtighed angive. Men billigere end 
Kr. 350,00 pr. Individ vover man under enhver 
Omstændighed ikke at beregne Tvangsarbeids- 
anstalternes Udgift. Det maa forøvrigt be
mærkes, at der i vore nuværende Straf- 
anstalter væsentlig drives haandværksmæs- 
sige Arbeider. Hvis Tvangsarbeidsanstal- 
terne, som vel vil blive Tilfælde, i større 
eller mindre Udstrækning anlægges som 
Jordbrugsanstalter, bliver Beregningen endnu 
usikrere, idet man med Hensyn til saadanne 
Anstalter savner enhver Erfaring.

Tvangsarbeidsanstalten i Kristiania sy
nes i 1896 — med et dagligt Gjennemsnits- 
belæg af omtrent 206 Lemmer — alene at 
have medført en Udgift — udover Indtæg
terne — af omtrent Kr. 190,00 pr. Lem pr. 
Aar. Men en Statsanstalt efter den paa
tænkte Lov vil ikke kunne drives saaledes, 
som denne Anstalt har været dreven. Den 
svenske Tvangsarbeidsanstalt Svartsjø sy
nes i 1895 med et Grjennemsnitsbelæg af 222 
Mænd at have kostet omtrent Kr. 447,00 
pr. Fange, i 1896 med Middelbelæg 249 om
trent Kr. 308,00 pr. Fange. Anstalten i 
Karlskrona, der i 1895 og 1896 havde et 
gjennemsnitligt Belæg af henholdsvis 205 
og 191 Mænd, synes i de samme Aar at have 
kostet henholdsvis Kr. 456,00 og Kr. 481,00 
pr. Fange.

Gfaar man ud fra et Belæg af 900 Per
soner og en aar lig Udgift pr. Tvangsar- 
beider af Kr. 350,00, skulde Udgiften, Ren
ter af Anlægskapitalen ikke medregnet, 
blive Kr. 315 000,00 om Aar et, hvoraf efter 
Udkastet skulde falde paa Staten Kr. 
210 000,00, paa Kommunerne Kr. 105 000,00. 
Herfra maa imidlertid trækkes de Udgifter, 
som de nuværende Anstalter medfører, hvilke, 
naar Udgifterne ved Personer, der unddrager 
sig sin Underholdningspligt, medtages, ud- 
gjør en Kr. 80—85 000,00. Deraf falder efter 
de seneste foreliggende Opgaver at dømme 
omtrent Kr. 65 000,00 paa Staten, omkring 
Kr. 20 000,00 paa Kommunerne. Altsaa 
Merudgift for Staten Kr. 145 000,00, for 
Kommunerne Kr. 85 000,00. Som af Straffe
lovkommissionen paapeget, vil imidlertid en 
væsentlig Del af den forøgede Udgift for

Kommunerne dækkes derved, at disse faar 
til Disposition Eiendomme eller Kapitaler, 
der er knyttede til de nuværende Tvangs- 
arbeidsanstalter. Videre bør det bemærkes, 
at Kommunerne, hvis nærværende Forslag 
med Hensyn til Fængslerne vedtages, vil 
blive frie for en meget betydelig aarlig Ud
gift til Fængselsvæsenet. Denne kan an
sættes til omkring Kr. 160 000,00 aarlig. 
Til Grjengjæld vil vistnok Kommunerne lide 
et betragteligt Tab af Indtægter, om alle 
Bøder, som af Kommissionen foreslaaet, frem
tidig kommer til at tilfalde Statskassen. 
Men dette Tab udgjør ikke paa langt nær 
saa meget.

Tager man ogsaa med Hensyn til Sta
tens Udgifter hele den paatænkte Omord
ning af Fængsler, Strafanstalter og Tvangs- 
arbeidshuse i Betragtning, vil til de nævnte 
Kr. 145 000,00 blive at lægge de oven omhandlede 
Kr. 160 000,00, som Kommunerne nu udreder 
til Fængslerne, saaledes at Staten faar en 
samlet Merudgift af Kr. 305 000,00. Som
nævnt tør der imidlertid være Haab om, at 
Statens Udgifter til Strafanstalterne vil kunne 
reduceres betydelig. Sætter man denne For- 
mindskelse til Kr. 65 000,00, skulde en Reform 
af Tvangsarbeidsanstalterne og Fængslerne 
medføre en aarlig Udgift for Staten af om
kring Kr. 240 000,00 aarlig. Som det vil sees 
af Foredraget om Løsgjængerloven, vil imid
lertid de paatænkte Forholdsregler mod Om- 
streifere og Løsgjængere ogsaa medføre andre 
Udgifter, medens der paa den anden Side 
vil kunne regnes betydelige Beløb til Af
drag i de Udgifter, Staten vil faa.

Kommissionens Udkast til Fængselslov 
har været forelagt Strafanstalternes Direk
tører og andre Fængselstj enestemænd eller 
Fængselsmyndigheder. Dens Udkast til Lov 
om Løsgjængeri m. v. har været omsendt 
til forskj ellige andre Myndigheder. De Be
mærkninger, som er afgivne, skal man i den 
Udstrækning, hvori man finder det fornødent, 
omhandle ved Omtalen af vedkommende Be
stemmelse i medfølgende Udkast.

Lovens Overskrift er forandret af Hen
syn til Optagelsen af Reglerne om Tvangs- 
arbeidshusene.



Angaaende Udfærdigelse af en Lov om

Til § 1.

Præsten i Trondhjems Strafanstalt og 
Distriktsfængsel har bemærket, at Ordene 
»saavidt muligt» i No. 2 burde udgaa.

Departementet er enigt i, at det vilde 
være det ønskeligste, om Bestemmelsen om 
særskilt Afdeling for Kvinder kunde opstil
les som absolut Krav. Af de af Kommis
sionen anførte Grunde har man dog troet at 
burde blive staaende ved dennes Forslag.

I Paragrafens Slutning har man fore
taget en Redaktionsforandring bl. a. for 
tydeligere at fremhæve, a t det er Kommu
nernes Pligt at oprette de fornødne Politi
arrester.

Nærmere Regler om saadanne Arrester 
vil efter § 59 kunne gives af Kongen eller 
den, han dertil bemyndiger.

Til §§ 2 og 3.

De her foretagne Forandringer er alene 
af formel N atur og gjort for at bringe 
Loven i Overensstemmelse med den gjæl- 
dende Straffelov.

Med Hensyn til § 3, sidste Punktum 
har Bestyreren af Kristiania Distriktsfæng
sel udtalt følgende:

«Det forekommer mig efter den Erfaring, 
man har havt i Kristiania Distriktsfængsel 
om det yderst mislige i at have Politiarre
stanter endog i samme Bygning som det 
øvrige Fængsel, særdeles uheldigt her at 
give Anvisning paa Benyttelse af Hjælpe
fængsel som Politiarrest. Her vil vel som 
oftest den almindelige Fange være udsat for 
a t tilbringe Natten Yæg i Væg med beru
sede og støiende Personer, og da Spørgs- 
maalet særlig antages at ville være praktisk 
i de mindre Byer, vil Forholdet kunne blive 
utaaleligt, særlig under Markeder o. s. v* 
Det maa her endvidere erindres, at man ved 
denne Tilladelse aabner Adgang til en Be
nyttelse af Fængslets Personale til ganske 
andet Formaal end det, hvortil der veddets 
Ansættelse fortrinsvis bør tages Hensyn, 
idet en forøvrigt nok saa dygtig Fængsels
mand kan være absolut uskikket til at be
handle berusede Personer. Sammenholdes 
nærværende § med § 6, vil det, da først

Fængselsvæsenet og om Tvangs arbeide.

Politiarrester er medtagne i Udkastet, 
fremgaa, at der ogsaa i ethvert Tilfælde 
skal være Adgang til kvindelig Betjening 
for kvindelige Politiarrestanter, der indtages 
i Hjælpefængslerne. Men da det vel som Regel 
maa antages at ville blive Vagtmesterens 
Hustru eller voxne Datter, der overtager 
den Pligt a t tilse Kvindefanger i Hjælpe
fængslet, vil det vistnok erfares, at man 
kan komme til at erholde et tarveligere 
Personale end ellers, om man gjør herom- 
handlede Bestemmelse til Lov.

Det forekommer mig at være deteneste 
rette, at man søger Politiarresterne holdt 
helt udenfor de egentlige Fængsler, og ikke 
som her i Udkastet ved at pege paa en 
Godtgjørelse fra Kommunen til Staten paa- 
ny aabner Adgang til nogensomhelst Sam
menblanding af kommunalt og offentligt ved 
Fængselsforvaltningen, noget der visselig ikke 
har været og heller ikke vil blive af det 
gode.»

Departementet er i det hele enigt i det 
her anførte. Man antager derfor ogsaa, at 
der ved Lovens Gjennemførelse bør vises 
megen Forsigtighed ved Meddelelsen af saa- 
dan Tilladelse som omhandlet. Men man 
antager med Kommissionen, at der kan være 
Tilfælde, hvor en Forening af Hjælpefængsel 
og Politiarrest vil findes rimelig og lidet 
betænkelig, og at Adgangen til en saadan 
Forening derfor ikke helt bør afskjæres.

Til § 4.

Da den af Kommissionen foreslaaede Af- 
fatning ikke vil passe i Tilfælde af, at 
Kvindeanstalten ikke kommer til at forenes 
med nogen af Mandsanstalterne, hvortil Ad
gangen bør holdes aaben, har man forandret 
Bestemmelsen noget.

Til §§ 7 og 8.

§§ 7 og 8 i Kommissionens Udkast inde
holder Bestemmelser om de saakaldte Fæng- 
selsraad. Spørgsmaalet om saadanne Raads 
Hensigtsmæssighed og Nytte hører til de 
mest omstridte paa Fængselsvæsenets Felt. 
Ogsaa inden Kommissionen sees der at have 
gjort sig forskjellige Meninger gjældende



forsaavidt, uden at dog noget fra Kommis
sionsudkastet afvigende Forslag er formu
leret. Bestemmelserne om Fængselsraadet 
og den Myndighedskreds, det er foreslaaet 
tillagt, er ogsaa den Del af Udkastet, som 
har vakt stærkest Betænkelighed hos dem, 
der har erklæret sig om dette.

Direktøren for Bodsfængslet har henvist 
til en nylig fremkommen Udtalelse fra den 
engelske Fængselsstyrelse, der i Anledning 
af en Motion om Udvidelse af Tilsynskom
missionernes Beføielse har ytret, a t en saa- 
dan Udvidelse let kunde skade de for et 
Fængsels Bestyrelse nærmest ansvarlige Tje- 
nestemænds Autoritet, og at Forslag i den 
nævnte Retning derfor alene kan bifaldes, 
forsaavidt de ikke medfører saadan Skade. 
«Ogsaa hos os,» tilføier Direktøren, «bør 
der vises Forsigtighed og ikke gives Fæng
selsraadet for udstrakt Virkefelt eller for
megen besluttende Myndighed. Det er nem
lig ikke overalt eller til enhver Tid, at et 
saadant Raad er klogt nok til saavidt muligt 
at lade Direktørens Mening være den gjæl- 
dende. Tvertimod vil det ikke sjelden hænde5 
at Raadet mener at forstaa hvilkensomhelst 
af de foreliggende Sager bedre end Direk
tøren og vil søge at sætte sin egen Mening 
igjennem trods ham uden at tænke ^paa 
eller forstaa, hvilken Skade herved voldes 
Direktørens Autoritet, den han i Fængs
lets Interesse saa høilig trænger bevaret. 
Under saadanne Omstændigheder gjør Raadet 
efter min Mening meget mere Fortræd end 
Nytte, og det vilde utvivlsomt være langt 
gavnligere for Fængslet intet Fængselsraad 
at have. For en Direktør vil under disse 
Omstændigheder Tilstanden være nærsagt 
utaalelig.

Ved Fængsler, der har Kontorist, bør 
saadan være Fængselsraadets Sekretær, og 
bør Fængselsraadets Korrespondance med 
Fængselsstyrelsen som Regel ske ved Direk
tøren. Fængselsraadet bør imidlertid ogsaa 
have Adgang til at korrespondere direkte 
med Fængselsstyrelsen, om det maatte findes 
tj enligt.»

Direktøren for Akershus Strafanstalt 
har bl. a. udtalt følgende:

«Jeg finder det i Udkastet til Lov om 
Fuldbyrdelse af Frihedsstraffe foreslaaede

Fængselsraad med de samme tillagte, i Fængs
lernes disciplinære Forholde dybt indgribende 
Grjøremaal fra alle Sider seet høist betænke
ligt-

Den hidtidige Erfaring fra vore Straf
anstalter har nemlig vist, a t de ved disse 
virkende saakaldte Tugthuskommissioner har 
været en høist uheldig Institu tion ; thi enten 
har de i Erkj endelsen af sin manglende Ind
sigt i og Forstaaelse af de Sager, de er sat 
til at behandle og kontrollere, været lidet 
virksomme og som Regel i et og alt bifaldt 
Direktørens Forslag og Forføininger og saa- 
sedes indskrænket sig til at forsyne de til 
dem fra Anstalterne indløbne Sager efter 
Omstændighederne med Paategningen «bifal- 
des» eller «anbefales», eller de kan engang 
imellem have mandet sig op til en Indgriben, 
der har været alt andet end heldig.»

Direktøren frygter for, a t det vil gaa 
ligedan med Fængselsraadene. «Men selv 
om denne min F ryg t vil komme til at vise 
sig ugrundet», fortsætter han, «og man faar 
Fængselsraad, der vil tage Sagen paa en 
anden Maade, saa staar man overfor iigesaa 
store eller maaske vel endog langt større 
Farer. Jeg sigter hermed nærmest til den 
Befatning med strengere disciplinære Rev
selser, der er tillagt Raadet. Bestemmelsen 
tager sig godt ud, da den værner om Fan
gerne. Men hvorledes vil Direktørens og 
de øvrige Fængselsfunktionærers Stilling i 
Tilfælde kunne blive? Jeg tror aldeles 
uholdbar. Og hvad Indflydelse vil en saa
dan Bestemmelse gjennemført i Praxis komme 
til at øve paa Fangedisciplinen ? Jeg 
forudsætter, a t Fangerne som nu ved Op
slag i Fangelokalerne skal gjøres bekjendt 
med Revselsesreglementet og saaledes blive 
vidende om, hvem — Raadet eller Direk
tøren — der har Myndighed til at diktere 
de forskj ellige Revselser.

En Fange forser sig paa den Maade, at 
Direktøren finder, at en af de Revselser, 
Fængselsraadet har at bestemme, maa komme 
til Anvendelse. Fangen indsættes foreløbig 
i Celle og betydes, a t Fængselsraadet skal 
blive tilkaldt til Bestemmelse af Revselsen. 
Scenen bliver følgende: Raadet ankommer
efter en eller flere Dages Forløb. Anmel
deren og den Anmeldte fremstilles til Exa-



mination. Den første fastholder sin Meldings 
Rigtighed. Fangen benægter samme og begjæ- 
rer et større eller mindre Antal af sine Med
fanger afhørte som Vidner. Ogsaa disse af
høres og bekræfter med den største Tilforlade
lighed sin Kammerats Forklaring. Konfron
tation anstilles uden Resultat. Raadet, der 
mangler det fornødne indgaaende Kjendskab 
saavel til Betjent som Fange, vover ikke at 
diktere Revselsen. Og hvad saa? Direk
tøren, der kjender sine Folk — Betjente 
saavelsom Fanger —, og er overbevist om 
Fangens Skyld og om Anmeldelsens Rigtig
hed, maa bøie sig for den faldne Afgjørelse 
og trække sig tilbage som den Overvundne, 
medens den angjældende Fange og med ham 
den hele Fangeflok hoverer over Seiren. 
Der vil gaa lang Tid hen, før Direktøren 
kan faa sin brudte A utoritet gjenoprettet, 
og han vil vistnok vogte sig vel for oftere 
at tilkalde Raadet i en lignende Anledning; 
men dermed vil ogsaa de strengere Revselses
satser kun blive staaende paa Papiret, paa 
samme Tid som Disciplinen bliver tilføiet 
et maaske ulægeligt Ulivssaar. Jeg mener 
derfor, a t den hele Disciplinærstraffemyndig
hed bør lægges i Direktørens Haand. En 
Mand kan være særdeles dygtig som Dom
mer, Medlem af Paatalemyndigheden eller i 
hvilkensomhelst anden Stilling, men er der
for ikke en dygtig og skjønsom Fængsels
mand. Fangebehandlingen er en vanskelig 
Gjerning og kræver et langt Studium, og 
jeg tror, man bør vogte sig vel for a t træffe 
Forføininger, der i kort Tid i Tilfælde kan 
nedbryde kanske et helt Livs samvittigheds
fuldt og strengt Arbeide.

Men, vil man rimeligvis indvende, Di
rektøren bør da ikke staa der ganske som 
Enehersker over Hundreder af Medmennesker, 
ukontrolleret, og skalte og valte med dem 
efter Behag. Nei, det er ogsaa min Me
ning. Han bør og maa have et Raad ved 
sin Side, men et Raad af Fængselsmænd, 
der altid sidder inde med de nødvendige 
Kvalifikationer til rettelig at bedømme de 
det til Behandling og Erklæring forelagte 
Sager og med fuldstændigt Kjendskab til 
Fanger og Funktionærer samt endelig med 
Fængselsmandens Skjøn paa, hvad Fængslets 
Disciplin og Orden kræver. Og et saadant

Raad er ikke vanskeligt a t opdrive. Lands
fængslerne vil have Præst, Læge, Inspektør, 
Lærer, Værksmester, Forvalter med flere 
Funktionærer a t byde som Medlemmer af 
et Fængselsraad; Kredsfængslerne færre 
Funktionærer, men vel dog tilstrækkelig 
mange til a t danne et Raad. For disse 
Fængselsraad har Direktøren at forelægge 
til Betænkning Sager af større Betydning, 
hvorunder strengere disciplinære Revselser, 
og jeg tror, man vil opnaa en større Ga
ranti for en ret fængselsmæssig Behandling, 
end gjennem de i Lovudkastet foreslaaede 
Raad.

Hvad dernæst Fængselsraadets Befat- 
ning med de i Udkastets §§ 13, 17,
18, 21, 22, 23, 24, kfr. § 25 omhand
lede Sager angaar, navnlig Løsladelse 
paa Prøve paa Grundlag af angjældende 
Fanges Forhold i Fængslet samt fornyet 
Løsladelse paa Prøve, stiller ogsaa Hensigts
mæssigheden af disse Bestemmelser sig for 
mig meget tvivlsomme, idet jeg ogsaa her 
formener et indgaaende Personkjendskab 
absolut nødvendigt, og et saadant Kjend
skab vil Raadet ligesaalidt ved Løsladelses- 
spørgsmaal som ved Disciplinærstraffes Be
stemmelse sidde inde med. Erhvervelsen af 
et saadant kræver saa megen Tid og et saa
dant Studium af Personer, at det ikke vil 
kunne naaes af noget af Raadets Medlem
mer, hvis Livsstillinger selvfølgelig i første 
Række lægger Beslag paa dem.

Efter hvad jeg ovenfor har tilladt mig 
at udtale, ser jeg i Fængselsraadet en høist 
uheldig Institution, hvis Indtrædelse i Livet 
jeg imødeser med stor Frygt.

Som jeg udtalte i Straffelovskommis
sionen, hvor jeg under Gjennemgaaelsen af 
nærværende Lovudkast havde den Ære at 
være tilkaldt, er jeg fremdeles af den be
stemte Mening, a t Fængselsraadet helt bør 
udgaa, og at alle de det tillagte Funktioner 
udenfor Bestemirielsen om disciplinære Rev
selser samt Tvangsforholdsregler (§31, sid
ste Led) bør henlægges til Fængselsvæsenets 
Chef — Expeditionschefen (Generaldirek
tøren) —, da jeg formener denne ifølge sin 
Stilling altid at ville sidde inde med et 
ganske andet Fond af Personkjendskab og 
Fængselsskjøn end Fængselsraadet. Videre



er jeg ogsaa, som ovenfor allerede anført, 
af den Mening, at det vil være baade godt 
og nødvendigt, at Direktøren har et Raad 
af Fængselsmænd ved sin Side, og at Loven 
saaledes burde komme til at indeholde en 
Bestemmelse om, at der ved hvert Fængsel 
— Landsfængsel og Kredsfængsel — skal 
være et af forannævnte Fængselsfunktio
nærer sammensat Raad, der har at behandle 
de Sager, som det efter nærmere Bestemmelse 
af rette Vedkommende (Kongen eller Ju stits 
departementet) bliver Direktøren paalagt at 
fremlægge. Ethvert af Raadets Medlemmer 
bør have Adgang til at faa sin fra de øvrige 
Medlemmer afvigende Mening tilført For
handlingsprotokollen og Udskrift af samme 
uopholdelig tilstillet Generaldirektøren. E t 
saadant Raad kan i paakommende Tilfælde 
sammentræde strax, da samtlige dets Med
lemmer opholder sig paa Stedet. Nogen be
sluttende Myndighed bør det ikke tillægges. 
Det maa nærmest være en raadgivende For
samling, hvis Udtalelser Direktøren skal 
høre, og som blandt andet sammen med Di
rektøren afgiver Indstillinger og Forslag i 
de Sager, der skal forelægges Generaldirek
tøren til Afgjørelse. Med andre Ord, det 
bør med endel Forandringer træde istedetfor 
de nuværende Funktionærforsamlinger, der 
ved sin nu allerede mangeaarige Virksomhed 
har vist sig ganske uundværlige. Det synes 
at maatte medgives, at Udtalelser fra en 
saadan Institution med et saa mangesidigt 
Kjendskab til de Personer og Forholde, 
hvorom der handles, maa yde al den Tillid, 
som menneskelig ta lt kan forlanges.

Skulde Fængselsforholdene ligeoverfor 
Almenheden kræve yderligere Kontrol, synes 
et ved Lov bestemt Tilsynsraad at maatte 
kunne tilfredsstille alle Fordringer. E t saa
dant, sammensat til Exempel som Udkastets 
Fængselsraad, skulde være inspicerende og 
kontrollerende og som saadant have Adgang 
til at granske alle Fængslets Forholde, og 
i Tilfælde Misligheder i nogen Gren afGjer- 
ningen opdages, da derom at gjøre Indberet
ning til rette Vedkommende. Nogen Ind
griben eller besluttende Myndighed maatte 
ikke være det tillagt.»

Præsten ved Akershus Strafanstalt har 
udtalt, at han har Tvivl med Hensyn til
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Fængselsraadet, idet han navnlig antager, 
at foruden Bestyreren ogsaa andre af Fængs
lets Tjenestemænd bør deltage i dettes Be
slutninger. Vistnok kan de efter Udkastet 
tilkaldes for at give Raad, saa at deres 
Skjøn og Erfaringer som Fagmænd paa denne 
Maade kommer til Nytte. Men det forekom
mer Præsten, at Fængslets Interesser neppe 
vil tage Skade af, at der gaves dem Anled
ning til at øve en endnu vægtigere Indfly
delse paa Afgj øreisen af dets Anliggender.

Direktøren for Trondhjems Strafanstalt 
er meget bange, at Fængselsraadet med alle 
de det tillagte Hverv er upraktisk og tung
vindt. Han tror, det vilde være en mere 
praktisk og fuldt betryggende Ordning at 
anordne en Funktionærforsamling som Raad- 
giver for Direktøren, der maatte have be
sluttende Myndighed i en Flerhed af de 
Fængselsraadet i Udkastet tillagte Hverv, 
hvorimod de vigtigste af disse, særlig Be
slutning om Løsladelse paa Prøve, helst 
matte henlægges direkte under Fængslernes 
Centralstyrelse. Han tænker sig da, at denne 
stadig og til ubestemte Tider maatte føre 
et indgaaende Tilsyn med Fængslernes Be
styrelse, om fornødiges ved en eller to sær
lig dertil uddannede Mænd (Inspektører). 
Vil man opnaa en ensartet Fangebehandling 
for hele Riget i alle dets Fængsler, tror 
han det her antydede vilde være mere prak
tisk end Anordninger af Fængselsraad, be- 
staaende af Folk, der væsentlig har andre 
Gjøremaal og andre Interesser og dertil hel
ler ikke som Regel skal tillægges Godtgjø- 
relse for det byrdefulde Hverv, som her vilde 
paalægges dem. Derimod tror han, at et 
Fængselsraad eller en Kommission muligens 
burde anordnes af Hensyn til Fængslernes 
Økonomi. Derved vilde dets Hverv heller 
ikke blive saa byrdefuldt. Skulde et Fæng
selsraad blande sig op i Fangebehandlings- 
spørgsmaalene, vilde disses Afgjørelse i unø
dig Grad forsinkes og vansk eliggj øres, 
hvorhos Bestyrelsens eller Direktørens Auto
ritet vilde svækkes formeget.

Præsten i Trondhjems Strafanstalt har 
angaaende det heromhandlede Spørgsmaal 
y tre t følgende:

«Det svageste Punkt i Udkastet fore
kommer mig at være dets Bestemmelse an-



gaaende Fængselsraadet, §§ 7—10. Det sees 
ogsaa af Motiverne § 22, a t Meningerne 
herom har været delte inden Straffe! o vkom- 
missionen. Det er min Overbevisning, at 
den Maade, hvorpaa man har bestemt Fæng- 
selsraadets Myndighedsomraade, vil binde 
Direktørens Handledygtighed til væsentlig 
Skade for Fangebehandlingen. Vistnok har 
ifølge § 8 Kongen at give nærmere Bestem
melse om i hvilke Sager Fængselsraadet skal 
have bestemmende Myndighed; men Loven 
giver dog tilstrækkelige Antydninger til, at 
Fængselsraadet har a t optræde ikke alene 
som kontrollerende, men ogsaa som beslut
tende Myndighed i Sager, der burde ligge i 
Direktørens Haand. Særlig gjælder mine 
Bemærkninger § 38, 1ste og 2det Passus, 
forsaavidt angaar Revselser. Skal en Rev
selse have sin Virkning, maa der som Regel 
handles raskere, end Udkastet hjemler. Det 
vil overhovedet ikke tjene Fangebehandlingen 
at binde Direktørens Hænder saameget som 
muligt. En Flerhed af de Afgj øreiser, som 
tænkes henlagte til Fængselsraadet, vil kunne 
henlægges til Justitsdepartementets Fæng
selskontor paa den ene Side og til Direktø
ren paa den anden, samt til Funktionærfor
samlingen, der under Direktørens Forsæde 
selvfølgelig maa forudsættes at sidde inde 
med de bedste Betingelser for at bedømme 
en Flerhed af vigtige Spørgsmaal, der op- 
staar under den daglige Fangebehandling.»

Trondhjems Strafanstaltkommission har 
bemærket, at den Fængselsraadet tiltænkte 
Myndighed synes at gaa formeget ind paa, 
hvad der antagelig bør være Direktørens 
Omraade, og at den i det væsentlige kan 
tiltræde den af Strafanstaltens Direktør og 
Præst fremførte K ritik angaaende dette 
Punkt.

Direktøren for Kvindeanstalten har ud
talt, at det foreslaaede Fængselsraad, der 
foruden at føre Tilsyn med Forholdene i 
Fængslet tillige skal have besluttende Myn
dighed i forskjellige Tilfælde, efter hans 
Formening er en meget uhensigtsmæssig 
Ordning, der vil bidrage til at svække Be
styrerens Myndighed og vanskeliggjøre hans 
Stilling i saa betænkelig Grad, a t Ordenen 
og Disciplinen i Fængslet maa nedbrydes. 
Han frygter for, a t Fængselsraadet vil blive

Fængslets egentlige Bestyrelse, medens den 
ansvarshavende Bestyrer vil stige ned til at 
blive Raadets Underinspektør. De i §§ 13, 
17, 18, 21, 22, 23, 24 og 25 omhandlede Sa
ger, i hvilke efter Lovudkastet Fængsels
raadet skal fatte Beslutning, bør afgj øres af 
Justitsdepartementet. De i §§ 30, 31 og 
33 omhandlede Revselser og Sikkerhedsfor
anstaltninger bør alle ligge i Bestyrerens 
Haand, med Undtagelse af Inddragning af 
godskrevne Arbeidspenge, hvorom Justits
departementets Bestemmelse, som nu, bør 
indhentes. Det nuværende Fængselsraad, 
Funktionærforsamlingen, der kun har raad- 
givende Stemme, finder han hensigtsmæs
sigere end Lovudkastets. Denne Forsamling, 
der ved Kvindestrafanstalten bestaar af 
Præsten, Lægen, Lærerinden, Inspektricen 
og Yærksmesterinden, maa forudsættes at 
have en mere korrekt Opfatning med Hen
syn til de Forholdsregler, der i Tilfælde bør 
tages, end en Forsamling, hvis Medlemmer 
staar udenfor den egentlige Fængselsgjerning 
og derfor ikke vil kunne have noget ind- 
gaaende Kjendskab til Fangerne og Fæng
selsforholdene.

Endelig har Bestyreren for Kristiania 
Distriktsfængsel udtalt, at den Maade, hvor
paa Forslaget om Fængselsraadet er formet, 
kun kan bidrage til at svække istedetfor at 
styrke eller betrygge Fængslernes Bestyrelse. 
Det er ikke saa let efter den AfFatning, Ud
kastets § 8 er given, og hvorved Bestemmel
sen om Raadets Kompetence væsentlig over
lades til Reglement, at dømme om dets frem
tidige Indflydelse paa Direktørens Handle
frihed. Men allerede Raadets Tilstedevæ
relse og den absolute Fastslaaen af dets 
K arakter af Direktørens Overordnede, delvis 
ogsaa Appelinstans for dennes Afgj øreiser, 
maa gjøre den praktiske Fængselsmand æng
stelig ligeoverfor Bestemmelsens Ikrafttræden.

Med Hensyn til Raadets Sammensætning 
paapeger han, at det er mindre rimeligt, at 
Amtmanden ved Kredsfængsler altid skal 
være Medlem af Raadet og Formand i dette, 
aldenstund han nu intet har med Straffe
retspi eien at gjøre, og finder i det hele, at 
Raadets Sammensætning og Formandens af
gj ørende Stemme i Tilfælde afStemmelighed 
kan lede til uheldige Afgj øreiser. Han me



ner, at Fængslets Direktør, om man idethele 
finder at maatte anordne et Fængselsraad 
med andet end Tilsynsmyndighed, bør være 
dettes selvskrevne Formand med afgjørende 
Stemme. Han vil saameget mere egne sig 
hertil, som han naturlig vil være den for
beredende og foredragende i alle Sager ved
kommende Fængslets indre Drift o. desl. 
Ved særligt Fængsel for Kvinder bør 
derhos, selv om man tillægger Direktøren 
afgj ørende Stemme og Formandsstilling, den 
kvindelige Underbestyrer alene kunne til
kaldes med raadgivende Stemme som for 
Præst, Læge (og Lærer) foreslaaet. En 
Undtagelse fra Regelen om Direktørens For
mandsstilling bør kun det Tilfælde være, at 
der handles om Anke eller Klage over en 
af ham foretagen Handling. Her bør han 
hverken have Sæde eller Stemme i Raadet, 
der imidlertid vil have Ret og Pligt til at 
høre Direktøren, forinden det fatter sin Be
slutning.

Med Hensyn til den Fængselsraadet i § 
33 tillagte Straffemyndighed udtaler Bestyre
ren, at han neppe er i Tvivl om, at Fæng
slerne vilde staa sig bedre paa ikke at have 
andre Revselsesmidler, end dem, der findes 
at kunne overlades Direktøren alene. De 
øvrige vil i Praxis lidet blive anvendte. 
Undtagelse herfra synes dog at være til- 
raadelig ved Fratagelse af godskrevne Ar- 
beidspenge, saameget mere, som her en 
Opsættelse af Revselsen vil være uden 
Betydning. Ved 2det Led bemærker han, 
at om en allerede iværksat Revselse skal 
kunne indbringes til Raadets Godkj endelse, 
maa for Disciplinens Skyld næsten nød
vendig et af to finde Sted, enten at Revsel
sen, om Raadet godkj ender den, skjærpes, 
idet Anken da har været uberettiget, eller 
at Revselsen indstilles efter Raadets Under- 
kjendelse af Beslutningen, i hvilket Tilfælde 
altsaa Fangen maa underrettes om, at hans 
Overordnede har lidt et Nederlag overfor 
ham selv. Frygten for denne sidste, utvivl
somt disciplinnedbrydende Eventualitet, vil 
lettelig kunne virke til, at Direktøren væl
ger en mindre Revselse end den, han med 
fuld og selvstændig Revselsesmyndighed vilde 
anseet passende, altsaa til en Slags Kjøb- 
slaaen med Fangen om Revselsens Ansæt

telse, der aldrig kan blive af det gode. 
Hertil kommer endvidere, at en Sammenkal
delse af Fængselsraadet til Drøftelse af en 
allerede iværksat, kortvarig Revselse vil falde 
vanskelig, mangengang umulig, og man vilde 
da kanske være nødt til at nøie sig med en 
Henvendelse til den med Sagens Stilling re
lativt uvidende Raadsformand, hvem en Af
gj ørelse vil falde langt vanskeligere end Direk
tøren selv. Ved sidste Passus bemærker Be
styreren, at denne Bestemmelse heller ikke er 
af praktisk Værd. Det er ingen sjelden Fore
teelse, at Fangen begaar en Forseelse netop 
i det Øieblik, han skal forlade Fængslet, f. 
Ex. Ødelæggelse af sine Klæder for at erholde 
nye eller Beskadigelse af Inventar eller Celle. 
Man har hidtil, ialfald for Varetægtsfanger- 
nes Vedkommende, savnet al Adgang til 
Revselse, og maa derfor hilse Udkastets An
visning paa Revselse udover Straf- eller 
Varetægtstiden som en betydelig Vinding. 
Men findes den begaaede Forseelse kun at 
egne sig for en kortvarigere Revselse, vil 
Fængselsraadets Godkj endelse regelmæssig 
komme forsent.

Spørgsmaalet om Fængselsmyndigheder
nes Organisation efter Udkastet har ogsaa 
været drøftet paa den norske Kriminalist
forenings Møde i Marts d. A. De Fængsels- 
mænd, som deltog i Debatter, udtalte sig 
ogsaa her mod Udkastets Bestemmelser om 
Fængselsraad ene, der fra anden Side blev 
forsvaret. Indlederen, Direktør Soelberg, 
anbefalede, at de Fængselsraadet tiltænkte 
Afgj øreiser dels henlægges til Funktionær
forsamlingen, dels til Fængselsstyrelsen, og 
at der, hvis det findes fornødent, oprettes et 
Raad, der udelukkende har Tilsynsmyndig
hed. Denne Ordning vandt adskillig Til
slutning.

Departementet skal i Sagens Anledning 
bemærke, at der efter dets Mening er væg
tige Grunde, som taler for, a t der stilles et 
Raad ved Direktørens Side. Der er nemlig 
Spørgsmaal, som er af saadan Betydning for 
Fangerne, at de ikke bør behandles alene 
af en Enkeltmand, men først afgj øres efter 
en grundig og flersidig Overveielse. De
partementet har ogsaa Indtryk af, at de Be
tænkeligheder, som er gjort gjældende mod 
Fængselsraadet i den af Kommissionen fore-



slaaede Form, bunder i et noget for mørkt 
Syn paa Sagen. Ligeoverfor de stærke og 
samstemmige Indvendinger mod Forslaget 
fra dem, som staar Spørgsmaalet nærmest, 
finder man dog ikke at burde fastholde det 
uforandret, men at burde opstille en noget 
anden Ordning, der vil medføre tilstrækkelig 
Betryggelse uden at fremkalde de Betænke
ligheder, som Kommissionsforslaget har vakt. 
Som det vil sees, er der særlig reist Mod
stand mod, at et Raad som det af Kommis
sionen paatænkte tillægges besluttende Myn
dighed i forskjellige Henseender. Departe
mentet maa indrømme, at dette i visse Tilfælde 
kan lede til Forhold, der vil være skadelige 
for Fængslernes Bestyrelse. Og man maa 
ogsaa erkjende, at Udviklingen hos os er 
gaaet i modsat Retning af, hvad der ved 
Forslaget er tilsigtet. Medens de Mellem
instanser, der bestaar mellem Strafarbeids- 
anstalterne og Centralstyrelsen, fra først af 
har været udstyrede med betydelig Myndig
hed, er denne efter Forholdenes Medfør efter- 
haanden bleven mere og mere indskrænket, 
saaledes at de omhandlede Instanser nu for 
Fællesanstalternes Vedkommende er uden al 
Betydning og for Bodsfængslets Vedkom
mende i det væsentlige kun udøver et vist 
Tilsyn med Fængslet. Ligeledes er den 
Virksomhed, som Distriktsfængslernes Til- 
synsmænd øver, gjennemgaaende af liden 
Betydning. Og man har ingen Erfaring 
for at nogen stærkere Indgriben eller 
nogen stærkere Kontrol skulde være paa
krævet.

Fængselsraadet har efter Forslaget be' 
sluttende Myndighed i de Tilfælde, som i 
Udkastet er bestemt eller som ved Regle
ment foreskrives. Med Hensyn til de sidst
nævnte Tilfælde skal man bemærke, a t man 
ikke antager Forslagets Mening at være den, 
at der ved Reglement skulde tillægges det 
nogen betydelig Myndighed, men snarere 
at forbeholde Adgangen til under Raadet 
a t henlægge Afgj øreisen af enkelte Spørgs- 
maal, som Erfaring maatte vise hensigts- 
mæssigen kan behandles saaledes. Man 
tillægger derfor ikke denne Bestemmelse 
nogen større Betydning. De Tilfælde, hvor 
Udkastet selv tillægger Raadet besluttende 
Myndighed, er følgende;

a. Raadet træffer Bestemmelse om Arbeids- 
penges Anvendelse til Skadeserstatning 
og deres Inddragning efter § 14 No. 2.

b. Det afgjør med de Begrænsninger, som 
er givne ved Loven eller maatte gjøres 
ved Reglement, hvorvidt og hvorlænge 
en Fange skal holdes i Enrum, Ud
kastets § 17.

c. Det kan beslutte Lempelser i Afson
dringen for visse Fanger, Udkastets § 18.

d. Det fatter Beslutning om en Fanges 
Løsladelse paa Prøve og hans Gjenind- 
sættelse i Fængslet, Udkastets § 25.

e. Det træffer dels i første, dels i anden 
Haand visse Afgj øreiser vedkommende 
Revselser og Tvangsmidler ligeoverfor 
Fangerne, Udkastets § 33.

Departementet antager heller ikke, at 
der af Hensyn til de heromhandlede Afgiø- 
relser er nødvendigt at opretholde Kommis
sionens Ordning, ialfald ikke udenfor det 
Tilfælde, som omhandles i Kommissionsud
kastets § 24, hvilket ikke kan optages i 
den Lov, som nu foreslaaes given. Man 
antager, at man ved at paabyde Medvirk
ning af Funktionærforsamlingen og Fæng
selsstyrelsen vil kunne opnaa den for
nødne Betryggelse for, at Fangerne faar en 
retfærdig og ligelig Behandling.

E t andet Spørgsmaal er, om man ikke 
bør beholde et Raad med Tilsynsmyndighed. 
Ogsaa et saadant Raad vil kunne medføre 
Ulemper. Men Departementet er dog til- 
bøieligt til a t antage, at Nytten derved vil 
overveie Ulemperne.

I Henhold til det anførte har Departe
mentet i § 7 indtaget en Bestemmelse om 
Funktionærforsamlingen, hvilken man anta
ger bør gives Navnet Fængselsraad. Hvilke 
af vedkommende Fængsels Tjenestemænd 
bør have Sæde i denne, antager man ikke 
bør bestemmes ved Loven, men ved Regle
ment. Det vil nemlig afhænge af, hvilke 
Funktionærer Fængslet til enhver Tid har. 
A t give Raadet nogen ligefrem besluttende 
Myndighed anser man ikke rigtigt. Man 
antager, a t Direktøren som Anstaltens Leder 
bør have Afgj ørel sen og Ansvaret. Men 
der bør føres Protokol over Forhandlingerne, 
i hvilken ethvert Medlem maa være beret
tiget til at kræve sin Mening tilført. Denne
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Protokol bliver at undersøge ved Inspek
tioner af Fængslet, ogsaa af Tilsynsraadets 
Medlemmer, som desuden ogsaa antages at 
burde have Adgang til at deltage i Fæng- 
selsraadets Møder og saaledes kontrollere, 
hvordan Sagerne der behandles.

Saadanne Raad bør vistnok oprettes 
ikke alene ved Landsfængslerne, men ogsaa 
ved Kredsfængslerne, forsaavidt det efter 
Omstændighederne er hensigtsmæssigt. Mange 
Kredsfængsler bliver vel imidlertid saa smaa 
og følgelig forsynede med saa lidet Personale, 
at noget Raad ikke lettelig vil kunne dan
nes. For Kredsfængslernes Vedkommende 
er imidlertid ogsaa Raadet af mindre Be
tydning, idet de fleste af de Afgjøreiser, 
som efter Loven skal drøftes af Raadet, ikke 
vil forekomme der.

I  § 8 er foreslaaet Bestemmelser om 
Tilsynsraadene. Disse antages at kunne 
sammensættes paa samme Maade som Kom
mission sudkastets Raad. Dog antages Op- 
nævnelsen alene at burde ske for 1 Aar ad 
Gangen. Det er vistnok ønskeligt, at de 
opnævnte forretter i længere Tid, hvis de 
egner sig for Hvervet. Men det er af den 
største Vigtighed, at der er let Adgang 
til at skille sig med Personer, der ikke 
viser sig egnede for Stillingen, snarest 
muligt. Det er ganske vist en Betingelse, 
uden hvilken den omhandlede Institution i 
det hele er umulig, at der vises den største 
Varsomhed ved Valget af Raadets Medlem
mer. Men det vil jo ikke kunne undgaaes, 
at man alligevel nu og da kan komme til 
at gribe feil.

Tilsynsraadets Pligter forudsættes nær
mere bestemt ved Reglement. For at føre 
Tilsyn med Fængslet bør Medlemmerne jævn
lig besøge samme, ligesom Raadet vel fra 
Tid til anden bør afholde samlede Møder. 
Medlemmerne bør have Adgang til at gjøre 
sig bekjendt med alle Forhold i Fængslet 
og til i fornøden Udstrækning at tale med 
Fangerne, ligesom de, som oven nævnt, bør 
kunne deltage i Fængselsraadets Møder. 
Hvis de Ander, at noget giver Grund til 
Anke, vil de have at søge dette rettet ved 
Henvendelse til Bestyreren, eller i Tilfælde 
af, at Henstillingen ikke imødekommes, til
F  ængselsstyrelsen.

Hvordan man tænker sig de Afgj øreiser, 
som efter Kommissionsudkastet er tillagt 
Fængselsraadet, trufne i de forsk] el lige 
ovennævnte Tilfælde, skal nærmere blive 
forklaret ved de enkelte Paragrafer.

Til § 10.
Under en Ordning som den foran om

handlede behøves der ingen Bestemmelse om 
Forandring af Fængselsraadets Beslutninger. 
Hvad angaar Direktørens Beslutninger, an
tages disse at burde kunne forandres af 
«den Myndighed, under hvis Overledelse 
Fængselsvæsenet er henlagt», altsaa ikke 
udelukkende af vedkommende Regjerings- 
departement. Som bekjendt har det vist 
sig nødvendigt a t henlægge en væsentlig 
Del af den Myndighed med Hensyn til 
Fængselsvæsenet, som tidligere har tilligget 
J ustitsdepartementet, til Expeditionschefen 
for denne Administration, jfr. kongelig Re
solution af 6te September 1897. Ogsaa de 
fornævnte Afgj øreiser bør helt eller delvis 
kunne træffes af Fængselsstyrelsen.

Med Hensyn til Ordningen af den over
ordnede Fængselsforvaltning har Direktø
rerne Daae og Soelberg udtalt sig for, at 
Fængselsstyrelsen udskilles fra Justitsde
partementet, og at Expeditionschefen over- 
gaar til Generaldirektør med selvstændig 
Myndighed. En saadan Ordning har ogsaa 
tidligere været paa Bane. I  det Foredrag, 
der ligger til Grund for Resolutionen af 6te 
September 1897, forbeholdt Departementet 
sig at bringe dette Spørgsmaal under Over- 
veielse, naar det fandtes hensigtsmæssigt, 
idet man, da det var ønskeligt snarest 
muligt at faa en ny Ordning istandbragt, 
dengang fandt indtil videre at burde blive 
staaende ved den senere trufne Forføining. 
Departementet antager imidlertid ikke, at det 
er nødvendigt ved nærværende Leilighed at 
tage dette Spørgsmaal under Behandling. 
Man antager nemlig, at den overordnede 
Fængselsmyndighed ligesom andre centrale 
Myndigheder kan ordnes ad Administrations- 
og Bevilgningsvei, uden at noget derom be
høver at optages i Loven. Dette er ikke 
til Hinder for, at denne overlader Fængsels
styrelsen at træffe Beslutning i forskj ellige 
Tilfælde.



T il  K a p i t e l  II.

Saalænge det gjældende Straffesystem 
opretholdes, antages dette Kapitel hensigts- 
mæssigst at indskrænkes til alene at angaa 
Strafarbeide, medens Kap. I I I  overgaar til 
at behandle Fængselsstraffen.

Til § 11.

Se foranstaaende Bemærkninger.

Til § 13.

Ved No. 1 har Direktør Daae bemær
ket, at Arbeidspengene blot «med indtil Halv
parten» bør kunne anvendes til Understøt
telse af andre, og at det er tvivlsomt, om 
Arbeidspengene mod Fangens Villie bør 
kunne anvendes til Erstatning. Hvad det 
første Spørgsmaal angaar, antages den for
nødne Indskrænkning at kunne ske ved 
Reglement. Hvad det sidste Spørgsmaal 
angaar, bemærkes, at ogsaa Departementet 
ånder dette tvivlsomt, uden at man dog 
tror her at burde foreslaa nogen Forandring. 
Ved Reglementets Bestemmelser raaa vel 
Arbeidspengenes Anvendelse til Erstatning 
kunne gives den Begrænsning, som findes 
fornøden, om Hensigten med Arbeidspenges 
Tilstaaelse ikke skal forfeiles.

Med Hensyn til de i No. 2 omhandlede 
Beslutninger, antages disse, i Lighed med 
hvad der nu gjælder, a t burde fattes dels 
af Direktøren, dels af Fængselsstyrelsen.

Til § 14.

I Anledning af en fra Bodsfængslets 
Præst fremkommen Bemærkning har man 
forandret Paragrafens andet Led noget* 
Ændringen er dog uden reel Betydning.

Til §§ 17 og 18.

Bodsfængslets Direktør har med Hensyn 
til disse Paragrafer afgivet følgende Ud
talelse :

«Endnu staar den strenge og langvarige 
Isolation i høi Kurs i Størstedelen af Eu
ropa. I  England anvendes dog ikke Cellen

for længere Straffetider end 2 Aar. I  Ame
rikas forenede Stater, hvorfra Cellesystemet 
skriver sig, benyttes det nu saagodtsom 
ikke længere uden for Varetægtsfanger og 
i enkelte Undtagelsestilfælde. Kun i Fila- 
delfia har man endnu et Straffængsel efter 
Cellesystemet — Eastern penitentiary of 
Pensylvania, — saavidt vides det første 
Cellefængsel, som er bleven bygget. Det 
heder herom i den amerikanske Rapport af 
1896 om Pariserkongressen i 1895, Side 46:

«Isolationssystemet, som er bleven saa 
veltalende anbefalet i denne Kongres, og 
som er saa udbredt anvendt i Europa, har 
sin Oprindelse fra Filadelfia for over 60 
Aar siden. Endnu existerer det der og er 
udmærket administreret; men i alle andre 
Fængsler i vort Land er Isolationssystemet 
bleven opgivet. Vi tror ikke paa det und
tagen for Varetægtsfanger og i meget be- 
grændset Udstrækning i Undtagelsestilfælde 
ogsaa for andre.»

Heller ikke efter min Mening bør Iso
lationssystemet anvendes i den Udstrækning, 
som i Udkastet foreslaaet. Ved Siden af 
den gode Virkning, Cellen har saavel for 
Disciplinen som ogsaa for Fangen ved at 
hindre skadelig Omgang med andre Fanger, 
har Cellen ogsaa, specielt naar Isolationen 
gjennemføres strengt, en Tendens til ikke 
alene at sløve Fangerne og svække deres 
Energi, men ogsaa til at begunstige Udvik
lingen af Sindssygdom hos dem.

Efter min Mening bør Straffuldbyrdelse 
i Enrum ikke udstrækkes over 2 Aar. 
Fængselsstraf paa længere Tid bør helst, 
efter a t høist 6 Maaneder er udstaaet i En
rum, forøvrigt udstaaes i Fængsel indrettet 
som de engelske «convict-prisons», hvor der 
arbeides i Fællesskab under Taushed og 
streng Opsigt, og hvor Spisetid og Hviletid 
tilbringes i Enrum (Auburn-Systemet). For 
Recidivister bør Fængselsstraf i Enrum i 
Regelen ikke udstrækkes over tilsammen 3 
Aar, medmindre Fangen dertil giver sit 
Samtykke. Heller ikke Livstidsfanger bør 
holdes i Enrum for en længere Tid end den 
længste, der maatte findes forsvarlig for 
andre Fanger, medmindre han deri sam- 
tykker, eller fortsat Afsondring findes paa
krævet paa Grund af Fangens Farlighed.
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I  England har den i 1894 nedsatte 
Fængselskommission udtalt sig meget kraf
tig for, at der allerede efter kort Tids Op
hold i Cellefængslerne bør gives Fangerne 
Anledning til at arbeide i Fællesskab i 
større Værksteder, dog saa, at Fanger, der 
er farlige eller ikke opfører sig vel, holdes 
tilbage i sine Celler. Den engelske Fæng
selsstyrelse har i Principet sluttet sig hertil 
uden nogen Indskrænkning, men gjør kun 
opmærksom paa de hermed forbundne prak
tiske Vanskeligheder, der væsentlig er af 
økonomisk Natur.

Beslutning om Varigheden af Enrums 
Anvendelse for Fanger med lang Straffetid 
bør fattes ikke af Fængselsraadet, men af 
Fængselsstyrelsen.»

Fængslets Læge har udtalt følgende:
«Efter den Erfaring, jeg har vundet i 

den vistnok korte Tid af 4 Aar, som jeg 
har været Fængselslæge, kan jeg ikke und
lade at bemærke, at det forekommer mig 
betænkeligt for Fangernes Helbredstilstand 
især i psychisk Henseende at opstille indtil 
4 Aars Ensomhedsfængsel som Regel. Jeg 
kan i denne Henseende henholde mig til, 
hvad der af Bodsfængslets Præst er udtalt 
i hans Aarsberetning for 1889—90, Side 5, 
og til hvad der af Bodsfængslets tidligere 
Direktør, Hr. Norum, er udtalt i hans 
«Beretning og Betænkning angaaende Straf- 
arbeidsvæsenet i Norge», afgiven 20de Marts 
1860, Side 111 og videre. Ved at gjennem- 
gaa Aarsberetningerne for 5 Aars-Perioden 
1889—1894 sees det samlede Antal Fanger 
i Bodsfængslet at udgjøre 1766 med 25 
Sindssyge, altsaa et Procentantal af 1,41, 
medens det samme Tidsrum i Akershus

i

Strafanstalt viser et Antal af 1591 Fanger 
og 17 Sindssyge eller et Procentantal af 1,06. 
Altsaa er der ikke en ubetydelig Forøgelse 
i Procentantallet af .Sindssyge i Ensomheds
fængslet i Forhold til Fællesanstalten.

Hos Personer, der ved Arv eller ved 
andre Aarsager, som Nydelse af Spirituosa 
til Overmaal, uordentligt Liv i det hele er 
disponerede til Sindssygdom, tror jeg, at 
længere Tids Ensomhedsfængsel vil frem. 
skynde Udbruddet at Sindssygdom. Det er 
ikke ualmindeligt, at Fangerne i Bods
fængslet klager over, at de ei taaler En

somheden, fordi «Tankerne kommer over 
dem, forfølger dem Dag og Nat, giver dem 
ei Fred», naar de sidder alene. Sindet 
bliver trykket og nedstemt, der indfinder 
sig Søvnløshed, og Tilstanden gaar lidt efter 
lidt over i udtalt Sindssygdom. I det dag
lige Liv kan Modstandskraften hos saadanne 
svækkede — degenererede — Individer hol
des oppe og styrkes ved forstandig Paa- 
virkning og gode ydre Forhold; men den 
Anledning til Udvexling af Tanker og Fø
lelser, der er naturlig for ethvert Menneske 
og nødvendig for hans normale Aandsudvik
ling, kan ifølge Sagens N atur i Ensomheds
fængsel kun blive mangelfuld.

Hvad Recidivisten angaar, saa forholder 
det sig vistnok saaledes, at han fortrinsvis 
repræsenterer den professionelle Forbryder 
— Vaneforbryderen — og som saadan kan 
udøve en skadelig Indflydelse paa Medfanger 
i Fællesanstalt. Men paa den anden Side 
maa det ogsaa mærkes, at netop paa ham 
vil neppe Ensomhedsfængsel udøve den til
sigtede Virkning af Bod og Bedring, og saa- 
vidt jeg har kunnet erfare, er det netop 
blandt Vaneforbryderne, man finder Dispo
sition til Sindssygdom særlig udviklet.

I  Henhold hertil maa jeg fra mit Stand, 
punkt anbefale, a t Ensomhedsfængsel ikke 
udstrækkes udover en Tid af 2 Aar, og at 
Recidivister ikke indsættes i Ensomheds
fængsel, hvis 2den Gangs Recidiv indtræffer.»

Bodsfængslets Præst har afgivet føl
gende Udtalelse:

«Jeg har under hele min 10 Aars Virk
somhed ved Bodsfængslet faaet et stærkt og 
uforandret Indtryk af, at Cellen er et ud
mærket Straffemiddel, naar den som her er 
forenet med en rigelig Adgang til Guds Ords 
Hørelse og Læsning, til Skole og Arbeide 
og successive Lettelser i Ensomheden gjen- 
nem Klasseopflytning. Hundredevis af Fan
ger har ogsaa afgivet Vidnesbyrd i denne 
Retning, dels mundtlig, dels i sine Breve, 
og de fremhæver da især som Fordele ved 
Enrumsstraffen, at den ikke alene virker 
afskrækkende, men uvilkaarlig bringer Fan
gen til Eftertanke, indgiver nye Forsætter 
og indleder disses uforstyrrede Gjennem- 
førelse i en ustraffelig Vandel.

Men jeg har paa den anden Side ogsaa



mangfoldige Vidnesbyrd om, at et saadant 
heldigt Resultat af Straffen i liøi G-rad er 
afhængigt af, at Straffen har den rette Be
grænsning. Det naturlige for Mennesket er 
Samkvem og Samfund. Enrumsstraffen er 
derfor i Grunden et Brud paa det naturlige, 
og skjønt et saadant Brud kan være beret
tiget og virke heldbringende, anvendt som 
Lægemiddel til en Tid, saa vil det sikkert 
som ethvert Brud paa det naturlige straffe 
sig selv i Længden. Den store Sandhed 
staar fa s t: Det er i k k e  godt, at Mennesket 
er alene. Enrumsstraffen har en stor Be
tydning, forsaavidt som den kraftig henviser 
det Menneske til sig selv, som er kommet 
bort fra sig selv; men hvis man ikke under 
denne Henvisning faar den Afvexling, som 
Mennesket i saa høi Grad trænger og bedst 
opnaar i Samkvem med andre, saa gaar man 
let træ t af sig selv, Selvprøvelsen slappes.

Det er interessant a t se, hvorledes En
rumsstraffen i Almindelighed virker. I  Be
gyndelsen frembringer den gjerne enten Ned
slagenhed og Modløshed eller Trods og Stiv
sind, ledsaget af Lede og Træthed, der under
tiden vil gaa over til ren Fortvivlelse. Sav
net af og Længselen efter de gamle Forhold 
-og Vaner gjør sig da stærkt gjældende og 
forenes ofte med Anger over et forfeilet 
Liv.

Efter nogle Uger eller Maaneder pleier 
dette at gaa over, alt eftersom Fangen 
bliver fortrolig med sin Skjæbne og de nye 
Forhold, og naar disse lidt efter lidt optager 
hans Interesse, saa han faar noget at leve 
for i Fængslet og føler sig optaget ligesom 
i et ny t Samfund, saa indtræder der en 
Tilstand, da det unaturlige til en Tid bliver 
ligesom naturligt, og Følgen deraf er strax 
en tiltagende Tilfredshed og Trivsel. Denne 
Del af Straffetiden er den mest betydnings
fulde. Det er i den, de mange nye Impulser 
i Fængslet faar Ro til a t fæste sig, saa det 
nye Livs Spirer ofte skyder kraftig og vak
ker Væxt.

Men denne Tilstand af relativt Velbe
findende kan ikke ventes at vare længe. 
Dertil er den for ensformig, og den store 
Forskj el mellem Fængselslivets Ensformig
hed og Fattigdom og Frihedslivets Afvexling 
og Rigdom bliver saa meget mere følbar,

som Fangen i denne Tid har Anledning til 
en hyppigere Korrespondance med Hjemmet 
og til a t forsøge paa at faa Straffetiden af
kortet ved Benaadning. Har han derfor 
mere eller mindre tappert kjæmpet sig igjen- 
nem 2 Aar og ikke forundes Benaadning, 
men fremdeles ser en længere Straffetid foran 
sig, saa pleier Hjemlængselen og Friheds
savnet a t indfinde sig med forøget Styrke 
og fremkalde F  æ n g s e l  s t r æ t h e d e n ,  denne 
triste Tilstand, da Energien slappes og Mis
mod og Ligegladhed, ofte parret med Bitter
hed, medfører forskj ellige Uordener og Svæk
kelser baade i det aandelige og legemlige. 
Der er Grund til a t tro, at en saadan læn
gere Enrumsstraf, enten den er uafbrudt, 
eller den bestaar af 2 eller flere Straffe med 
kort Mellemrum, er farlig for Sindet og oftere 
fremkalder alvorlige Forstemninger. Sikkert 
synes det i al Fald at være, at den ofte 
ødelægger den heldige Virkning af Straffen, 
idet Fangen mister Interessen af a t arbeide 
paa sin Forbedring, fordi han savner Anled
ning til a t sætte sine Forsætter paa Prøve 
i Livet og er unddraget den gavnlige Sam
fundskontrol.

Heldigvis er jo deres Antal, som i Bods
fængslet udstaar en længere (reduceret) Straf
fetid end 2 Aar, ikke stort. Det var i
1894— 95 15 Fanger af indkomne 235 og i
1895— 96 27 Fanger af indkomne 237, og 
enkelte af disse har udstaaet sin Straf for
holdsvis uden Vanskelighed. Men saa kom
mer hertil Recidivisterne med kort Mellem
rum mellem Straffene, hvilke ofte har aller- 
vanskeligst for a t klare Ensomheden.

Jeg frygter derfor for, at Udkastets § 
17 gaar for vidt, naar den udstrækker den 
tvungne Enrumsstraf til 4 Aar. Saa langt 
kan den uden Fare neppe udstrækkes (hver
ken som uafbrudt eller som Straffe med kort 
Mellemrum), undtagen naar Fangens Farlig
hed kræver det.»

Departementet skal for sit Vedkommende 
bemærke, at man af de af Kommissionen 
anførte Grunde finder det ønskeligt, at En- 
rumsfængsel anvendes i den Udstrækning, 
som i Udkastet er foreslaaet, og at man ikke 
i de oven gjengivne Udtalelser finder til
strækkelig Grund til her at fravige Ud
kastet.



Som bekjendt var Maximumstiden for 
Anvendelsen af Enrumsfængsel bos os lige- 
fra Bodsfængslets Anlæg og til 1884 4 Aar. 
Naar Tiden ved Loven af 6te Juni 1884 
udenfor de Tilfælde, bvor Fangens Samtykke 
forelaa, nedsattes til 2 Aar, skrev dette sig 
ikke derfra, a t der var gjort Erfaringer, 
som gav Grund til at frygte for, a t det i 
Almindelighed skulde medføre nogen Fare 
at lade Strafarbeide afsones i Cellefængsel 
i indtil 4 Aar. Forandringen foretoges væ
sentlig for at muliggjøre Bodsfængslets An
vendelse for Fanger fra det hele Land og 
for Fanger mellem 30 og 50 Aar. Yed Lo
ven af 23de Juni 1893 blev den almindelige 
Grænse for Udstrækningen af Enrumsstraf 
forhøiet til 3 Aar, idet Fangetallenes Ned
gang tillod 'en videre Udnyttelse af Bods
fængslet. Til nu atter at nedsætte Grænsen 
skjønnes der ikke at være Føie.

Man kan ikke indse andet, end at de 
Ulemper, der foran er fremhævede som for
bundne med længere Tids Cellestraf, ogsaa 
i væsentlig Udstrækning gjør sig gjældende 
i Fællesanstalterne og i det hele er uund- 
gaaelige ved enhver Frihedsstraf af nogen 
længere Varighed. Hvad særlig angaar En
rum sfængslets Virkning til at fremkalde 
Sindssygdom, skal man bemærke, a t Opga
verne fra vore Strafanstalter ikke synes at 
begrunde nogen F ryg t i saa Henseende. Ta
ger man for sig Strafanstalternes Sygeopgaver 
for de 10 sidste Aar, for hvilke Beretning 
er indkommen, synes det ikke, som om Sinds
sygdom er synderlig hyppigere i Bodsfængs
let end i Fællesanstalterne. Paa 2 253 Per
soner, som i Aarene 1887—97 har hensiddet 
i Bodsfængslet, falder 62 eller 2,75 pCt. 
sindssyge eller sygelig forstemte, 36 eller 
1,60 pCt. virkelig sindssyge, medens der 
paa 1 992 Personer, som samtidig har hen
siddet i Mandsfællesanstalterne, falder 39 
eller 2 pCt. sindssyge eller sygelig for
stemte, 32 eller 1,61 pCt. virkelig sinds
syge. Herved er for Fællesanstalternes Ved
kommende ikke medregnet Personer, som paa 
Grund af sin Sindstilstand er overflyttet did 
fra Bodsfængslet. Som det vil sees, er For
sk] ellen meget ubetydelig, og hvis man alene 
ser hen til de virkelig sindssyge, i det hele 
taget ingen. Sammenligner man Antallet af

C

sindssyge med det gjennemsnitlige Fangetal, 
bliver Forskj ellen noget større, idet det 
samlede Antal sindssyge i Bodsfængslet ud- 
gjør 3.40 pCt., i Mands-Fællesanstalterne 
1.15 pCt. af det daglige Fangebelæg, An
talle t af virkelig sindssyge henholdsvis 
1,97 pCt. og 0,94 pCt. af Belægget. Men 
denne Beregningsmaade er efter Departe
mentets Mening ikke egnet til a t give et 
rigtigt Indtryk af Forholdene. Der er des
uden uvedkommende Hensyn, som kan øve 
Indflydelse paa Tallene, f. Ex. a t Fangerne 
i Bodsfængslet efter Forholdene undergives 
strengere Iagttagelse med Hensyn til deres 
Tilstand end Fællesfangerne, at Bodsfæng
selslægen er Sindssygelæge, hvilket de øvrige 
Mandsanstalters Læger ikke er, at Belægget 
er af en anden A rt i Bodsfængslet end i 
Fællesanstalterne m. v. Saa meget mindre 
kan man finde, at de nævnte Tal beviser 
noget mod En rumsstraffen, som det er sand
synligt, at de — ligesom Tallene for sinds
syge Fanger i andre Landes Fængsler — er 
ufuldstændige, og at ialfald de for Akershus 
Strafanstalt opførte sindssyge ikke repræsen
terer det hele Antal. Man henviser herom 
til den af Dr. AVinge udgivne Bog om Fæng
selsstraf som Aarsag til Sindssygdom, hvoraf 
det ogsaa vil sees, a t denne Forfatter ikke an
tager, a t Cellestraffen i og for sig frembrin
ger Sindssygdom.

Selv om man imidlertid gaar ud fra, at 
de anførte Tal giver et rigtigt Udtrj^k for 
de virkelige Forhold, kan Departementet ikke 
finde, a t de giver nogen Grund til a t ind
skrænke Enrumsstraffens Varighed saaledes 
som fra Bodsfængslet foreslaaet. Af de 62 
sindssyge eller sygelig forstemte fra Bods
fængslet er der 46, hos hvem Sygdommen 
er opstaaet efter en Straffetid af under 6 
Maaneder, 9, hos hvem den er opstaaet efter 
en Straffetid af mellem 6 og 12 Maaneder, 
4, hos hvem den er optraadt efter en Tid af 
mellem 12 og 18 Maaneder og 3, hos hvem 
den er opstaaet efter en Tid af 18—24 Maa
neder. Af dem, der har hensiddet over 2 
Aar er ingen bleven sindssyge. Det viser sig 
altsaa, — hvad der ogsaa stemmer med E r
faring andetstedsfra — at det er i den 
første Tid, Faren for Sindssygdom viser sig, 
medens den senere er meget dlien. Vilde



man undgaa den befrygtede Fare, maatte 
man altsaa afskaffe alt Cellefængsel. Men 
herom kan der naturligvis ikke være Tale. 
Selv om Cellefængslet virkelig skulde have 
noget større Indflydelse til a t fremkalde 
Sindssygdom, opveies denne Mangel mange 
Gange af de Fordele, det frembyder, hvori
blandt ogsaa den forannævnte, a t mentale 
Uregelmæssigheder hos en Cellefange vil 
opdages lettere og paa et tidligere Trin end 
hos en Fællesfange, og at Behandlingen der
for ogsaa vil blive hensigtsmæssigere og 
Helbredelse sandsynligere.

A t de allerfleste Sindssygdomme optræ
der i Begyndelsen af Fængselslivet, er efter 
Departementets Opfatning et Tegn paa, at 
det ikke er dette, men andre Aarsager (For
brydelsens Opdagelse, Angjældendes Spæn
ding under Sagen, Anger over Handlingen, 
Fortvivlelse over den Stilling, han har bragt 
sig i, over Familiens Nød m. v.), som i saa 
Henseende spiller den væsentligste Bolle.

Det er en Selvfølge, at man fremtidig 
ligesom nu maa have Opmærksomheden hen
vendt paa, hvorvidt en Fange kan taale Be
handlingen i Enrum, og at de, om hvem dette 
ikke antages, maa indrømmes Lempelser eller 
overflyttes til Fællesanstalt.

Det bør maaske ogsaa udtrykkelig bemær
kes, at naar Udkastet opstiller en Enrums- 
periode fra 6 Maaneder til 4 Aar, er det ingen
lunde Meningen, at Maximum skal anvendes 
overalt, hvor ikke særlige Grunde taler der
imod. Fængselsmyndighederne vil inden de 
ved Loven og Reglement givne Grænser faa 
det i sin Haand under Hensyntagen til alle 
Omstændigheder at regulere Forholdet mellem 
Celle- og Fællesstraf saaledes, som det for 
hver enkelt Fanges Vedkommende til enhver 
Tid findes paakrævet. Nogen Fare for Over
drivelse vil der under en forstandig Ledelse 
af Fængslet ikke være.

Bodsfængslets tidligere Direktør, Peter
sen, fandt heller ingen Betænkelighed ved 
Anvendelsen af Cellefængsel indtil 4 Aar. 
Man skal i saa Henseende henvise til, hvad 
derom er anført i Oth. Prp. No. 19 for 1884. 
I  sin i 1894 udgivne Bog «Fængselsliv» ytrer 
han bl. a. følgende:

«I sin Beretning for 1889—90 udtaler 
dog hos os Fængselspræst Sommerfelt i

Overensstemmelse med tidligere Anskuelser 
sig mod en længere Cellestraf end 2l/z Aar. 
Hertil føiede jeg den Bemærkning:

«Jeg har aldrig været bange for en Cel
lestraf af indtil 4 Aar, og jeg har aldrig 
kunnet gjøre den Slutning, at den moralske 
Indflydelse skulde ophøre, naar et saa langt 
Tidsrum som 2xj% Aar var hengaaet. Men 
jeg har ogsaa altid sagt, at det ikke gaar 
af sig selv at gjennemføre Cellestraffen for 
lang Tid, men at den maa indrettes med 
Forsigtighed og Omtanke, naar Straffetiden 
er lang eller over 2 Aar. Ligesom det nu 
er saa kj endeligt, at lang Cellestraf bæres 
med mindre Taalmodighed end i tidligere 
Aar, da 4 Aars Cellestraf ingen Sjeldenhed 
var, og en Straffetid af 2 Aar og 8 Maane
der og opover hørte til Dagens Orden, 
ligesaa almindeligt er det, a t Funktionærerne 
nu tale om 2 Aar og 6 Maaneder og 2 Aar 
som en forfærdelig lang Straffetid, som skulde 
kræve ganske særegen Opmærksomhed. Denne 
Opfatning virker uvilkaarligt tilbage paa 
Fangerne, som virkelig tror, at der er paa
lagt dem et Kors, som man maa lette for 
dem paa alle mulige Maader. Samtidig bli
ver de kjede af Straffen, og naar de begyn
der at kjede sig, kan man nok forstaa, at 
den moralske Paavirkning begynder at blive 
slappere. Jeg tror, man kan sige, at Straf
fen kan bæres saaledes, som de Overordnede 
tro, den kan og bør bæres. Men det er ikke 
saa godt at faa alle til at tro det samme som 
en selv. Den Ting er jeg vis paa, at hvis 
man sætter Cellestraffens ordinære Maximum 
til 1 Aar og kun extraordinært til 2 Aar, 
saa vil man snart høre, a t hvad der er over 
1 Aar, det er uudholdeligt, og at der ikke 
kan paavirkes i moralsk Henseende udover 
denne Termin. Det maa heller ikke glemmes, 
a t de nuværende Tilfælde af lang Cellestraf 
er saa faa, a t det af dem er vanskeligt at 
gi øre nogen Regel.»

Senere har Holland udvidet Ydergrænd- 
sen og siden dette Aars Begyndelse (1893) 
Sverige. Her er nu 3 Aar Ydergrændsen 
(4 Aar h- 1 Aar).

I  den engelske «Report of the directors 
of convict prisons for the year 1886—87* 
har Dr. Gover, disse Fængslers medical 
inspector, skrevet en fortrinlig Afhandling



om Cellesystemets Anvendelse i England, 
hvori han navnlig stærkt kritiserer Frem- 
gangsmaaden i Pentonville. Om 2 Aar som 
Ydergrændse i Straffen skriver han: «I Vir
keligheden er der intet Faktum, som beviser, 
at netop 2 Aar skal være Ydergrændsen. 
Denne Grændse er ganske vilkaarlig. Man 
kunde ligesaa gjerne have sat den til 1 Aar 
eller 4 Aar eller til hvilketsomhelst Antal 
Aar. Visselig er det saa, at nogle enkelte 
Fængselsfunktionærer, hvis man spurgte dem, 
strax vilde holde paa den orthodoxe Grændse 
af 2 Aar som noget, der følger af sig selv, 
men Flerheden af erfarne Direktører, Præ
ster og Læger er af en ganske anden Mening. 
Sagen er, at man saa ofte har repeteret og 
sendt fra Haand til Haand dette om 2 Aar, 
at man mekanisk har taget imod det som 
noget selvsagt.»»

Det bør imidlertid tilføies, at ogsaa Di
rektør Petersen mente, at Recidivister helst 
ikke bør undergives Straf i Enrum. Med 
Hensyn til dette Spørgsmaal maa Departe
mentet henholde sig til det af Kommissionen 
anførte. Som det vil sees, giver Udkastet 
for øvrigt i væsentlig Udstrækning Adgang 
til at indskrænke Enrum sstrafs Anvendelse 
ligeoverfor Recidivister, om dertil findes Føie.

Som af Direktør Daae bemærket, er 
Stemningen i de øvrige europæiske Lande 
meget stærk for Anvendelsen af Enrums- 
fængsel. I S v e r i g e ,  hvor efter Loven af 
29de Juli 1892 de første 3 Aars Strafarbeide 
udstaaes i Celle, har man ifølge Fængsels
beretningerne blot gjort gode Erfaringer med 
Hensyn til denne Straffemaade, der opfattes 
som meget hensigtsmæssig og ikke findes at 
medføre nogen Skade hverken for Fangernes 
Legems- eller Sjælstilstand. I  F i n l a n d ,  
efter hvis Lov mindst de første 4 Maaneder 
af Strafarbeide skal udstaaes i Enrum, blev 
det af Fængselsforeningens sidste Aarsmøde 
anbefalet, a t Celletiden burde udstrækkes 
meget længer, ialfald for Fanger med ikke 
altfor lang Straffetid. I  D a n m a r k  anven
des Cellestraf indtil 37a Aar, i H o l l a n d  
indtil 5 Aar og i B e l g i e n  indtil henimod 
10 Aar. I  det østerrigske Udkast er Fæng
selsstraf indtil 5 Aar foreslaaet at skulle 
afsones i Celle. I  T y s k l a n d  er Grændsen 
for Tiden 3 Aar. Men blandt Fagmænd

synes det almindelig anerkjendt, at der og
saa bør være Adgang til uden Hensyn til 
Fangens Samtykke at anvende Enrum ud
over denne Tid.

Forsaavidt Direktør Daae har paabe- 
raabt sig den engelske Fængselskommission, 
skal man bemærke, a t denne udtrykkelig har 
fundet a t burde henlede Opmærksomheden 
paa, at adskillige kompetente Personer, hvis 
Udtalelse Kommissionen har erhvervet, har 
erklæret sig mod Fællesarbeide, og at navn
lig det engelske Fængselsvæsens mange- 
aarige Chef, den bekj endte Sir E. Du Gane, 
har udtalt, at alle Landes Erfaring har 
ledet til det Resultat, a t Cellebehandling er 
den bedste Straffeform. Forsaavidt det af 
Direktøren er paapeget, at man i Nord
amerikas forenede Stater ikke længer holder 
paa Cellestraf for længere Tider, skal man 
tilføie, at dette vistnok hænger sammen med, 
at der i disse Stater er en stærk Stemning 
for det saakaldte Elmirasystem, som imidler
tid intet europæisk Land endnu har fundet 
a t burde efterligne.

Efter Udkastets § 17 kan Straffuldbyr
delsen i Enrum ikke udstrækkes over 4 Aar, 
medmindre Fangen samtykker deri eller fort
sat Afsondring findes paakrævet «paa Grund 
af Fangens Farlighed eller han i Henhold 
til Straffelovens § 20 er dømt til længere 
Tids Enrumsstraf». Dette sidste har man 
ændret, idet det er noget for begrændset. 
Der bør ikke være noget til Hinder for, at 
Fangen ogsaa efter de 4 Aar sættes i En
rum, naar dette sker af sanitære Grunde 
eller som Revselse efter Udkastets § 30 
(eller som Straf efter Straffelovudkastets § 
20, No. 1—4, naar dette Udkast bliver Lov).

Beslutningen om, i hvor lang Tid Fangen 
bør forblive i Celle, antager man bør hen
lægges til Direktøren under Medvirkning 
af Fængselsraadet, hvor saadant findes, hvil
ket praktisk ta lt vil være Tilfælde i alle 
Fængsler, hvor Strafarbeide fuldbyrdes.

§ 18, 3die Led foreslaar man affattet 
saaledes: «Lempelser i Afsondringen kan
gjøres for Fanger under 18 Aar samt ved 
Beslutning, fattet paa den i § 17, sidste 
Led omhandlede Maade for ældre Fanger, 
der ikke ellers findes uden Skade at kunne 
udholde den». Nogen udtrykkelig Bestem



melse som den i Kommissionsudkastet inde
holdte om, at Lempelser kan gjøres for 
Fanger, der i mindst 2 Aar har hensiddet i 
Enrum, er vistnok overflødig. Bestemmelsen 
antages derfor a t burde udgaa, saa meget 
mere, som den ikke passer for de Tilfælde, 
hvor en Fange er dømt efter Straffelovud- 
kastet § 20.

Sidste Led i § 18 antages at burde lyde 
saaledes: «Hvor det af Hensyn til Fængslets 
Tarv findes særlig paakrævet, kan Fængsels
styrelsen ogsaa udenfor de nævnte Tilfælde 
undtagelsesvis tillade, a t der for enkelte 
Fangers Vedkommende afviges fra Bestem
melserne i 1ste Led». Man gaar ud fra — 
hvad der vistnok ogsaa har været Kom
missionens Mening — at Tilladelsen i det 
heromhandlede Tilfælde ikke skal gjælde de 
enkelte Personer, men de Tilfælde, hvor en 
Fange kan bringes i Samkvem med andre 
Fanger, f. Ex. gaa ud paa, at visse Arbeider, 
hvortil der kræves 2 Mands Hjælp, kan 
udføres af 2 Fanger. Som ogsaa af Bods
fængslets Direktør paapeget, er det upraktisk, 
at Direktøren maa indhente høiere Bemyn
digelse, hvergang han skal udtage Fanger 
til saadant Arbeide, der ofte vil forefalde i 
et Fængsels Husgjerning eller ved dets Ved
ligeholdelse.

Til § 21.
Direktøren for Bodsfængslet har med 

Hensyn til denne Paragraf bemærket føl
gende :

«Der bør ingen løslades paa Prøve, med
mindre han deri samtykker. Flid og godt 
Forhold i Fængslet bør være det afgj ørende 
for Tilstaaelse af betinget Løsladelse. Fan
gen bør have det i sin Magt at arbeide sig 
op til a t faa Straffetiden forkortet, dog aldrig 
med mere end en Trediedel, men vel mindre. 
Det- engelske Marksystem er et fortrinligt 
Middel til a t kontrollere Fangens Flid og 
Forhold og saaledes foruden til at være det 
bestemmende for Klasseopflytningen ogsaa 
til at bestemme, om der skal afkortes Straffe
tiden noget og i Tilfælde hvor meget. Faar 
saaledes Fangen hver Dag under hele Straffe
tiden det høieste Antal Points, vil han løs
lades paa Prøve, naar 2/s af den idømte 
Straffetid er forløben, men faar han hver

Dag kun det laveste Antal Points, vil han 
maatte udstaa den hele idømte Straffetid.«

Præsten i Trondhjems Strafanstalt har 
udtalt, at han ikke kan tillægge den be
tingede Løsladelse den Vægt, som mange 
andre Fængselsmænd har tillagt den, og at 
der kan reises principielle Indvendinger mod 
den. Han erkj ender dog, a t den for enkelte 
Individer vil have sin Betydning. Men han 
tilraader, a t den anvendes med Forsigtighed, 
navnlig ligeoverfor Recidivister. Hvad der 
hovedsagelig har voldt ham Betænkelighed 
ved Reformens Indførelse hos os, er Vanske
ligheden ved at føre en virkelig effektiv 
Kontrol med de paa Prøve løsladte.

Ogsaa Direktøren ved samme A nstalt 
har udtalt, a t han tror Bestemmelserne om 
den betingede Løsladelse vil volde mange 
Vanskeligheder i den praktiske Løsning, 
uden at han dog heri har fundet nogen 
Indvending mod Lovforslaget.

Departementet skal henvise til det i 
Kommissionens Motivering til denne Para
graf udviklede. Det vil deraf sees, at Kom
missionen, hvis Forslag Departementet til
træder, har fundet a t burde foreslaa en 
Ordning, hvorefter Løsladelse paa Prøve 
udgjør et regelmæssigt og integrerende Led 
i Fængselsstraffens Fuldbyrdelse. Med denne 
Ordning er det ikke godt foreneligt, at der 
udtrykkelig kræves Fangens Samtykke til 
Løsladelsen. Praktisk ta lt vil vel imidler
tid ingen Fange blive løsladt, som har al
vorlige Grunde til a t modsætte sig Frigivel
sen. Hvorvidt det engelske Mærkesystem 
er foreneligt med eller hensigtsmæssigt un
der den foreslaaede Ordning, antager man 
senere bør komme under Afgjørelse af Ad
ministrationen. A t det vil have sine Van
skeligheder at føre en effektiv Kontrol med 
de løsladte, vil Departementet ikke benægte. 
Men man tror dog ikke, at der heri ligger 
tilstrækkelig Grund til at fravige For
slaget.

Kom. Udk. § 24
kan ikke optages i Loven, før Straffelovud
kastets § 65 er blevet Lov.

Til § 24 (Kom. Udk. § 25).
Myndigheden til a t beslutte Løsladelse 

paa Prøve efter §§ 21 og 22 foreslaar man



tillagt Direktøren, efterat Fængselsraadets 
Erklæring er indhentet. Som den betingede 
Løsladelse hos os er tænkt anvendt, antager 
man ikke, at der kan være nogen Betænke
lighed herimod. Hvis en Fange skulde finde 
sig forurettet ved, at han af særlige G-runde 
nægtes Løsladelse, har han jo Adgang til 
at faa sin Sag forelagt for høiere Myndig
hed. I  de i § 23 omhandlede Tilfælde an
tager man det rettest, a t den endelige Af
gj ørelse træffes af Justitsdepartementet, 
efterat Fængselsraadet først har behandlet 
Sagen.

Til § 25.
Man foreslaar det tillagt den Myndig

hed, Kongen bestemmer, a t fatte Beslutning 
om en paa Prøve løsladt Persons fornyede 
Indsættelse. Afgjøreisen tænkes, i Lighed
med hvad der gjælder i andre Lande, over
draget Justitsdepartementet eller Fængsels
styrelsen. Initiativet til Gjenindsættelsen 
vil regelmæssig blive taget af Politiet paa 
det Sted, hvor den løsladte opholder sig, 
idet det bliver bekjendt med, at han har 
forøvet en strafbar Handling eller over- 
traadt Betingelserne for Løsladelsen. Der 
vil derefter blive anstillet Efterforskning 
og i Tilfælde reist Paatale. Det er paa 
Grundlag af disse Undersøgelser, at Afgjø- 
relsen om Gjenindsættelse vil blive at træffe, 
medens der ogsaa efter Kommissionens Forslag 
vistnok forholdsvis sjelden vil være Tale om, 
at Afgjørelsesmyndigheden umiddelbart under
søger Sagen. Under disse Omstændigheder 
■antages Beslutningen uden Betænkelighed 
•og i visse Henseender hensigtsmæssigere at 
kunne fattes af Centralmyndigheden. Fin
des Oplysninger fra Strafanstalten paakræ
vet, før Spørgsmaalet afgj øres, kan Fæng
selsraadets Erklæring indhentes.

Til § 27.
Præsten i Trondhjems Strafanstalt har 

bemærket, at denne Paragraf gaar unødigen 
ind paa det specielle Fangebehandlings- 
reglements Omraade. Departementet kan 
Ail en vis Grad erkjende dette, men har dog 
3-f de i Kommissionens Motiver anførte 
Grunde fundet at burde bibeholde .Paragra- 
±en i det væsentlige uforandret.

Direktøren for Bodsfængslet har med

Hensyn til første Led udtalt, at Direktøren 
bør have Adgang til at blive bekjendt med 
alt, hvad en Fange skriver i Fængslet. 
Departementet er enigt heri. Og da det vil 
blive enhver Fange betydet, at alle Skrivel
ser fra ham vil blive læste, og han kan lade 
være at skrive Breve, hvis Indhold han øn
sker skjult, har man ikke fundet nogen Be
tænkelighed ved at indskrænke Bestemmel
sen om lukkede Skrivelser til alene at gjælde 
Breve t i l  ham.

Bestyreren af Kristiania Distriktsfæng
sel har bemærket, at Bestemmelsen om, at 
vedkommende Del af en indgaaet Skrivelse 
kan gjøres ulæselig, forekommer ham odiøs 
og lidet heldig, idet den let vil volde Util
fredshed og vække Mistanke om Uretfærdig
hed eller Smaalighed. Departementet tror 
der kan være noget heri, og antager, at 
Bestemmelsen uden Betænkelighed kan ud- 
gaa, særlig hvis der gjøres saadan Tilføielse 
i Paragrafens Slutning, som Departementets 
Udkast viser.

Til § 29.
Bestyreren af Kristiania Distriktsfæng

sel finder den frie Adgang til a t fremsætte 
Klage af hvilkensornhelst A rt til overordnet 
Myndighed noget for vid. Præsten i Trond
hjems Strafanstalt finder Paragrafen at være 
et altfor skarpt Instrument i en malkontent 
og idelig klagende Fanges Haand, naar den 
ham givne Ret til at klage ikke har faaet 
sit tilstrækkelige Korrektiv i en Bestem
melse om, at vedkommende Myndighed, til 
hvilken der klages, tillige bør udtale sig 
om, hvorvidt. Klagen er ubeføiet, i hvilket 
Tilfælde den bør kunne være Gjenstand for 
Revselse.

Departementet har troet at burde op
tage Bestemmelsen uforandret. Den inde
holder neppe andet, end hvad der allerede nu 
gjælder. Som det vil sees af Kommissio
nens Motiver, er det Meningen, at Misbrug 
af Klageretten kan medføre Disciplinærstraf. 
Og Paragrafen antages ikke at være saa- 
ledes at forstaa, a t Adgang til at klage er 
nægtet, om det ikke tillades en Fange Gang 
paa Gang at fremkomme med Besværinger, 
der allerede har fundet sin Afgjørelse og 
med Hensyn til hvilke intet nyt er anført.



Til § 30.

Direktøren for Bodsfængslet har be
mærket, at hvis Mærkesystemet kommer til 
at benyttes, bør Tab af Mærker kunne an
vendes som Revselse. Departementet an
tager ogsaa dette. Men en saadan Ordning 
er efter Departementets Opfatning forenelig 
med Udkastet ogsaa i dets nuværende 
Form.

Med Hensyn til No. 11 henvises til Be
mærkningerne ved Kap. I I  samt til § 40.

Direktøren for Akershus Strafanstalt 
bar udtalt, «at det gjennem alle Tider har 
været Skik at konfiskere Penge, fundne i 
Anstalten eller ved Kropsvisitationer paa 
Fanger. I  Fællesanstalterne hænder det 
ikke saa ganske sjelden, at saadanne Fund 
gjøres, og af og til kan. det indtræffe, at en 
eller anden af Anstaltens mest raffinerede 
Fanger melder sig som Eier, idet han for
klarer, a t han lige ved Indsættelsen har 
slugt Pengene og faaet dem igjen ved Ud
tømmelsen efter Indkomsten. Vedkommende 
kan jo imidlertid aldrig bevise, a t Pengene 
er hans Eiendom.

Saadanne Penge volder Opsynet meget 
stort Besvær, idet de jevnlig skifter Eier, 
og medfører ogsaa en betydelig Fare der
ved, at de kommer i Hænderne paa Røm- 
ningsmænd, der derved i betydelig Grad 
kan lettes en Undvigelse. Kommer dertil, 
at de giver Anledning til ulovlig Handel 
og Spil o. s. v. og derved øver en skadelig 
Indflydelse paa Anstalternes disciplinære 
Forholde, synes den hidtil brugte Frem- 
gangsmaade at være korrekt. .Da der imid
lertid trods de rent disciplinære Forhold er 
reist Tvivl om Fremgangsmaadens lovlige 
Holdbarhed, tillader jeg mig at henstille til 
nærmere Overveielse, hvorvidt der i Loven 
om Straffefuldbyrdelsen bør indtages nogen 
Bestemmelse i her omhandlede Henseende. 
Jeg skal til nærmere Belysning af Spørgs- 
maalet tillade mig at oplyse, at saadan Ind
smugling naturlig som Regel sker enten af 
Hensyn til Undvigelse eller for a t have 
Midler ihænde til at afhandle Medfanger 
Mad og Tobak under Straffetiden.»

Departementet antager det hensigtsmæs
sigt, at den i Strafanstalterne i den herom-

handlede Henseende herskende Praxis opret
holdes, men at det vil være rettest, a t den 
hjemles ved en udtrykkelig Lovbestemmelse. 
Mod at Inddragningen i saadanne Tilfælde
bestemmes ad administrativ Vei, kan der

•  *

vistnok ikke være nogen Betænkelighed. Man 
har derfor tilføiet et Slutningsled om, at 
indsmuglede Gjenstande kan inddrages.

Til § 33.

Man henviser til de Udtalelser angaaende 
denne Paragraf, som er gjengivet foran under 
Omtalen af Fængselsraadet.

Direktøren for Bodsfængslet har fore- 
slaaet Varigheden af de i § 30, No. 8, 9 og 
10 omhandlede Revselser forkortet til hen
holdsvis 12, 8 og 4 Dage, dersom Direktøren 
alene faar Ret til at ilægge disse Straffe- 
Skal derimod Fængselsraadet (det af Kom
missionen foreslaaede) fatte Beslutning om 
disse Revselsers Anvendelse, naar det gjæl- 
der Varighed udover Halvdelen af den til
ladte Tid, beholdes helst det i Udkastet fore
slaaede Antal Dage for disse tre Slags Rev
selser. For a t undgaa Fængselsraadets Ind
blanding faar Direktøren da søge at tildele 
Revselserne i et Antal Dage af ikke over 
Halvdelen af den tilladte Tid.

Direktøren for Trondhjerns Strafanstalt 
har udtalt, a t Beslutningen om Inddragelse 
af Arbeidspenge og om Forlængelse af Straf
fetiden burde forelægges Centralstyrelsen til 
Godkj endelse, medens de øvrige Beslutninger 
synes at maatte kunne fattes af vedkom
mende Direktør i Samraad med Funktionær
forsamlingen.

Direktøren for Akershus Strafanstalt har 
i sit Foredrag paa Kriminalistmødet fore- 
slaaet, at Beslutning om Revselse, bestaaende 
i Inddragning af godskrevne Arbeidspenge 
samt om Revselse, hvorved Straffetiden for
længes, skal fattes af Generaldirektøren efter 
Forestilling af Fængselsraadet, men at det 
forøvrigt skal være Direktøren, som træffer 
Bestemmelsen.

Ogsaa Departementet antager, at Ind
dragning af Arbeidspenge — ligesom nu — 
bør besluttes af Fængselsstyrelsen. Beslut
ning om legemlig Revselse paa Fanger over 
18 Aar eller af de i § 30, No. 8, 9 og 10



Angaaende Udfærdigelse af en Lov om Fængselsvæsenet og om Tvangsarbeide.

omhandlede Revselser i over Halvdelen af 
den tilladte Tid foreslaar man fattet af Be
styreren, efterat Sagen har været forelagt 
det i Departementets Udkast § 7 omhand
lede Fængselsraad, hvor et saadant findes. 
I  modsat Fald antager man, a t der bør ske 
særskilt Indberetning til Fængselsstyrelsen 
for hvert Tilfælde. E fter de gjældende Reg
ler kan Direktørerne for Strafanstalterne 
paa egen Haand anvende, i Bodsfængslet 5 
Dages mørk Celle paa Vand og Brød, i Fæ l
lesanstalterne legemlig Revselse og 10 Dages 
mørk Celle paa halv Kost, uden at dette For
hold har givet Anledning til nogen Betænke
lighed. Spørgsmaal om Revselse, hvorved 
Straffetiden forlænges, antages ligeledes at 
burde forelægges Funktionærforsamlingen, 
hvorhos Indberetning i Tilfælde bør gjøres.

Kom. Udk. § 34

maa udgaa, indtil den nye Straffelov er given.

Til §§ 34 og 35.

Da det er Forudsætningen, at der for 
Tiden ikke bør gjøres nogen Forandring i 
den bestaaende Kriminallovs Straffesystem, 
vil de gjældende Bestemmelser om Vand- og 
Brødstraffen indtil videre blive at bibeholde 
i det væsentlige uforandrede. Man har der
for ændret Kommissionsudkastets § 35, 1ste 
Led, hvilket man har gjort til § 34, saale- 
des, at der henvises til Straffeloven, som dog 
faar et Tillæg vedkommende Fangens Be- 
skjæftigelse. Forøvrigt er Paragrafen for- 
saavidt af selvstændig Betydning, som den 
kommer til a t gjælde ogsaa hvor Yand- og 
Brødstraf anvendes som Revselse.

Kommissionsudkastets § ’ 35, 2det Led, 
har man for saavidt muligt at bevare Para
grafordenen udskilt som en egen Paragraf.

Sidste Led i Kommissionsudkastets § 35 
stemmer ikke med Straffelovens Bestemmel
ser om Yand- og Brødstraffens Yarighed og 
antages forøvrigt indtil videre at kunne und
væres, hvorfor man har udeladt Bestem
melsen.

Medens man efter det anførte ikke an
tager, at man af Hensyn til Lovens Indhold 
behøver for Tiden at optage Spørgsmaalet 
om Vand- og Brødstraffens Bibeholdelse til

Overveielse, vil det imidlertid af Hensyn til 
Fængslernes Ordning være nødvendigt eller 
ialfald ønskeligt, at det nu bringes paa det 
rene, om denne S trafart skal beholdes, om 
end muligens med Forandringer, eller om 
den bør afskaffes. Afgj øreisen af dette Spørgs
maal er nemlig af væsentlig Betydning med 
Hensyn til Ordningen af de lokale Fængsler, 
ligesom det ogsaa kan faa Indflydelse paa 
Størrelsen af Landsfængslerne. Man finder 
derfor allerede nu at burde indgaa noget 
nærmere paa dette Spørgsmaal.

Som det vil sees af Straffelovudkastets 
§§ 18 og 19 og Fængselslovudkastets § 35, 
har Kommissionen bibeholdt Yand- og Brød- 
straffen, om end med Indskrænkninger og 
Forandringer, og derhos opstillet en ny A rt 
skjærpet Fængsel, Fængsel med haardt Nat- 
teleie.

Som bekjendt har der tidligere ved en
kelte Leiligheder været reist Spørgsmaal om 
Vand- og Brødstraffens Hensigtsmæssighed. 
Saaledes under de Forhandlinger, der gik 
forud for Straffelovsrevisionen af 1874. Re- 
gjeringen kom dengang til det Resultat, at 
der ikke kunde være Tale om at opgive 
denne Straf og vandt heri enstemmig Til
slutning fra vedkommende Storthingskomite, 
ligesom ogsaa Storthinget deri var enigt. I  
modsat Retning gaar et af Repræsentanten 
Sørensen for Storthinget i 1884 fremsat For
slag, ligesom ogsaa en i 1885 af det tredie 
norske Arbeidermøde fattet Resolution, der 
med en Forestilling fra Fællesstyret for de 
forenede norske Arbeidersamfund er over
sendt dette Departement. De Indvendinger, 
som her er reiste mod den omhandlede Straf, 
rammer dog kun delvis denne, saaledes som 
den under den nye Ordning er tænkt an
vendt.

Af dem, der har udtalt sig om Udkastet, 
er der ingen, som har ment, at Yand- og 
Brødstraffen burde ophæves.

Bestyreren for Kristiania Distriktsfæng
sel har udtalt, at han holder meget paa 
dette Slags Straf, fordi den paa Grund af 
sin ringe Yarighed er økonomisk saavel for 
Staten som for Delinkventen, fordi den 
som Straffemiddel er effektiv uden at være 
sløvende, og endelig fordi den synes ham 
mere svarende til Straffens Ide end det al



mindelige Fængsel, da den ikke saa let til
fører Fangen Goder, som han udenfor Fæng
slet ikke kan opnaa. Han tilføier, a t en 
Bibeholdelse af Yand- og Brødstraffen, helst 
i en saa koncentreret Form som muligt, vist
nok allermest vil modtages med Tilfredshed 
af de straffældte selv, for hvem det først og 
fremst gjælder at blive færdig med sin Straf 
saa snart som gj ørligt. Man vil sikkerlig 
faa gjøre den Erfaring, a t den Adgang, 
Straffelovudkastets § 18 aabner til Omsæt
ning af Straffen efter Domfældtes Begjæring 
eller med hans Samtykke, vil blive Regel, 
ikke Undtagelse, og a t da blandt de skjær- 
pede Strafarter Valget vil falde paa Vand- 
og Brødstraf som den hurtigst forløbende.

Med Hensyn til Bestemmelsen i Kom
missionsudkastets § 35 har Bestyreren an
ført følgende:

«Hensigten med den her foreslaaede 
Forandring fra den nuværende Norm for 
Yand- og Brødstraffens Udholdelse synes at 
være den a t gjøre Straffen lettere udholde
lig ved Forkortelse af de enkelte Perioder 
af det skjærpede Fængsel. Efter den E rfa
ring, man har havt i Kristiania Fængsel, 
tror jeg dog at turde udtale som min Me
ning, a t Udkastet her griber feil. Jeg  sav
ner selvfølgelig Adgang til paa en videnska
belig korrekt Maade at udtrykke, hvad der 
er min Mening i denne Sag. Men min An
skuelse om Vand- og Brødstraffens Indfly
delse paa Fangen og dennes Evne til at 
taale den indskrænkede Kost kan i Korthed 
antydes dermed, a t det synes, som om Orga
nismen ligesom indstiller sig paa den for 
andrede Kost, saaledes at denne endog i 
Slutningen af en ikke for lang Periode taa- 
les bedre end i Begyndelsen. En kort Mel
lemfrist (1, 2 eller 3 Dage) vil lettelig for
spilde dette Organismens Arbeide med a t 
indstille sig paa Vand og Brød og igjen 
efter Afbrydelsen forlange det samme an- 
strængende Arbeide paany. Denne A nta
gelse vil formentlig ogsaa støttes af en 
Række i Kristiania Fængsel af Professor 
Torup foretagne Undersøgelser, hvis Resul
ta ter antages at ville foreligge før Lovens 
Behandling.

Da jeg imidlertid allerede tidligere for 
Hr. Expeditionschefen har havt Leilighed

til a t fremsætte min Anskuelse om Sagen, 
tror jeg ikke nu at burde tilbageholde mine 
Bemærkninger, indtil de nævnte Resultater 
foreligger, saameget mindre, som det ihvert- 
fald med nogenlunde Sikkerhed tør siges, at 
der af den praktiske Fængselsmand ikke er 
gjort nogen Erfaring om Skadeligheden af 
den nuværende Form for Vand- og Brød
straffen.

For mit Vedkommende tror jeg, man 
snarest burde gaa den omvendte Vei af Ud
kastets, idet man helst burde have 2 hele 
10 Dages Perioder paa Vand og Brød, af
brudte af en ligesaa lang paa almindelig 
Kost. Skulde 2 hele 10 Dages Perioder fin
des for meget, kunde man vel ogsaa alter
nativt opstile en 5 Dages Frist efter hen
holdsvis 10 og 15 Dages Vand og Brød.»

Fængselslægen i Kristiania har bemær
ket, at han skulde ønsket, forinden han af
gav nogen Erklæring, a t afvente Resulta
terne af de foran nævnte i 1895 af Profes
sor Torup anstillede Undersøgelser, hvilke 
muligens i nogen G-rad kan komme til at 
modificere hans Opfatning af Vand- og Brød
straffens biologiske Virkning og navnlig af 
Spørgsmaalet om Mellemfristdagenes Ordning. 
Paa Grundlag af de Erfaringer, som han i 
Egenskab af Fængselslæge i noget over 5 
Aar har indhøstet angaaende Vand- og Brød
straffens Virkning, mener han sig dog beret
tiget til at opgjøre sig en Mening angaaende 
denne Sag, saameget mere som han den hele 
Tid har interesseret sig for dette Spørgs- 
maal og derfor selvfølgelig ogsaa har havt 
sin Opmærksomhed henvendt paa de Forhold, 
som han har troet a t have Betydning for 
Belysningen deraf.

«Jeg vil da strax fremhæve som min 
Mening,» udtaler han, «at Vand- og Brød
straffen, naar den udøves forsvarlig, ikke 
virker skadelig paa Fangernes Helbreds
tilstand.

Jeg har i min Funktionstid iagttaget et 
meget stort Antal Vand- og Brødfanger, 
og man har, som man af mine Aarsberetnin- 
ger vil se, i Kristiania Distriktsfængsel fort
sat med den i 1883 paabegyndte Veining af 
de Vand- og Brødfanger, der har udholdt en 
Straffetid af 5 Dage eller derover. Det 
Materiale, som man saaledes har til sin



Raadighed, er altsaa meget betydeligt. 
Vægttabene viser sig, som man af Tabellerne 
vil se, gjennemgaaende at være lidet bety
delige og tyder efter min Mening aldeles 
ikke paa, at det skyldes nogen Sygdom bos 
Angjældende. Baade i min Formands og 
mine Aarsberetninger er der ført særskilte 
Sygelister for de forskjellige Fangeklasser, 
og de Sygdomme, der er optraadte blandt 
Vand- og Brødfangerne, er ganske de samme 
som de, der bar rammet de to andre Fange
klasser, og i intet af Tilfældene kan, saa- 
vidt jeg ser, Vand- og Brødstraffen bave 
spillet en Rolle som Aarsag eller forvær
rende Moment. Som Exempel bidsætter jeg 
Sygelisten for Vand- og Brødfanger for 
1897:

Alcobolismus 2 Mænd og 1 Kvinde.
Delirium alcobolicum 8 
Epididvmitis . . .  2 
Febris tyfosa . .
Catarrbus . . . . 1
Rbeumatismus . . 1
S y f i l i s .........................1
U l c u s .........................1
Uretritis . . . .  2
V u ln u s .........................1

1
1
1

1

Tilsammen 19 Mænd og 5 Kvinder.

Jeg er i min Funktionstid ikke kom
men til Kundskab om, at nogen Vand- og 
Brødfange er bleven angreben af nogen Syg
dom, der kan antages at skyldes Vand- og 
Brødstraffen. Jeg vil selvfølgelig ikke bermed 
bave udtalt, a t ikke Straf og maaske særlig 
skjærpet Fængsel kan have en mindre beldig 
Indvirkning paa enkelte Fangers Helbred; 
jeg vil kun fremhæve, at jeg ikke kjender 
noget Tilfælde, der kan anføres som Argu
ment for den Mening, at særlig Vand- og 
Brødstraffen fremfor andre Arter af Fæng
sel har en skadelig Virkning paa Helbreden.

Jeg skylder dog i denne Sammenhæng 
skarpt at fremhæve, at Vand- og Brødstraf
fen i Kristiania Distriktsfængsel altid bar 
været udøvet med stor Forsigtighed, og 
Konversion til almindelig Fangekost har 
efter Fængselslægens Foranstaltning altid 
fundet Sted, naar man bar næret mindste 
F rygt for, a t denne Straf vilde udsætte

D

Fangens Helbred for nogen Fare. Som man af 
Indberetningen for 1896 vil se, bar saadan 
Konversion i dette Aar fundet Sted i 23 
Tilfælde.

Vand- og Brødstraffen er blandt Massen 
af dem, der udholder den, en meget populær 
Straf. Det hænder derfor stadig, a t Fanger, 
der netop fylder 18 Aar, anmoder om at faa 
Konversion fra almindelig Fangekost til 
Vand og Brød, og Ønsket herom hører man 
ogsaa ofte andre Fangekostfanger udtale. 
Det modsatte Ønske, nemlig om Konversion 
fra Vand og Brød til Fangekost, er deri
mod yderst sjeldent a t høre, og i de ganske 
faa Tilfælde, hvori dette er skeet, har det 
vist sig, a t vedkommende Fanges Ernærings
tilstand har været meget daarlig, og Kon
version er derfor bleven iværksat. I  Rege
len er derimod Konversionen fra Vand og 
Brød til Fangekost foretagen mod Fan
gens bestemte Ønske, i mange Tilfælde endog 
mod hans energiske Protest.

I  denne fremtrædende Popularitet ser jeg 
et Argument for den Mening, at Vand- og 
Brødstraffen gj ennemgaaende ikke ledsages 
af noget stærkere Ildebefindende eller nogen 
efterfølgende udtalt Svaghedstilstand, og 
ved Samtaler med Vand- og Brødfanger, der 
hyppig udholder denne Straf, har jeg faaet 
denne Opfatning bestyrket.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om Vand- 
og Brødstraffens Varighed og Mellemfrist- 
dagenes Ordning er jeg tilbøielig til at holde 
paa det nugjældende og fraraade den i 
«Udkast til Lov om Fængselsvæsenet og 
Fuldbyrdelse af Frihedsstraffe» § 35 fore- 
slaaede Ordning, idet jeg (indtil Resultatet 
af den ovennævnte videnskabelige Undersø
gelse maatte godtgjøre det modsatte) mener, 
a t vor gjældende Ordning bedre stemmer 
med Hensynet til Kostholdsindstillingen end 
den foreslaaede Ordning. Skulde man gjøre 
nogen Forandring i den gjældende Ret, tror 
jeg, det vilde være bedre at give et større 
Antal Straffedage paa en Gang.»

Lægen ved Landets næst største Fæng
sel, Bergens Distriktsfængsel, har udtalt, at 
han efter 20 Aars Erfaring ikke kan slutte 
sig til dem, der i Vand- og Brødstraffen ser 
en farlig Straf for Individets Helse. Den 
Opfatning i saa Henseende, som han allerede



længe havde havt, er bleven bestyrket ved 
de siden 1892 i Fængslet foretagne Veinin- 
ger af Fangerne. De allerfleste Vand- og
Brød-Fanger har en Straffetid under 10 
Dage. Denne Tid er saa kort, a t den ikke 
kan antages at have nogen nedbrydende 
Indflydelse, allermindst paa dem, paa hvilke 
der falder en Mellemfristdag med god og 
bastant Middag. Yed de længere Straffe
tider øges Mellemfristdagene, paa hvilke der 
efter Lægens Mening maa lægges særlig 
Vægt, idet han antager, at Kosten i disse 
Dage danner en Modvægt mod et øgende 
Vægttab. Hvor lidet Vand- og Brødstraffen 
afficerer Individet, har han seet mange slaa- 
ende Exempler paa i Tilfælde,, hvor ved
kommende Personer ved Indkomsten har 
vakt Opmærksomhed ved sit daarlige Ud
seende og derfor er bievne undersøgte af 
Lægen, men fundne at kunne udholde Straf
fen. Paa mange virker det regulære Liv i 
Fængslet til og med opfriskende. Personer, 
der har læ rt et Haandværk, kan arbeide 
den fulde Dag. A t Straffen for Personer, 
der tidligere har været saadan idømt, ikke 
virker afskrækkende, viser sig bedst deri, 
a t de samme Personer Gang paa Gang lader 
sig indsætte til Afsoning af Bøder heller 
end at betale Kontanterne. Hvis der idet- 
hele kan tilskrives Vand- og Brødstraffen 
nogen skadelig Indflydelse for Individets 
Helse, tror Lægen, a t denne modvirkes af 
de Forhold, hvorunder Fangen i et vel
ordnet Fængsel kommer. Ordentligt Udstyr 
af Cellerne, deres stadige Vedligeholdelse og 
Renhold, Inventariets regelmæssige Forny- 
else eller Udbedring, konduitemæssig og 
passende human Optræden fra Betjeningens 
Side, den personlige Hygiene under Opholdet 
er af stor Betydning til at befordre Fan
gens Trivsel. Belægget kommer jo mest 
fra de Samfundsklasser, hvor Hygi enens 
Foranstaltninger og Indflydelse gjør sig 
mindst gjældende. Paa saadanne Fanger 
tror han, a t Forhold, der er langt bedre, 
end de dagligdags er vant til, maa virke 
godt, saa nogle Dages eller Ugers knap 
Kost uden Stimulanser ikke sætter Spor, 
men at de gaar ud i bedre Kondition end 
ved Indkomsten. Det hænder jo ogsaa, som 
det vil sees af Veiningslisterne, a t Personer

tiltager i Vægt under Afsoningen af Vand- 
og Brødstraf, om end Antallet deraf ikke 
er mange. Og det er yderst sjelden, at det 
har vist sig nødvendigt at konvertere Straf
fen. Naar der ligeoverfor Simulanter har 
været Tale om at gjøre dette, er Resultatet 
blevet, at Vedkommende har foretrukket 
Vand og Brød fremfor at sidde den firedob- 
belte Tid.

Lægen tilføier, at han tror a t burde 
hævde, a t praktiske Erfaringer paa dette 
Felt i en lang Aarrække kan berettige ham 
til a t indtage et bestemt Standpunkt, der 
kan have ligesaa megen Berettigelse som 
de theoretiske Resultater, man kommer til 
i et Laboratorium. Theori og Praxis kan 
jo give forskjellige Resultater; i saa Fald 
holder han paa den sidste.

Departementet kan for sit Vedkom
mende ikke nære Tvivl om, at der er meget 
stærke Grunde, som taler for at bibeholde 
Vand- og Brødstraffen. Man kan i saa Hen
seende henholde sig til, hvad der i Depar
tementets Indstilling af 1872 (Oth. Prp. No. 
10, Side 13—14) er udtalt. Ved at sætte Fan
gen paa Vand og Brød opnaar man at give 
Fængselsstraffen en øget Intensitet, som i de 
fleste Tilfælde er i høi Grad paakrævet og 
som alene — og kun delvis — kan erstattes 
ved en betydelig Forlængelse af Straffen, 
der i alle Henseender er meget uheldig. 
Den daarlige Fange, der er husvant i 
Fængslet, kan vistnok foretrække en læn
gere Tids almindeligt Fængsel, under hvilket 
han endog i visse Henseender har — og 
maa have — det bedre end under et uor
dentligt Liv udenfor, for en kortere, men 
mindre behagelig Straf. Men for den gode 
Fange, for hvem det gjælder snarest muligt 
a t komme tilbage til sin Virksomhed, som 
en længere Tids Fravær lettelig kan bringe 
ham ud af, vil ligesaa sikkert den kort
varige, men mere energiske Straf være hen
sigtsmæssigere. For de Straffedes Familier, 
som under deres Fravær udsættes for Nød, 
er selvfølgelig den korteste S traf den bedste. 
For Staten er det af fremtrædende Betydning, 
at Straffen saavidt muligt svarer til sit Øiemed. 
Men dette vil det simple Fængsel i mange 
Tilfælde ikke gjøre. A t opnaa en hensigts
mæssig Skj ærpelse, hvorved man kunde undgaa



Straffens Forlængelse ved, som undertiden 
antydet, a t paalægge Fangen strengt Ar- 
beide, er efter Departementets Mening 
ugi ørligt. Erfaring baade fra vort eget
Land og fra fremmede Lande viser noksom, 
at det er meget vanskeligt a t organisere en 
ordentlig Arbeidsdrift i de forholdsvis smaa 
Lokalfængsler, hvor de korte Fængsels
straffe maa blive at afsone. Som Skjær
pelse er jo forøvrigt Arbeidspligten heller 
ikke tjenlig, efterat det ved Lov af 6te 
Juni 1896 er vedtaget, a t saadan Pligt skal 
indgaa som et Led i den sædvanlige Fæng
selsstraf, hvilket ogsaa er Tanken i det her 
foreliggende Udkast.

E t Hensyn, som heller ikke kan sættes 
ud af Betragtning ved Afgj øreisen afSpørgs- 
maalet om, hvorvidt det skjærpede Fængsel 
bør bibeholdes eller ikke, er Hensynet til 
den økonomiske Betydning, en Forandring 
vilde have. I  saa Henseende maa det be
mærkes, a t Afskaffelsen af Vand- og Brød
straffen vilde nødvendiggjøre betydelig mere 
Fængselsrum end ellers fornødent, ligesom 
Udgifterne forøvrigt vilde forøges meget 
betydelig. I  1896 hensad der i Distrikts
fængslerne gj ennemsnitlig 104 Fanger om 
Dagen paa Yand og Brød. Skulde disse 
have udholdt almindeligt Fængsel, vilde Be
lægget i vore Distriktsfængsler efter det i 
Straffelovudkastets § 19 opstillede Forhold 
være forøget med omkring 200 Fanger om 
Dagen, hvad der igjen vilde nødvendiggj øre 
Ombygning eller Udvidelse af adskillige af 
Fængslerne. Thi skjønt der i disse, naar 
de tages under ét, vilde være tilstrækkelig 
Plads til a t optage det øgede Antal, vilde 
der ikke haves fornødent Bum overalt, hvor 
det behøvedes, navnlig da ikke i de store 
Byer. Bortseet fra Anlægsudgifterne vilde 
en Tilvæxt af 200 Fanger om Dagen ogsaa 
repræsentere en meget betydelig Forøgelse 
af Driftsomkostningerne. Hvor stor denne 
vilde blive, kan ikke med Nøiagtighed vides. 
Men det vil neppe være overdrevent at an
sætte den til mindst Kr. 100 000,00 om 
Aaret.

Forsaavidt det mod Vand- og Brødstraf
fen er ind vendt, at den er en Levning fra 
tidligere Tider, da man anvendte Legems- 
straffe, og at den nu er ganske utidsmæssig

og derfor ogsaa er afskaffet i andre Lande, 
skal Departementet bemærke, at hverken 
den Omstændighed, a t Straffen er gammel, 
eller den, a t den noget mere end andre 
Frihedsstraffe medfører legemligt Ubehag, 
kan være tilstrækkelig Grund til a t ophæve 
Straffen, om den forøvrigt er hensigtsmæssig. 
I  andre Lande anvendes vistnok ikke Vand- 
og Brødstraf i nogen større Udstrækning 
som Straf for almindelige Forbrydelser. I  
Danmark er den dog fremdeles almindelig 
Straf og i Holland, Ungarn og nogle andre 
Steder er den bibeholdt i enkelte Anven
delser. Derimod findes Yand og Brød i stor 
Udstrækning anvendt som militær Straf, 
saaledes i alle tyske Stater. Og som Di
sciplinærstraf i Strafanstalter bruges den 
omtrent i alle Lande. Hvad der imidlertid 
særlig er at bemærke er, a t der omkring i 
Europa gaar en meget stærk Strømning i 
Retning af a tter a t faa den omhandlede 
Straf bragt til større Anvendelse.

I  S v e rig e , hvor Vand- og Brødstraffen 
indtil 1884 var Afsoningsstraf for ubetalte 
Bøder, har der Aar efter Aar i Fængselst je- 
nestemændenes Indberetninger været klaget 
over Uvirksomheden og Uhensigtsmæssig
heden af den almindelige Fængselsstraf med 
Arbeide, som efter Loven af 16de Mai 1884 nu 
erstatter den. Og paa sidste Riksdag blev der 
i begge Kamre vakt Motion om Forandringer 
i Straffeloven, bl. a. gaaende ud paa, a t der i 
det svenske Straffesystem maatte blive ind
ført nye A rter af affliktiv Straf, f. Ex. Fæng
sel paa Yand og Brød, Fængsel med haardt 
Natteleie, mørkt Fængsel. Overensstem
mende med Lagutskottets Indstilling er der 
i den Anledning af Riksdagen vedtaget en 
Skrivelse til Kongen, hvori der bl. a. anhol- 
des om, a t det maa blive taget under Over- 
veielse, om ikke istedetfor kortere Fængsels
straffe andre mere affliktive Frihedsstraffe bør 
søges indførte. I  denne Skrivelse udtales 
bl. a., a t den praktiske Erfaring til fuld 
Evidens har godtgjort, at den korte Fæng
selsstraf som almindelig Strafart er høist 
utilfredsstillende, da den blot undtagelsesvis 
formaar at øve en afskrækkende Virkning 
paa den straffede. Det er ogsaa efter Riks- 
dagens Mening ganske naturligt, at saa er 
blevet Tilfælde. Ved Anordningen af denne



Strafart liar man nemlig altfor meget ladet 
sig bestemme af Hensynet til den Skyldiges 
legemlige Velbefindende, men altfor lidet 
taget Hensyn til et af Straffens Hovedfor- 
maal, nemlig dens afskrækkende Virkning 
og dens Evne til a t bibringe den Skyldige 
en kraftig Advarsel om fremtidig at tage 
sig ivare for a t overtræde Samfundets Bud. 
Selv om det ikke lader sig tænke, a t man i 
Praxis kan opnaa, hvad der for den theore- 
tiske Opfatning fremtræder som det ønske
lige, at lempe Straffens A rt ligesom dens 
Udstrækning efter hver enkelt Forbryders 
individuelle Natur, bør man naturligvis nøie 
paase, a t en af Samfundet idømt S traf i 
ethvert Tilfælde virker som saadan, d. v. s. 
medfører et saadant Ubehag for Forbryde
ren, at han allerede deraf vækkes til E fter
tanke og Anger over sin Handling. Sker 
ikke det, ligger den Fare nær, a t — som det 
med Hensyn til den kortvarige Fængselsstraf 
kan siges, — Straffen, istedetfor at virke af
skrækkende, avler Ligegyldighed for E fter
levelsen af Samfundets Love, og det kan lige
frem komme dertil, at Straffen opammer For
bryd erskheden istedetfor a t kvæle den. Hiks
dagen erkj ender vistnok, at humanitære 
Bestræbelser, ogsaa naar det gjælder de al
mindelige Strafarters Beskaffenhed, har sin 
store Berettigelse, men man maa ikke lade 
saadanne Hensyn være de eneste afgj ørende 
ved Bestemmelsen af Midlerne til a t opnaa 
Strafferettens egentlige Formaal, en saavidt 
muligt forringet Forbryderskhed.

Da den kortvarige Fængselsstrafs mang
lende Effektivitet har sin Hovedaarsag i den 
Omstændighed, a t et stort A ntal Forbrydere 
under sin Straffetid nyder væsentlig større 
Goder i Retning af legemligt Velbefindende 
end dem, hvorpaa Livet udenfor Fængslets 
Mure kan byde, og da Frihedens Tab 
neppe i kortere Tid alene kan tilfreds
stille Straffens Øiemed, synes den Retning 
at være given, hvori en Forbedring af den 
nuværende Tilstand er a t finde.

«Naar det gjælder a t finde hensigtsmæs
sige Former for den ønskelige Skjærpnings 
Gjennemførelse, kan god Veiledning hentes 
fra den udenlandske Lovgivning, i hvilken 
i det sidste Decennium en Flerhed af afflik- 
tive Strafarter er kommet til Anvendelse.

Først møder her en Strafform, som før har 
været optagen i vor Lovgivning, men i 1884 
afskaftedes, nemlig Fængsel paa Vand og 
Brød. Med Hensyn til denne Straf har E r
faring fra den Tid, som gik forud for dens Op
hævelse i vor Lovgivning, vistnok godtgjort, 
at dens Udsoning uden Afbrydelse i et større 
Antal Dage*) kan medføre virkelige Ulem
per for den straffedes Helbred, og der bør 
derfor naturligvis ikke blive Spørgsmaal om 
at gjenindføre den uden at der samtidig ved
tages betryggende Forholdsregler mod men
lige Følger for den straffede. Dette lader 
sig imidlertid, som Erfaring viser, let gjøre. 
Gjennem visse obligatoriske, efter hygieniske 
Hensyn afpassede Afbrydelser i Straffen og 
Bestemmelser om Lægetilsyn ved Straffens 
Fuldbyrdelse kan Vand- og Brødstraffen uden 
Vanskelighed ordnes saaledes, a t dens Opta
gelse i Lovgivningen godt kan komme under 
Overveielse. A t den nævnte Straf besidder 
en høi Grad af Effektivitet i strafferetslig 
Henseende, turde være almindelig erkj endt 
og bekræftes ogsaa af Erfaring fra den Tid, 
den her i Landet blev anvendt. Riksdagen 
vover derfor at antage, at dens Gjenindfø- 
relse skal komme til at udøve en fra straf
feretsligt Synspunkt velgjørende Indflydelse.

Saavel mørkt Fængsel som Fængsel med 
haardt Natteleie maa ligeledes ansees som 
hensigtsmæssige Midler til hos den dermed 
straffede at fremkalde den varige .Følelse af 
Ubehag, som Straffen bør medføre, og saale
des bibringe Forbryderen Skræk mod for
nyet Lovovertrædelse. Da tillige den sidst
nævnte Straf ikke er forbunden med nogen 
Fare for den skyldiges Helbred, og da med 
Hensyn til mørkt Fængsel lignende Forsig
tighedsregler som ved Anvendelse af Vand- 
og Brødstraffen kan vedtages, synes Riks
dagen, at intet kan være at bemærke mod 
deres Optagelse blandt vor svenske Lovgiv
nings Straffemidler.

Forøvrigt kan adskillige andre affliktive 
Straffe tænkes som hensigtsmæssige Skjærpel- 
ser af Fængselsstraffen, og Riksdagen anta
ger altsaa, at der ikke fra dette Synspunkt

*) Fængsel paa Vand og Brød kunde før 1884 paa
lægges for indtil 20 Dage og udstodes uden 
Mellemfristdage.



kan møde nogen væsentlig Vanskelighed 
mod Gjennemførelsen af den Reform i Straf
felovgivningen, som oven er fremholdt som 
ønskelig.«

Med Hensyn til T y s k l a n d  kan til det i 
Kommissionens Motiver til Straffelovudkastet 
Side 40 meddelte føies, at ogsaa den air 
seede Nordwestdeutsche Gefångnisverein har 
udtalt sig for Nødvendigheden af, at Fæng
selsstraffen kan skjærpes ved Indskrænkning 
i Kosten og haardt Natteleie, og at det store 
Rhinsk-'Westfalske Fængselsselskab har ud
ta lt sig for en Skjærpning af Tugthusstraf
fen i visse Tilfælde. Spørgsmaalet var i 
1895 opstillet til Behandling paa den tyske 
J uristen tag. Denne anbefalede for visse 
Forbrydelser Indførelsen af Skjærpelser ved 
Indskrænkning af Kosten (hvorved der sær
lig ogsaa tænktes paa Vand og Brød) og 
haardt Natteleie. Efter det af Kommissionen 
nævnte ø s t e r r i g s k e  Udkast kan Vand og 
Brød eller haardt Natteleie anvendes to 
Gange om Ugen endog i aarevis.

Forsaavidt det fra enkelte Hold er paa- 
staaet, at Vand- og Brødstraffen er en sær
lig sundhedsfarlig Straf, skal man henvise 
til de foran omhandlede Erklæringer fra 
Lægerne i Landets 2 største Distriktsfængs
ler. Hvad disse i saa Henseende har ud
talt, stemmer med de Erfaringer, som for
øvrigt er gjort her i Landet. Allerede i 
1872 sees Fængselslægen i Kristiania at 
have udtalt, at han ikke fandt, at der af 
Hensyn til de angjældendes Helbred var 
Grund til nogen Forandring i Fuldbvrdelses- 
maaden af denne Straf. Storthingets Justits
komite udtalte i samme Aar, at naar Fan
gen fik Salt, kunde det ikke med nogensom
helst Føie paastaaes. at denne skjærpede 
Fængselsart skulde medføre Fare for Hel- 
breden. F ra  1885 af har man begjært aar- 
lige Meddelelser fra Distriktsfængslerne om, 
hvorvidt der haves nogen særlig Erfaring 
om, at Vand-og Brødstraffen virker skadelig 
paa Fangernes Helbred. Det har vist sig, 
at nogen saadan Erfaring ikke er gjort. 
Man skal herom henvise til de aarlige 
Beretninger om Distriktsfængslerne.

At Vand- og Brødstraffen ikke i og for 
sig kan være en saadan sundhedskadelig 
Straf, som man undertiden har villet gjøre

den til, bevises ogsaa tilstrækkelig af det 
om Forholdene i fremmede Lande anførte, 
idet den da naturligvis ikke kunde bruges 
eller foresi aaes brugt i den Udstrækning som 
skeet. Til det foran meddelte skal man 
imidlertid endnu føie nogle Oplysninger, der 
gaar i samme Retning. I  en i det finske 
Fængselstidsskrift indtagen Anmeldelse af 
det norske Straffelov udkast har saaledes 
Overdirektøren for Finlands Fængselsstyrelse 
udtalt, at Erfaring ogsaa i dette Land, hvor 
Vand og Brød indtil for kort Tid siden an
vendtes i meget stor Udstrækning og for en 
Tid af indtil 28 Dage, har vist, at denne 
Straf ikke er sundhedsfarlig. Den i Kom
missionens Motiver til Straffelovudkastet 
Side 41 omhandlede Statistik vedkommende 
tyske M ilitærarrestanter taler ogsaa i høi 
Grad mod, at Vand- og Brødstraffen skulde 
være særlig farlig. I  Motiverne til den saa- 
kaldte lex Heinze udtales, at de der fore- 
slaaede Skjærpelser (Vand og Brød samt 
haardt Natteleie 2 Dage af 3 i 6 Uger) efter 
Lægernes Erfaringer utvivlsomt er uskadelige 
for Angjældendes Sundhed og Erhvervsdyg
tighed. I de af de tyske Forhundsregjerin- 
ger nylig udfærdigede fælles Grundsætninger 
for Straffefuldbyrdelse er Vand- og Brød
straf (i Tilfælde i Forbindelse med andre 
Skjærpelser) tilladt anvendt som Disciplinær
straf for en Tid af indtil 6 Uger, saaledes 
at den udholdes uden Mellemfristdage, hvis 
den blot varer en Uge, men i modsat, Fald 
med Mellemfristdag efter den 4de og 8de 
Dag og senere hver 3die Dag. I det af 
Kommissionen anførte belgiske Lovforslag, 
der paa Grund af Kammerets Opløsning ikke 
blev behandlet og som derfor paany er frem
sat ifjor, udtales det, at man efter Læge
videnskabens Resultater og Fængselslægernes 
Erfaringer uden Fare kan anvende Vand og 
Brød hver Dag i 8 Dage og hveranden fra 
den 9de til den 30te Dag, naar der er An
ledning til i særlige Tilfælde at gjøre Und
tagelser.

Straffelovkommissionen har, antagelig 
for at afvæbne enhver Indvending, foreslaaet 
Høidemaalet af Vand- og Brødstraf nedsat 
til 20 Dage, ligesom den har gjort Mellem
fristerne hyppigere og længere. Med Hensyn 
til den førstnævnte Forandring har Departe-



mentet intet a t bemærke, idet man antager, 
at man praktisk ta lt vil være hjulpen med 
en skjærpet Fængselsstraf af den Længde 
som foreslaaet Den sidstnævnte Forandring 
har, som det vil sees, hos enkelte vakt Be
tænkeligheder. Departementet finder det 
imidlertid ikke for Tiden nødvendigt at ind- 
gaa nærmere herpaa. Det vil være hensigts
mæssigt, før nogen Afgjørelse i saa Hen
seende træffes, a t afvente Afslutningen af 
de foran nævnte af Dr. Torup anstillede 
Undersøgelser, hvis Resultater endnu ikke 
foreligger.

Heller ikke den anden A rt skjærpet 
Fængsel, som Kommissionen har bragt i 
Forslag, Fængsel med haardt Natteleie, an
ser man det fornødent nu at omhandle.

Til § 38.

Man har tilføiet en Bestemmelse om, 
at Fangen kan beholdes i Varetægt i 
Fængslet, indtil hans Afsendelse hensigts- 
mæssigen kan foregaa. Naar den nugjæl- 
dende Regel, at der ydes Fangen Hjælp til 
at komme til sit Hjemsted eller et andet 
Sted, forandres derhen, a t han s k a l  sendes 
bort fra Straffestedet, bør man vel ogsaa 
sikre sig, a t dette virkelig kan ske, saa at
f. Ex. den Fange, der maa vente en eller 
et Par Dage paa passende Dampskibsleilig 
hed, ikke faar Anledning til at stikke sig 
bort eller ialfald til at søge slet Selskab, 
som han bør holdes borte fra. Ogsaa under 
Forsendelsen maa vel Fangen kunne behand
les som Transportfange, om dette findes for
nødent.

Kommissionsudkastets tredie Led er over
flyttet til Departementets Forslag § 40.

Kommissionens Udkast § 40 
er overflyttet til næste Kapitel.

T i l  K a p i t e l  I I I .
Se Bemærkningen ved Kapitel II.

Til § 40.

I denne Paragraf er optaget de Bestem
melser i Kommissionsudkastets andet Kapi
tel, der angaar de korte Frihedsstraffe.

Forsaavidt man her — ligesom i § 5 7  — 
har henvist til § 39, skal man bemærke, at 
denne Paragraf naturligvis kun bliver an
vendelig med den Begrænsning, som maatte 
følge af Grundlovens Forskrifter om Stemme
ret, saaledes som disse er eller bliver af
fattede.

Bestyreren af Kristiania Distriktsfæng
sel har bemærket, a t det i hans Fængsel har 
vist sig vanskeligt at skaffe alle Fanger 
Luftning, og at det vilde være heldigt, om 
der blev aabnet Adgang til a t sløife al 
Luftning for Fanger med kun et Par Dages 
Fængsel, naar Belæggets Størrelse maatte 
gjøre dette nødvendigt for a t skaffe Fanger 
med længere Straffe- eller Varetægtstid deres 
fulde Luftetime. Departementet tror ogsaa, 
a t det er ønskeligt og ubetænkeligt, a t der 
aabnes en saadan Adgang og har tilføiet en 
dertil sigtende Bestemmelse.

Til § 41 flg.

Kommissionens Bestemmelser om Hefte 
er her gjort gjældende med Hensyn til Straf
felovens Arrest.

Til §§ 44, 47 og 48.

Da det af en indkommen Erklæring 
fremgaar, a t disse Bestemmelser i den Form, 
Kommissionen har givet dem, kan misfor- 
staaes, har man omredigeret dem noget.

Hvad angaar de to sidstnævnte Para
grafer, skal man tilføie, a t det naturligvis 
ikke alene er Dommeren, som kan gjøre Ind
skrænkninger med Hensyn til Fangens Ad
gang til Besøg eller Brevvexling, men at 
ogsaa Fængslets Bestyrer kan gjøre det, 
naar det af Hensyn til god Orden eller
Sikkerhed er paakrævet.

Med Hensyn til § 47 skal man endnu 
bemærke, a t det a t holde Fangerummet or
dentligt og rent ikke er a t betragte som 
Arbeide i denne Paragrafs Betydning, og 
at det derfor fremdeles ligesom nu vil kunne 
paalægges enhver Fange at gjøre dette, 
uden at der bliver Spørgsmaal om nogen 
Godtgj ørelse derfor.



Til §§ 45 og 49.

Man har her medtaget en Henvisning 
til §§ 34 og 35, der ogsaa finder Anven
delse, hvor Arrest- eller Varetægtsfanger 
revses med Fængsel paa Vand og Brød eller 
mørkt Fængsel. Da ligeledes de to sidste Led 
af § 30 maa være anvendelige paa de i § 49 
omhandlede Fanger, har man for tydeligere 
at vise dette forandret Henvisningen i 
sidste Paragraf noget.

T il K a p i t e l  V.

Overensstemmende med hvad man i 
Foredraget om Løsgjængerloven har be
mærket, har man i dette Kapitel kun op
stillet særlige Kegler for Tvangsarbeids- 
husene i de Stykker, hvor saadanne paakræ
ves, men forøvrigt foreslaaet Bestemmelserne 
givne ved Henvisning til Forskrifterne om 
Landsfængslerne.

§ 50

stemmer med Kommissionsudkastet til Løs
gjængerloven § 29.

§ 51

behøver neppe nærmere Begrundelse.
I Kommissionsudkastet til Løsgjænger

loven § 31 No. 2  indeholdes en Bestemmelse 
om, at Tvangsarbeidere under fornøden Op
sigt kan beskjæftiges udenfor Anstalten. 
Departementet er enigt i, a t saa bør kunne 
ske, men har ikke troet at burde optage 
nogen udtrykkelig Forskrift herom. En 
saadan Bestemmelse kan nemlig lede til den 
Slutning, a t Straffanger aldrig kan be- 
skjæftiges udenfor Anstalten. Men Adgangen 
til under særlige Omstændigheder ogsaa 
at anvende Straffanger paa denne Maade, 
i Lighed med hvad der i andre Lande til
dels er Brug, bør ikke afskjæres.

Til § 52.

At ogsaa Tvangsarbeidere under visse 
Omstændigheder, f. Ex. af Sikkerheds- eller 
Sundhedshensyn, maa kunne holdes i Enrum, 
er klart nok. Bestemmelse herom antages

ogsaa for Tvangsarbeidshusenes Vedkom
mende at burde fattes af Direktøren, dog 
saaledes, at Sagen forelægges Funktionær- 
forsamlingen.

Til § 53.

Denne Bestemmelse er indtaget, fordi 
man gaar ud fra, a t Undervisning ikke bør 
indgaa. som et saa regelmæssigt Led i Be
handlingen i Tvangsarbeidshusene som i 
Fængslerne.

Til §§ 54—56.

Bortseet fra, at Departementet ikke an
tager, at enhver Løsladelse fra Tvangsar- 
beidshus bør ske paa Prøve, hvorom henvises 
til Foredraget angaaende Løsgjængerloven, 
stemmer §§ 54 og 55 i det væsentlige med 
Kommissionens Udkast til nævnte Lov, 
§§ 33 og 35.

I  § 54 har man tilføiet en Bestemmelse 
om, at Løsladelse paa Prøve ogsaa skal 
kunne indvilges, naar vedkommende Tvangs- 
arbeiders Helbredsforhold maatte gjøre Løs
ladelsen særlig ønskelig.

Med Hensyn til § 55 bemærkes, a t det, 
hvis der oprettes flere Tvangsarbeidshu.se, 
ikke bør være udelukket, a t den paa Prøve 
løsladte, der a tter skal indsættes, indtages 
i en anden Anstalt end den, hvori han før 
har været, hvilket i visse Tilfælde kan med
føre Fordele og spare Omkostninger. Videre 
antager man, a t den paany indsatte ikke 
bør kunne beholdes i Anstalten udover den 
Tid, for hvilken han oprindelig var indsat, 
medmindre han findes under saadanne For
hold, som fra først af begrunder Indsættelse.

Efter Kommissionens Forslag skal Be
slutning om Tvangsarbeideres Løsladelse og 
Gjenindsættelse fattes af Anstaltens Til
syn sraad i Forening med Direktøren (og 
Bestyrerinden), men Beslutningerne skal 
kunne omgjøres af vedkommende Departe
ment. Da man antager, at Tilsynsraadet 
ligesaalidt ved Tvangsarbeidshusene som ved 
Fængslerne bør være andet end Tilsyns
myndighed, i hvilken Henseende man hen
viser til, hvad man foran har udtalt, har 
man her ikke optaget Kommissionens Regel. 
Man antager, at det uden væsentlig Be-



tænkelighed kan overlades Direktøren at 
fatte Beslutning om Løsladelse paa Prøve, 
naar det udenfor de i § 5 4 , 1ste Led om
handlede Tilfælde foreskrives, a t Sagen skal 
forelægges Funktionærraadet. Afgj øreisen 
af Spørgsmaalet om fornyet Indsættelse — 
i samme eller en anden A nstalt — antager 
man kan tillægges Departementet eller 
Fængselsstyrelsen i Lighed med, hvad der 
er foreslaaet for Strafarbeidsfanger. Efter 
den ved Resolution af 7de Mai 1894 istand
bragte Ordning har Politiet ved hvert K var
tals Udgang til dette Departement at ind
sende Opgave over de Personer, som i Kvar-

* •

talets Løb er indsatte i Tvangsarbeidshus 
paa Grund af Ørkesløshed eller Drukken
skab, ledsaget af Udskrift af de optagne 
Journalforklaringer. Alle Beretninger om Ind
sættelse granskes i Henhold hertil af Fængsels
styrelsen. Hvis de føromhandlede Afgj ørei
ser tillægges denne, vil der selvfølgelig 
— ligesom efter Kommissionens Forslag — 
kunne aabnes Adgang til at anke til De
partementet. Man antager, at en saadan 
Ordning i flere Henseender frembyder For
dele fremfor den af Kommissionen foreslaa- 
ede. Man tror forresten at burde tilføie, at 
da det i Virkeligheden nærmest vil blive 
Politiet, paa hvem Indsættelsen vil komme 
til at bero, idet det væsentlig vil blive paa 
Grundlag af de af dette indhentede Oplys
ninger, a t Beslutningen maa fattes, kan der 
efter Departementets Mening ogsaa være 
Spørgsmaal om i endnu nærmere Tilknyt
ning til den bestaaende Ordning at lade 
Politiet afgj øre Sagen mod strax at gjøre 
Indberetning til Fængselsstyrelsen eller 
Departementet.

Til § 58.

I nogle af de indkomne Erklæringer er 
det udtalt, at den P ligt til at refundere en 
Trediepart af Omkostningerne ved Tvangs- 
arbeidshusenes Drift, som af Kommissionen 
er foreslaaet, vil blive for byrdefuld for 
Kommunerne. Departementet har dog ikke 
fundet at burde fravige Kommissionens Regel. 
Man erkjender vistnok, at denne i visse sær
lige Tilfælde, • f. Ex. hvor en stor Om- 
streiferfamilie har Hjemstavn i Kommunen,

kan blive noget haard for denne. Men efter 
Lovudkastets Affatning vil under saadanne 
extraordinære Omstændigheder Refusions- 
kravet med Storthingets Samtykke kunne 
frafaldes eller begrænses.

For Tydeligheds Skyld har man tilføiet, 
at Rente af vedkommende Anstalts Anlægs
kapital ikke skal medtages ved Beregningen 
af den Del af Driftsomkostningerne, som 
Kommunerne skal godtgjøre.

Til § 59 (K. U. § 50).

Paragrafen er noget forandret for at 
faa med den fornødne Bestemmelse vedkom
mende Tvangsarbeids husene.

Til § 61 (K. U. § 52).

Der tør være Tilfælde, hvor Udgifterne 
ved Lokaler, som efter Loven skal tilligge 
et Distriktsfængsel, ikke opføres mellem 
Fængselsudgifterne, men paa en anden Konto. 
Man tænker f. Ex. paa Retslokaler, der 
ligger i en Bygning, som tillige tjener til 
andre Øiemed. For tydeligere at udtrykke, 
at ogsaa saadanne Udgifter skal medregnes, 
har man gjort en liden Tilføielse i Para
grafen.

Til § 63 (K. U. § 54).

I  Slutningen af Paragrafen har man 
givet Udtrykkene en noget videre Form.

Til § 65 (K. U. § 56).

Nogen Bestemmelse, svarende til Kom
missionens Udkast til Løsgjængerlov § 42, 
sidste Led, har man ikke optaget. De Af
vigelser fra Udkastets Regler, hvorpaa der 
særlig er tænkt, maa vel bestaa i, at de 
nuværende Tvangsarbeidshuse midlertidigen 
skulde kunne benyttes, naturligvis efter 
Overenskomst med de Kommuner, som eier 
samme, og mod Betaling til disse, og Be
grænsningerne med Hensyn til Lovens An
vendelse forøvrigt deri, at Indsættelses
tiderne forkortes, eller at Adgangen til Ind
sættelse begrænses til visse af de i Loven 
omhandlede Tilfælde eller til Personer fra
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visse Distrikter, saaledes som ogsaa nu er 
Tilfælde. Efter det Kjendskab, Departe
mentet har til de nu bestaaende Anstalter, 
tror Departementet imidlertid ikke, at disse 
bør benyttes under den nye Ordning, og 
saadanne Begrænsninger som antydet an
tager Departementet neppe vil være hen
sigtsmæssige. Man anser det derfor rettest, 
at den gamle Ordning bibeholdes, indtil den 
nye fuldt ud kan praktiseres.

Derimod har man indtaget et Tillæg 
om, at Loven kan sættes i K raft for visse 
Dele ad Gangen. Den nye Fængselsordning 
bør kunne sættes i Virksomhed, uden at man 
afventer Ordningen af Tvangsarbeidshusene, 
om disse først senere bliver færdige, og omvendt. 
Og der er Stykker af Fængselsordningen, 
som der kan blive Spørgsmaal om at ind
føre før de øvrige, navnlig Bestemmelserne 
om Løsladelse paa Prøve.

Til de Love, som bliver at ophæve, er 
føiet de Bestemmelser i Straffelovens andet

Kapitel, som den foreliggende Lov er 
beregnet paa at afløse. Det nævnte Kapitels 
§ 38, sidste Punktum, der ligesom Para
grafen i sin Helhed vil blive ophævet ved 
Loven af 6 te Juni 1896, har man ikke troet 
her at burde medtage, uagtet den nævnte 
Lov endnu ikke er traadt i Kraft.

I  Henhold til det foranførte, der af 
Statsraadets øvrige Medlemmer i det væsent
lige tiltrædes

i n d s t i l l e s  u n d e r d a n i g s t :

A t det naadigst maa behage Deres Maje
stæt a t bifalde og med høieste Underskrift 
at forsyne vedlagte Udkast til naadigst 
Proposition til førstkommende Storthing an
gaaende Udfærdigelse af en Lov om Fæng
selsvæsenet og om Tvangsarbeide;



Hans Kongelige Majestæts naadigste Proposition til Norges Riges Storthing 
angaaende Udfærdigelse af en Lov om Fængselsvæsenet og om Tvangsarbeide.

Vi Oscar, af Guds Naade Konge til Norge 
og Sverige, de Gothers og Venders,

G j ø r e  v i t t e r l i g t :

Ved hoslagt a t lade følge Gjenpart af 
den Norske Regjerings underdanigste Indstil

ling i Sagen skal Hans Majestæt indbyde 
Norges Riges Storthing til a t fatte Beslut
ning til Lov om Fængselsvæsenet og om 
Tvangsarbeide overensstemmende med ved
lagte Udkast.

Hans Kongelige Majestæt forbliver Norges Riges Storthing med al Kongelig Naade og 
Yndest velbevaagen.

Givet paa Drotningholms Slot den 6 te Oktober 1898.

Under Vor Haand og Rigets Segl.

Oscar.
(L. S.)

O. B 1 e h r. L e h m a n n.



Udkast
til

Lov om Fængselsvæsenet og om Tvangsarbeide.

Kapitel I.

O m F æ n g s l e r  o g  d i s se s B e s t y  r else.

§ 1 .

Til Optagelse af Fanger skal der findes 
følgende af Staten forvaltede Fæ ngsler:

1 . Mindst to Landsfængsler, et for Mænd 
og et for Kvinder,

2 . E t tiltrækkeligt Antal Kredsfængsler, 
der kan være fælles for Mænd og 
Kvinder, men i saa Fald saavidt mu
ligt skal indeholde en særskilt Afdeling 
for Kvinder,

3. Hjælpefængsler, hvor Forholdene gjør 
saadanne fornødne.
De fornødne Politiarrester oprettes og 

underholdes af Kommunerne.

§
Med Hensyn til Fangernes Fordeling i 

de forskjellige Fængsler kommer, forsaavidt 
§ 3 ikke medfører noget andet, følgende 
Regler til Anvendelse :

1. I  Landsfængsel indsættes Personer, som 
skal udstaa Strafarbeide.

2 . I  Kredsfængsel indsættes :
a) Personer, som skal udstaa Fængsels

straf,

b) Varetægtsfanger og
c) andre Personer, der skal holdes fængs

lede.
3. I  Hjælpefængsel indsættes de under 

No. 2 b og c nævnte Fanger, for
saavidt de ikke hensigtsmæssig kan ind
sættes i Kredsfængsel, samt, hvor For
holdene gjør det ønskeligt, Personer, 
der skal udstaa ganske korte Fængsels
straffe.

4. I  Politiarresterne indsættes Personer, 
som paa Gi-rund af Beruselse eller lig
nende Aarsager midlertidig tages i 
fængslig Forvaring.

I  paatrængende Tilfælde kan Politi
arresterne benyttes til foreløbig Anbringelse 
ogsaa af Personer, der er paagrebne for 
strafbare Handlinger, saavelsom af Trans
portfanger.

§ 3.

Kongen kan bestemme saavel, at Fæng
selsstraf skal udstaaes i Landsfængsel, som, 
hvor særlige Grunde taler derfor, at Straf
arbeide skal udstaaes i Kredsfængsel.

Personer, der paa Grund af beruset Til
stand tages i fængslig Forvaring, maa ikke 
indsættes i Kredsfængsel. Hjælpefængsel 
kan af Kongen tillades benyttet ogsaa som 
Politiarrest til Optagelse af saadanne P er



soner mod en Godtgjørelse, som udredes af 
vedkommende Kommune.

§ 4.

Landsfængsel og Kredsfængsel forestaaes 
af en af Kongen antagen Bestyrer (Direk
tør). Til Direktører for Kredsfængsler kan 
ogsaa antages Personer, der indehar anden 
offentlig Tjeneste.

1 Fængsel, udelukkende bestemt for 
Kvinder, skal Direktøren ved Ledelsen have 
Bistand af en Inspektrice.

§ 5.

Bestyrelsen af Hjælpefængsel og Politi
arrest kan efter Kongens nærmere Bestem
melse paalægges en Dommer, et Medlem af 
Paatalemyndigheden eller en Fængselsdi
rektør. -

§ 6 .

I  særligt Fængsel eller Fængselsafde
ling for Kvinder skal det umiddelbare Op
syn med Fangerne føres af Kvinder. I  
andre Fængsler, der optager Kvinder, skal 
der altid være Adgang til kvindelig Bi
stand.

§
I Landsfængsel skal der være Fængsels- 

raad, bestaaende af Direktøren og de af 
Fængslets Tjenestemænd, som nærmere be
stemmes, til Behandling af de Sager, som i 
denne Lov eller ved Reglement foreskrives.

I  Kredsfængsel oprettes lignende Raad, 
forsaavidt Omstændighederne gjør det hen
sigtsmæssigt.

§ 8 .

Ved Landsfængsel og Kredsfængsel skal 
der være Tilsynsraad.

Ved Landsfængsel bestaar dette af en 
Dommer, et Medlem af Paatalemyndig
heden og to andre Mænd, eller ved Fængsel 
for Kvinder, to Kvinder. -

Ved Kredsfængsel, der er særskilt for 
Mænd eller for Kvinder, bestaar Raadet af 
Amtmanden og en Dommer eller et Medlem 
af Paatalemyndigheden samt henholdsvis to 
Mænd eller to Kvinder. Ved andre Kreds
fængsler beskikkes foruden de tvende Tje
nestemænd en Mand og en Kvinde.

Vedkommende Regj eringsdepartementop- 
nævner Medlemmer af Raadet og Stedfor
trædere for disse, samt inden .deres Midte 
en Formand ogen Næstformand. Ved Kreds
fængslerne tjenestgjør dog Amtmanden altid 
som Formand.

Opnævnelsen sker for 1 Aar ad Gangen. 
Raadets Medlemmer kan tilstaaes en passende 
Godtgjørelse.

Hjælpefængslerne og Politiarresterne 
staar under Tilsyn af Amtmanden.

§  9.
Naar Fængslets Bestyrer ikke er til

stede, kan i Sager, som ikke taaler Opsæt
telse, Beslutninger, der henhører under ham, 
fattes af den øverste af Fængslets tilstede
værende Tjenestemænd, men Bestyreren bli
ver da uopholdelig at underrette derom.

§ io.
De af Bestyreren fattede Beslutninger 

kan forandres af den Myndighed, under hvis 
Overledelse Fængselsvæsenet er henlagt.
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Kapitel II.

Om F u l d b y r d e l s e n  a f  S t r a f a r b e i d e .

§ 11.

Fangerne maa ikke til sit Underhold 
eller forøvrigt forskaffe sig eller modtage 
andet, end hvad for dem er bestemt.

De skal bære en for dem foreskreven
Dragt.

• §  12.

Fangerne skal regelmæssig beskjæftiges 
med Arbeide.



Ved Bestemmelsen af dette tages saa- 
vidt muligt Hensyn til den enkelte Fanges 
Evne, Færdighed og fremtidige Stilling. 

Arbeidets Udbytte tilfalder Staten,

§ 13-
1 . Viser Fangen Flid og god Opførsel, 

kan der tilstaaes barn et mindre Beløb som 
Arbeidspenge. Disse kan anvendes til Un
derstøttelse af Fangens Paarørende eller 
til Erstatning til den ved den strafbare 
Handling Fornærmede, saafremt Fangen 
samtykker beri, eller de befinder sig i nød
lidende Tilstand.

2. Volder Fangen forsætlig eller ved 
grov Uagtsomhed Skade, kan hans Arbeids
penge anvendes til Dækkelse heraf. F o r  
uden som Revselse efter § 30 kan Ind' 
dragning af ikke udbetalte Arbeidspenge 
finde Sted, naar Fangen efter sin Løs
ladelse viser slet Opførsel. De her om
handlede Beslutninger fattes, efterat Fan
gen er givet Anledning til a t udtale sig, 
i førstnævnte Tilfælde af Bestyreren, i 
sidstnævnte af den i § 10 nævnte Myn
dighed.

3. Fangen har intet Retskrav paa de 
Arbeidspenge, som ikke er overgivet ham 
til fri Raadighed.

4. Kongen giver de nærmere Regler 
om, hvorledes der under Opholdet i Fæng
slet saavel som efter Løsladelsen bliver at 
forholde med Arbeidspengene.

§ IL

Fangerne gives Tilsyn af Præst og Læge.
Hvor det findes paakrævet, meddeles der 

dem Undervisning. Personer under 18 Aar 
skal i Regelen altid modtage saadan.

I Fritider bør der gives Fangerne Anled
ning til Læsning af passende Indhold. §

§ 15.

Fangerne skal, medmindre Helbredshen
syn forbyder det, daglig gives saavidt mu
ligt en Times Bevægelse i fri Luft.

§ 16.

Fangerne bliver om Natten at holde af
sondrede indbyrdes, medmindre særlige Om
stændigheder gjør dette utilraadeligt.

I  Arbeidstiden er al Samtale mellem 
Fangerne indbyrdes forbudt undtagen den, 
der er nødvendig af Hensyn til Arbeidet.

§ 17.

Strafarbeide paa indtil to Aar bliver, 
forsaavidt ikke særlige Omstændigheder gjør 
det utilraadeligt, helt a t udstaa i Enrum.

Fanger, der skal udstaa tidsbestemt 
Strafarbeide af længere Varighed, bliver 
under samme Betingelse at holde i Enrum 
i en Tid fra 6  Maaneder indtil 4 Aar. Ud
over 4 Aar kan Straffuldbyrdelsen i Enrum 
ikke udstrækkes, medmindre Fangen sam
tykker deri, eller fortsat Afsondring findes 
paakrævet paa Grund af Fangens Farlighed 
eller anvendes af Sundhedshensyn eller som 
Revselse eller Straf. E r Samtykke givet, 
er det bindende for et Aar.

De her omhandlede Beslutninger fattes 
af Bestyreren, som imidlertid, før Sagen af- 
gjøres eller, om dette ikke kan ske, snarest 
muligt efter Afgj øreisen har at forelægge 
den for Fængselsraadet, hvor saadant findes-

§ 18.

Fanger, som udstaar Straffen i Enrum, 
skal holdes afsondrede fra andre Fanger og 
i Regelen beskjæftiges i Celle.

De skal daglig erholde Besøg af Fængs
lets Tjenestemænd.

Lempelser i Afsondringen kan gjøres for 
Fanger under 18 Aar samt ved Beslutning, 
fattet paa den i § 17, sidste Led omhand
lede Maade, for ældre Fanger, der ikke ellers 
findes uden Skade at kunne udholde den.

Findes Fanger under 18 Aar at maatte 
anbringes eller beskjæftiges i Fællesskab med 
andre, bør de dog som Regel holdes afson
drede fra ældre.

Hvor det af Hensyn til Fængslets Tarv 
findes særlig paakrævet, kan Fængselsstyrel
sen ogsaa udenfor de nævnte Tilfælde und
tagelsesvis tillade, at der for enkelte Fan



gers Vedkommende afviges fra Bestemmel
serne i 1ste Led.

§ 19.

Hvad angaar de Fanger, der udstaar 
Straffen i Fællesskab, iagttages, a t sædvans- 
mæssige Forbrydere og i det hele saadanne, 
der kan befrygtes at ville udøve en skadelig 
Indflydelse paa andre, saavidt muligt holdes 
afsondrede for sig.

§  20.

Fangerne kan inddeles i Klasser efter 
udvist Flid og Forhold.

I høiere Klasser kan tilstaaes større Ar- 
beidspenge, en mere udstrakt Adgang til Brev' 
vexling og Modtagelse af Besøg, større F ri
hed med Hensyn til Fritidens Anvendelse 
samt andre Begunstigelser.

§ 21.

Den, der har udstaaet Strafarbeide i 1 

Aar og to Trediedele af den idømte Straf* 
bliver a t løslade paa Prøve, medmindre hans 
Forhold i Fængslet eller andre særlige Om
stændigheder gjør Løsladelsen utilraadelig 
eller ham dertil ufortjent. Løsladelsen sker 
paa saadanne Betingelser med Hensyn til 
Opholdssted, Meldepligt og Forhold forøvrigt 
som i ethvert Tilfælde foreskrives i Overens
stemmelse med nærmere Regler givne af 
Kongen.

§ 22.
Forøver den paa Prøve løsladte nogen 

strafbar Handling, der kan medføre Friheds
straf, eller overtræder han iøvrigt de for hans 
Løsladelse satte Betingelser, kan han paany 
indsættes i Fængslet til Udstaaelse af den 
gjenstaaende Del af Straffen, og kommer da 
Tiden fra Løsladelsen indtil den fornyede 
Indsættelse ikke i Betragtning ved Straffe
tidens Beregning.

Ny Løsladelse paa Prøve kan alene finde 
Sted, hvor Omstændighederne i særlig Grad 
taler derfor.

Indsættes han ikke inden 3 Aar efter 
Løsladelsen eller, om den efter Dommen gjen

staaende Straffetid er længere, inden Udløbet 
af denne, og er han heller ikke inden disse 
Tidsfrister paagrebet for igjen at indsættes, 
ansees Straffen udstaaet.

§ 23.
Den, der er dømt til Strafarbeide paa 

Livstid, kan i Overensstemmelse med Reg
lerne i § 21  efter 2 0  Aars Forløb løslades 
paa Prøve, og denne Løsladelse bliver ende
lig, hvis han ikke inden 1 0  Aar paany ind
sættes eller paagribes for at indsættes.

§ 24.
Beslutning om Løsladelse paa Prøve 

efter § § 2 1  og 2 2  fattes af Direktøren, efterat 
Sagen har været forelagt Fængselsraadet. 
I  det i § 23 omhandlede Tilfælde træffes 
Afgj øreisen af vedkommende Regjeringsde- 
partement, efterat Fængselsraadet er hørt.

§ 25.
Beslutning om fornyet Indsættelse af en 

paa Prøve løsladt fattes af den Myndighed, 
Kongen bestemmer.

Indtil endelig Beslutning er fattet om 
Indsættelsen, kan Paatalemyndigheden lade 
den løsladte paagribe.

§ 26.
Ved Reglement bliver at bestemme, hvor 

ofte Brev vexling skal være Fangen tilladt. 
Under særlige Omstændigheder kan Besty
reren gjøre Undtagelse saavel i den ene som 
den anden Retning.

Brev vexling med andre end Fangens 
Nærmeste kan, hvor ingen særlig Grund til 
samme er forhaanden, altid nægtes. Naar 
det paa Grund af særlige Omstændigheder 
findes paakrævet, kan Brevvexling med be
stemte Personer nægtes, ogsaa om disse hører 
til Fangens Nærmeste.

§ 27.

Skrivelser til og fra Fangen bliver af 
Fængslets Bestyrer eller nogen paa hans 
Vegne at læse før Udleverelsen eller Afsen



delsen, lukkede Skrivelser til Fangen dog 
alene, forsaavidt han ikke paa Forespørgsel 
erklærer, at han foretrækker, at de tilbage
sendes eller tilbageholdes indtil Løsladelsen.

Findes en fra Fangen udgaaet Skrivelse 
efter Læsningen ikke at burde afsendes, bliver 
Fangen at underrette herom. Findes en til 
ham indgaaet Skrivelse ikke at burde komme 
til hans Kundskab, bliver Skrivelsen at til
bageholde. Udleveres ikke Skrivelsen, kan 
den enten opbevares til Fangens Løsladelse 
eller tilbagesendes til Afsenderen eller, om 
denne er ukjendt, tilintetgjøres. Som Regel 
bliver Meddelelse om, a t en Skrivelse ikke 
udleveres Fangen, at give denne og Afsen
deren, ligesom førstnævnte ogsaa bør gjøres 
bekjendt med den Del af Skrivelsens Ind
hold, som uden Skade maatte kunne med
deles ham.

§ 28.
Bestemmelserne i § 26 finder tilsvarende 

Anvendelse med Hensyn til Besøg.
Fangen kan afslaa Besøg af Personer, 

som hverken er ansat ved Fængslet eller 
fører Opsigt med samme eller i offentlig 
Interesse erholder Adgang.

Under saadant Besøg skal en Fængsels
tjenestemand være tilstede, medmindre Be
styreren tillader, at der gjøres Undtagelse 
herfra.

§ 29.
Adgangen til at klage til høiere Myn

dighed saavel som til at fremsætte Begjse- 
ring for rette Myndighed maa ikke nægtes 
Fangen. Ønsker han at faa nogen saadan 
Myndighed i Tale, bliver denne at under
rette derom. §

§ 30.
Som Revselse for slet Opførsel kan for

uden Irettesættelse og Fratagelse af til- 
staaede Begunstigelser anvendes:

1 . Indskrænkning af Cellebesøg,
2 . Nægtelse af Beskjæftigelse,
3. Berøvelse af enkelte Maaltider —

Alt for en Tid af indtil 14 D age;

4. Inddragning af godskrevne Arbeide 
penge;

5. Nedsættelse i en lavere Klasse;
6 . Indsættelse i Strafcelle indtil 14 Dages
7. Indsættelse i Enrum for en Tid af indtil 

en Maaned, saaledes at denne Tid ikke 
medregnes i den idømte Straffetid;

8 . haardt Natteleie indtil 18 Dage;
9. Indskrænkning af Kosten til Vand og 

Brød indtil 1 2  Dage, dog alene for Per
soner over 18 A ar;

1 0 . mørk Celle indtil 6  Dage;
1 1 . legemlig Revselse, dog blot paa Mands

fanger.
Flere af de nævnte Revselser kan an

vendes i Forening.
Revselsen fuldbyrdes, uanseet om den 

bestemte Straffetid derved overskrides.
Findes en Fange i Besiddelse af Gjen- 

stande, som er indsmuglede i Fængslet, kan 
disse inddrages.

§ 31.

Til Betvingelse af voldsom Modstand 
kan anvendes Lænker, Tvangstrøie eller 
andet for Øiemedet nødvendigt Tvangsmiddel.

Har en Mandsfange lagt for Dagen den 
Hensigt a t rømme eller vist Voldsomhed 
eller fremført Trusler, og antages det af 
saadan Grund nødvendigt til Forebyggelse 
af Rømning eller til Betryggelse af Sikker
heden, kan han belægges med Lænker.

• § 32.

Beslutninger angaaende de i § 30 og i 
§ 31, sidste Led, omhandlede Forholdsregler 
fattes, efterat Fangen er hørt, og i Til
fælde Lægens Erklæring indhentet, og bli
ver tilligemed Angivelse af Grundene at 
indføre i en Protokol.

Hvor det maatte findes nødvendigt, kan 
retslig Undersøgelse og herunder Edfæstelse 
finde Sted.

§ 33.

Beslutning om Revselse, bestå aende i 
Inddragning af godskrevne Arbeidspenge, 
fattes af den i § 10 nævnte Myndighed.



Ellers fattes Beslutning om Revselse 
af Bestyreren. Beslutning om Anvendelse 
af legemlig Revselse paa Fanger over 18 
Aar eller af de i § 30, No. 8 , 9 og 1 0  om
handlede Revselser i over Halvdelen af den 
tilladte Tid maa dog først fattes, efterat 
Sagen har været forelagt Fængselsraadet, 
hvor et saadant findes. Spørgsmaal om 
Revselse, hvorved Straffetiden forlænges, 
bliver ligeledes at forelægge Fængselsraadet. 
I dette Tilfælde bliver desuden strax at 
gjøre Indberetning om Revselsen til Fæng
selsstyrelsen. Lignende Indberetning skal 
gjøres, naar de i 3die Punktum omhandlede 
Revselser er anvendt i Fængsel, hvor der 
ikke er Fængselsraad.

§ 34.
Den, der hensættes paa Vand og Brød, 

gives Mellemdage af sædvanligt Fængsel 
overensstemmende med Straffeloven. Han 
kan beskjæftiges med Arbeide, der ingen 
Fare for Overanstrengelse medfører.

§ 35.
Den, der hensættes i mørk Celle, gives 

en Mellemdag mellem den 3die og 4de Dag 
og to mellem den 6 te og 7de.

§ 36.
Findes Fuldbyrdelsen af Strafarbeide 

paa Kvinde, som ammer sit under 1 Aar 
gamle Barn, ikke at burde udsættes, til
stedes det hende at medtage Barnet.

§ 37.
Afbrydelse af Straffuldbyrdelsen kan 

efter Beslutning af vedkommende Regjerings- 
departement finde Sted, naar Fangens Hel
bredstilstand gjør det paakrævet, eller Fan
gen af andre vægtige Grunde andrager om 
en kortere Tids Frihed. §

§ 38.
Ved Løsladelsen bør Omsorg saavidt 

muligt søges draget for, a t Fangen finder 
passende Opholdssted og Arbeide, og Fængs

lets Bestyrer bør til Fremme heraf træde 
i Forbindelse med Selskaber, der virker i 
dette Øiemed.

Fangen bliver, forsaavidt han ikke som 
fremmed udvises af Riget, i Regelen paa 
den Maade, som findes hensigtsmæssigst, at 
sende til det Sted, hvor han har fast Bo
pæl, eller til et, hvor han vides at kunne 
erholde Arbeide, eller i Mangel af saadant 
Sted til den Kommune, hvor han har sin 
Hjemstavn. Indtil Afsendelsen kan foregaa, 
kan Fangen holdes i Varetægt i Fængslet.

De ved ovenomhandlede Foranstaltnin
ger voldte Udgifter kan ikke afholdes af 
Arbeidspengene.

§ 39.
Under Straffetiden, herunder indbefattet 

den Tid, hvori Fangen er løsladt paa Prøve, 
kan statsborgerlige Rettigheder ikke udøves.

Kapitel III.

Om F u l d b y r d e l s e n  a f  F æ n g 
s e l s s t r a f .

§ 40.

§ 1 1 , 1ste Led, §§ 12 til 15, § 17, 1ste 
og 3die Led, § 18, § 19, §§ 26 til 37 samt § 39 
kommer ogsaa til Anvendelse paa Fanger, 
der udstaar Fængsel paa Vand og Brød 
eller sædvanlig Fangekost, § 30 No. 5 dog 
ikke, § 30 No. 11 ikke paa Fanger over 
18 Aar og § 13 samt § 30 No. 4, 7 og 11 
ikke paa Fanger, der udstaar Fængselsstraf 
til Afsoning af Bøder. § 38 kommer til An
vendelse, hvor dertil findes særlig Grund. 
Naar Omstændighederne gjør det fornødent, 
kan Undtagelse fra § 15 gjøres for Perso
ner med ganske kort Straffetid.

Fangerne bærer sine egne Klæder, med 
mindre disse ikke findes egnede til Benyt
telse i Fængsel.

§ 4 1 .

Arrestfange er det inden de Grænser, 
som af Hensyn til god Orden og Fangetugt



foreskrives, tilladt selv at sørge for sit Un
derhold ligesom for Udstyret af Fange- 
rummet.

§ 42.
Det er tilladt Arrestfangen at beskjæf- 

tige sig med saadant Arbeide, som han selv 
forskaffer sig, og som ikke strider mod god 
Orden i Fængslet. Forskaffer han sig intet 
saadant, paalægges der ham et saavidt mu
ligt til hans Evner og Færdighed passende 
Arbeide. I  sidste Tilfælde kommer Reglerne 
i § 1 2 , sidste Led, og § 13 til Anvendelse. 
I første Tilfælde gjælder det samme, forsaa- 
vidt han ikke selv sørger for sit Underhold.

§ 43.

Arrestfangen bliver som Regel a t holde 
afsondret fra andre Fanger. Uden eget 
Samtykke maa han ikke sættes sammen med 
nogen, der paa anden Maade udstaar Straf 
af Fængsel, eller med Yaretægtsfange.

§ 44.

Det tilstedes Arrestfangen til de hertil 
bestemte Tider at modtage Besøg, der er 
forenelige med god Orden og ikke volder 
Fare for Sikkerheden. Hvor dertil findes 
særlig Grund, skal en Fængselstjenestemand 
være tilstede under Besøget.

Under de samme Betingelser tilstedes 
der ham Brevvexling. Hvor der er særlig 
Grund til at befrygte Misbrug, finder Reg
lerne i § 27 Anvendelse.

§ 45.
§§ 14 og 15, § 18, 2det Led, § 29, 

§ 30 undtagen No. 5 og 1 1 , § 31, 1ste 
Led, §§ 32 til 37, § 39 samt § 40, sidste Led, 
finder Anvendelse ogsaa paa Arrestfanger.

Kapitel IV.

Om B e h a n d l i n g e n  a f  F a n g e r ,  d e r
i k k e  u d s t a a r  S t r a f .

§ 46.
Fange, der ikke udstaar Straf, bliver 

saavidt muligt ikke at sætte sammen med
F

andre Fanger, medmindre han samtykker 
deri og det findes ubetænkeligt, eller med
mindre hans Alder, Helbreds- eller Sindstil
stand gjør Afsondring utilraadelig.

§ 47.
Kun de Indskrænkninger, som Fængs

lingens Øiemed og god Orden kræver, kan 
paalægges Fangen. Bekvemmeligheder og 
Beskjæftigelser, som ikke strider herimod, 
er det ham tilladt at forskaffe sig. Fange, 
som ikke selv sørger for passende Beskjæf- 
tigelse, skal søges beskjæftiget med Arbeide 
for Fængslet. Han er pligtig at udføre det 
Arbeide, som anvises ham, men kan i Til
fælde tilstaaes en rimelig Godtgjørelse. Med 
Hensyn til Besøg og Brevvexling finder § 
44 tilsvarende Anvendelse.

§ 48. ■
Med Hensyn til Fanger, der er fængs

lede som mistænkte for en strafbar Handling, 
kan ogsaa den Ret, som har Befatning med 
Sagen, til enhver Tid paabyde, at Besøg 
alene maa tilstedes i en Fængselstjeneste
mands Overvær og Brevvexling alene finde 
Sted under Iagttagelse af Reglerne i § 27, 
samt fordre sig Brevene forelagt til Afgjø- 
relse af, hvorvidt de kan befordres videre 
eller ikke.

Retten, eller i paatrængende Tilfælde, 
indtil dens Beslutning kan erholdes, Fæng
selsbestyreren kan ganske nægte Besøg af 
bestemte Personer eller af Uvedkommende, 
naar og saalænge Fangen ved sit Forhold 
giver Grund til at frygte for, a t Forfølg
ningen derved paa utilbørlig Maade vil blive 
søgt modvirket. Det samme gjælder med 
Hensyn til Besøg af bestemte Personer, der 
selv ved sit Forhold har givet Grund til 
saadan Frygt.

Mundtligt og skriftligt Samkvem med 
den beskikkede Forsvarer er Fangen altid 
tilladt uden Tilsyn. Begjærer han Bistand 
til Opsættelse af Skrivelse til sin Forsvarer 
eller til Dommer eller Paatal emyndigheden, 
skal saadan ydes ham.

Hverken Fængselsbetjente eller andre 
maa benyttes til at udforske ham.
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§ 49.

§§ 14 og 15, § 18, 2det Led, § 29, 
§ 30 undtagen No. 4, 5, 7 og 1 1 , §§ 31 til 36 
samt § 40, sidste Led finder tilsvarende 
Anvendelse ogsaa paa de i dette Kapitel 
omhandlede Fanger.

Kapitel V.

Om T v a n g s a r b e i d e .

§ 50.

Til Optagelse af Tvangsarbeidere op
retter Staten mindst to Tvangsarbeidshuse 
eller Afdelinger for hvert Kjøn.

Mellem disse bliver Tvangsarbeiderne 
at fordele under særligt Hensyn til Alder, 
tidligere Vandel og Opførsel i Anstalten.

Desuden oprettes en egen A nstalt eller 
Afdeling for Mænd, der er forfaldne til 
Drukkenskab og som paa Grund heraf an
tages at behøve en særlig Behandling.

§ 51.

I Arbeidstiden beskjæftiges Tvangsar
beiderne i Regelen sammen med andre. 
Samtale kan forbydes.

Om Natten og i Hviletiderne kan de 
holdes afsondrede, forsaavidt dertil er An
ledning.

§ 52.

Forsaavidt og saalænge det af særlige 
Grunde er fornødent, kan en Tvangsarbeider 
holdes i Enrum Døgnet rundt.

Ligeledes kan Tvangsarbeidere holdes i 
Enrum, naar de selv samtykker deri.

Bestemmelse herom træffes af Direktø
ren. I  de i første Led omhandlede Tilfælde 
bliver Sagen at forelægge for Funktionær- 
raadet.

§ 53.

Forsaavidt det findes hensigtsmæssigt, 
kan der meddeles Tvangsarbeiderne Under
visning. §

§ 54.
Har en Tvangsarbeider, der ikke tidli

gere i Henhold til Loven om Løsgjængeri

m. v. har været indsat i Tvangsarbeidshus, 
før Udløbet af den Tid, for hvilken han er 
indsat, som Arbeidspenge optjent et Beløb, 
hvis Størrelse ved Reglement bliver nær
mere at bestemme, bliver han i Regelen paa 
Begjæring at løslade paa Prøve.

Ogsaa ellers bliver en Tvangsarbeider 
a t løslade paa Prøve, naar hans Opførsel la
der forvente, a t Øiemedet med Indsættelsen 
er opnaaet, navnlig at han vil modtage Ar- 
beide, som der maatte være Anledning til 
a t forskaffe ham, eller naar hans Helbreds-, 
Familie- eller Erhversforhold maatte gjøre 
Løsladelsen særlig ønskelig.

Naar paa Grund af Anbringelse i Tvangs
arbeidshus idømt Fængselsstraf ikke fuldbyr
des, bliver dog vedkommende Tvangsarbei
der, om han ikke benaades, at beholde i An
stalten i saa lang Tid, som svarer til den 
ufuldbyrdede Fængselsstraf. Herved reg
nes en Dags Tvangsarbeide lig en Dags sæd
vanligt Fængsel.

De, der paa Grund af Drikfældighed 
antages at behøve en særlig Behandling, 
kan i ethvert Tilfælde beholdes i Anstal
ten saa længe, som i Loven om Løsgjæn
geri m. v. § 18 bestemt.

§ 55.

Tvangsarbeider, der er løsladt paa Prøve, 
kan inden et Aar efter Løsladelsen beslut
tes taget tilbage til samme eller lignende 
Anstalt, naar han overtræder de for Løsla
delsen satte Betingelser eller hans Forhold 
forøvrigt findes dertil at give Grund.

Den, som saaledes igjen indsættes, kan 
beholdes i Anstalten indtil Udløbet af den 
oprindelig fastsatte Tid. hvorved den Tid, 
han har været i Frihed, ikke medregnes. 
Foreligger saadanne Forhold, som i Loven 
om Løsgjængeri m. v. § 2, § 4, § 5, § 18 
eller § 19, sidste Led omhandlet, kan han 
i ethvert Tilfælde beholdes i Anstalten ind
til 2 Aar.

§ 56.

Beslutning om Løsladelse paa Prøve 
fattes af Direktøren. Udenfor det i § 54, 
1ste Led omhandlede Tilfælde bliver Sagen 
frøst a t behnadle i Funktionærraadet.

L

I
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§ 57.

De om Landsfængslerne i § 4, §§ 6—13, 
§ 14, 1ste Punktum, § 15, § 18, 2det Led, 
§ 19, § 20, § 21, sidste Punktum, §§ 25—36, 
§ 38, 2det og 3die Led samt § 39 finder tilsva
rende Anvendelse for Tvangsarbeidshusene-

§ 58.

De ved Tvangsarbeidshusenes Drift voldte 
Udgifter bestrides af Staten. Denne kan af 
de enkelte Tvangsarbeideres Hjemstavns
kommuner fordre tilbage et Beløb, der svarer 
til Tredieparten af den Del af de samlede 
Driftsomkostninger, som forholdsvis falder 
paa hver enkelt Tvangsarbeider, Renter af 
Anlægsomkostningerne herved ikke medtagne.

Kapitel VI.

F o r s k j e l l i g e  Be s t e mme l s e r .

§ 59.
De nærmere Regler om Fængslerne og 

Fangebehandiingen samt om Tvangsarbeids
husene og Tvangsarbeidernes Behandling 
gives af Kongen eller den, han dertil be
myndiger.

§ 60.
Staten overtager Forvaltningen af de nu 

bestaaende Fængsler — Politiarresterne und
tagne — med tilhørende Retslokaler, Vagt
mesterboliger og øvrige Tilliggender samt 
Inventar og udreder fremtidig alle Udgifter 
ved Fængselsvæsenet mod saadant Bidrag af 
Fængselsdistrikterne, som nedenfor nævnt. §

§  61.

Som Bidrag til Udgifterne ved Fængsels
væsenet skal de nuværende Fængselsdistrik
ter være forpligtede til at betale Staten et 
aarligt Beløb, svarende til Gjennemsnittet 
af de Udgifter, som Distriktet i de sidst for
løbne 5 Aar har havt at udrede til Driften 
af sine Fængsler med Tilliggender eller en 
Gang for alle det 25-dobbelte af nævnte Beløb.

§ 62.
Forsaavidt Fængselsdistriktet bestaar af 

et Amt og en eller flere Kjøbstæder eller 
Ladesteder, fordeles det i forrige Paragraf 
omhandlede Beløb efter det Forhold, hvorefter 
Udgifterne til det fælles Fængselsvæsen i 
Løbet af de sidste 5 Aar har været ud
redede.

§ 63.

Fængselsdistrikterne kan af Kongen med 
Storthingets Samtykke helt eller delvis fri
tages for at udrede det i foregaaende Para
grafer omhandlede Bidrag mod at overdrage 
til Staten til Eiendom sine Fængsler med 
tilhørende Retslokaler, Vagtmesterboliger og 
øvrige Tilliggender samt foreskrevet Inven
ta r eller mod, hvor saadan Overdragelse 
ikke findes hensigtsmæssig, at yde et pas
sende Vederlag eller indgaa paa anden Ord
ning, som maatte findes tjenlig.

- § 64.

Med Hensyn til Underholdnings- og Vare
tægtspenge for Gjældsfanger forholdes efter 
den hidtil gjældende Lovgivning.

§ 65.

Denne Lov træder i K raft fra den Tid, 
Kongen bestemmer.

Fra samme Tid ophæves:
Lov om Forbrydelser, Kap. 2  §§ 6  til 

13, § 16, § 17, 2det og 3die Punktum, § 
24, Lov angaaende Bodsfængslet af 1 2 te 
Ju li 1848, Lov om Fængselsvæsenet af 13de 
Oktober 1857, Lov om Forandring i Bestem
melserne om Fuldbyrdelse af Strafarbeide 
af 26de Juni 1893 og forøvrigt, med den af 
§ 64 følgende Begrænsning, alle ældre Lov
bestemmelser om Fængsler og Fangebehand- 
ling med Undtagelse af de i den militære 
Lovgivning indeholdte.

Forsaavidt det findes ønskeligt, kan Lo
ven sættes i K raft for visse Dele ad Gan
gen og Ophævelsen af fornævnte Lovbestem
melser ligeledes ske delvis.
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Indst, 0. IX.
(18 9 8 /9  9.)

Indstilling fra justitskomiteen i anledning af kgl. proposition angaaende 
udfærdigelse af en lov om fængselsvæsenet og om tvangsarbeide.

(Ot. prp. nr. 3

Til odelstinget.

Propositionen er udarbeidet paa grundlag 
af det udkast til lov om fængselsvæsenet og 
om fuldbyrdelse af frihedsstraffe, som er af
givet af den i 1885 nedsatte straffelovskom
mission, dels ogsaa paa grundlag af det af 
samme kommission afgivne udkast til lov om 
løsgjængeri, betleri og drukkenskab samt om 
tvangsarbeidshuse.

Departementet har nemlig fundet, at be
stemmelsen om tvangsarbeidshuse, som findes 
i forslaget til løsgjængerloven rettest burde 
overføres til fængselsloven.

De væsentligste forandringer i den be- 
staaende ordning, som propositionens vedta
gelse vil medføre, er:

at der bliver at bygge mindst to nye 
landsfængsler for strafarbeidere, et for mænd 
og et for kvinder, og at staten overtager 
distriktsfængslerne;

at strafarbeidere, som har udstaaet to tre
djedele af idømt tidsbestemt straf, skal løs
lades paa prøve. For dem, som er dømte til 1

a 9

for 1898/99.)

aar eller kortere tid, skal dog ingen afkort
ning ske, og for dem, som maatte være dømte 
til en tid af mellem 1 aar og 18 maaneder, 
skal dog straffetiden vare mindst 1 aar. Den, 
der er dømt til livsvarigt strafarbeide, kan 
løslades efter 20 aars straffetid. Derimod'op
hæves bestemmelsen i lov af 12te juli 1848 
om, at den, der udstaar strafarbeide i celle, 
skal faa en afkortning af en tredjedel af 
straffetiden, samt

at staten til optagelse af tvangsarbeidere 
i henhold til den foreslaaede lov om løsgjæn
geri opretter mindst to tvangsarbeidshuse 
eller afdelinger for hvert kjøn.

Om lands- og kredsfængsler m. v.
Forudsætningen er, at Akershus og Trond- 

hjems straf anstalter samt kvindestraf anstalten 
i Kristiania skal nedlægges. Istedet derfor

(1898/99)



2 Indst. O IX i 898/99.

skal bygges paa landet i kortere afstand fra 
Kristiania en anstalt for mænd, beregnet paa 
400 personer, dels med gj ennemført cellesystem 
og dels med fællesarbeidsrum. I  nærheden 
heraf bygges en kvindeanstalt, beregnet paa 
2 0 0  personer.

Bodsfængslet bliver at opretholde.
Den kgl. kommission mener, at omkost

ningerne ved bygningen af de nye fængsler 
vil kunne anslaaes til kr. 3 500,oo pr. fange, 
altsaa til ca. kr. 2  1 0 0  0 0 0 ,oo, hvoraf dog ca. 
kr. 700 000,oo maa kunne paaregnes dækkede 
ved realisation af de nedlagte anstalter, saaledes 
at den endelige udgift bliver kr. 1 400 000,oo 
(kommissionens udkast til løsgjængerloven 
side 61).

Departementet har ikke bestemt kunnet 
udtale sig om, hvorvidt denne beregning vil 
vise sig at være rigtig. Byggepriserne er 
nemlig stegne betydelig, siden kommissionen 
(i 1894) afgav overslaget. Men selv om om
kostningerne skulde blive noget høiere end 
forudsat, saa vil dog udgifterne ikke blive af 
saadan betydning, at de bør være til hinder 
for ordningen. Departementet anfører i denne 
henseende: «V ærdien af de straf anstalter,
der maa blive at nedlægge, antages nemlig at 
være saa betydelig, at ialfald den væsentligste 
del af de omhandlede byggeomkostninger der
ved vil dækkes.»

Staten skal ogsaa overtage den hele for
valtning af fængselsvæsenet med undtagelse 
af politiarrester. Istedenfor de udgifter, som 
fængselsdistrikterne efter loven af 1857 har 
havt til fængslerne, skal distrikterne yde en 
tilsvarende sum efter gjennemsnittet af de 
sidste 5 aars udgifter, idet dog kongen med 
stoi tingets samtykke kan bestemme, at disse 
udgifter, med undtagelse af enkelte tilfælde, 
kan bortfalde, naar fængselsdistrikterne over
drager fængslerne til staten som eiendom.

Der haves nu 55 distriktsfængsler. Af 
disse antages en del at kunne nedlægges eller 
overgaa til hjælpefængsler,Imedens de øvrige 
under.'navn afl kredsfængsler tænkes anvendte 
navnlig til udsoning af kortere frihedsstraffe 
og som varetægtsfængsler.

Med hensyn til driftsomkostningerne ved 
landsfængslerne, da har kommissionen gaaet 
ud fra en aarlig mindskning af kr. 80 0 0 0 ,oo 
med den nye ordning. Departementet tror

dog ikke at kunne paaregne en saa stor ned
gang, da enkelte af de indskrænkninger i ud
gifterne, som kommissionen har forudsat, alle
rede er gjorte. Men at der dog vil kunne 
indvindes betydelige summer, naar landsfængs
lerne bliver færre, men større, har departe
mentet ingen tvil om. Derimod finder det, 
at man ikke, som af kommissionen antaget, 
kan paaregne nogen besparelse i anledning 
af driften af kredsfængslerne.

K o m i t e e n  vil i anledning af de foran
staltninger, som her er omhandlede, bemerke:

Det maa ansees som en nødvendighed 
snarest muligt at bygge nye strafarbeids- 
fængler, da de bygninger, som nu benyttes, 
er meget uhensigtsmæssige og driften af 
denne grund medfører betydelige omkostninger. 
Særlig er fængselslokalerne ved Akershus 
strafanstalt saa indskrænkede og ubekvemme, 
at en forandring maa ansees uopsættelig.

Tugthuset i Kristiania ligger inde i byen 
og optager et grundareal af, efter hvad der 
er komiteen meddelt, ca. 177 ar. Dette bør 
sælges. Som foran nævnt har straffelovskom
missionen anslaaet værdien til ca. kr. 700 000,oo, 
men komiteen maa antage, at efter de priser, 
som nu er almindelige tor byggegrund i K ri
stiania, maa man kunne paaregne en salgssum 
af mange gange det nævnte beløb, saaledes 
at staten vil kunne bygge de nye landsfængsler 
og endda have ikke lidet tilovers af salgs
summen.

Naar det forudsættes, at de nye lands
fængsler skal bygges saa nær Kristiania, at 
baade disse og bodsfængslet kan bestyres af 
én direktør, saa kan komiteen ikke helt ud 
tiltræde dette. Man antager nemlig, at én 
direktør ikke vil kunne overkomme et ind- 
gaaende tilsyn med disse anstalter. Der maatte 
da ansættes en underdirektør ved hvert af 
fængslerne, og dette finder man ikke at være 
saa heldig en ordning som den, der nu 
haves.

Komiteen tror heller ikke, at det nu bør 
slaaes fast, at der foruden Bodsfængslet kun 
skal være én anstalt for kvinder og én for 
mænd. Under overveielserne i denne henseende



maa medtages spørsmaalet om fangernes an
vendelse til jord- og skogarbeide. Dette- anser 
komiteen for et meget vigtigt spørsmaal, og 
man antager, en saadan ordning uden vanske
lighed kan iverksættes.

Da maatte antagelig en bygning lægges 
paa et for øiemedet bekvemt sted paa lands
bygden eller paa en 0 , hvortil kunde henføres 
de fanger, som nærmest maatte antages at 
burde sættes til saadant arbeide, og som man 
kunde forudsætte ikke vilde nære noget sterkt 
ønske om rømning.

Lovens atfatning stiller ingen hindring 
for ordningen.

Man er enig i den forudsætning, at der 
haves særskilt celle for hver fange" og fæl
les arbeidsrum. Paa denne maade kan i 
samme fængsel anvendes fuldstændig celle
fængsling med arbeide i cellen for nogle 
fanger og for andre fælles arbeidsrum med 
celle for hver fange om nætterne og i hvile
tiden.

Det bemerkes videre, at de udgifter, som 
fængselsdistrikterne vilde fritages for ved 
at overdrage fængslerne til staten, er be
regnede til kr. 160 0 0 0 ,0 0 . Straffelovskom-
missionen har imidlertid foreslaaet, at samtlige 
bøder skulde tilfalde statskassen.

Men hensyn til de politiarrester, som 
kommunerne skal forpligtes til at holde, da 
gaar komiteen ud fra, at disse ikke vil paa
bydes, uden hvor de nødvendig tiltrænges.

Om løsladelse paa prøve.

Komiteen er enig i den foreslaaede be
stemmelse om løsladelse paa prøve.

Efter hvad kommissionen har oplyst i 
motiverne til fængselsloven (side 29 og 30), 
er denne ordning indført i de fleste europæi
ske stater og tildels i Amerika, og den har 
paa mange steder allerede længe været i virk
somhed og vist gunstige resultater. 

Kommissionen anfører:
«Udkastet betragter den foreløbige løs

ladelse som et regelmæssigt og integre
rende led i fængselsstraflens fuldbyrdelse 
og ikke som en særlig naadesakt eller 
lignende. Den bør da ogsaa tages i be

tragtning af domstolene ved straffe-udmaa- 
lingen, og paa den anden side maa den 
da ikke vilkaarlig negtes.»

Komiteen kan ikke være enig i den ud
talelse af kommissionen, at løsladelsen paa 
prøve bør tages i betragtning af domstolene 
ved straffe-udmaalingen. Skulde domstolene 
paa grund af løsladelsen forlænge straffetiden, 
saa vilde foranstaltningen ikke blive nogen 
formildelse af straffen, men derimod en skjær- 
pelse, hvilket vilde blive i høi grad fremtræ
dende paa grund af ophævelse af bestemmelsen 
om forkortelse af straffetiden, naar straffen 
udstaaes i celle.

Komiteen gaar saaledes med bestemthed 
ud fra, at bestemmelsen om løsladelse paa 
prøve ingen indvirkning maa have paa straffe- 
-udmaalingen.

Om tvangsarbeidshuse.

Kommissionen antager, at til gjennem- 
førelse af den foreslaaede lov om løsgjængeri 
vil trænges arbeidshuse for 600 tvangsarbei- 
dere. Bygningsudgifterne anslaaes til kr. 
2  0 0 0 ,0 0  pr. fange og de aarlige udgifter til 
kr. 250,oo pr. fange.

Departementet forudsætter et arbeidertal 
af 900 med en aarlig udgift af kr. 350,00  pr. 
fange.

Efter dette vil altsaa bygningerne koste 
kr. 1800 000,0 0 . Den aarlige udgift vil blive 
kr. 315 000,0 0 , hvoraf y3 eller kr. 105 000,00  

foreslaaes refunderet af kommunerne.
Den nuværende udgift til tvangsarbeidere 

udgjør ca. kr. 75 000,0 0 , hvoraf staten udreder 
kr. 60 000,00  og kommunerne kr. 15 000,0 0 .

I  komiteen har det været fremholdt, at 
der paa én gang ikke bør sættes i verk byg
ning af to eller tre arbeidshuse, beregnet paa 
at optage i det hele 900 tvangsarbeidere. 
Man finder det heldigere, at der bygges flere 
arbeidshuse, spredte udover de forskj ellige 
landsdele og af forskj ellig størrelse og indred- 
ning efter det arbeide, man vil give fangerne.

Denne ordning vilde være en vinding 
med hensyn til fordelingen af tvangsarbeiderne 
efter deres moralske tilstand og øvrige for



hold. Og naar, som af departementet anført, f  
en stor del af arbeiderne skal sættes til jord- 
brugsarbeide, saa vil dette bedst kunne iverk- 
sættes, naar anstalterne ikke bliver altfor store. 
Paa denne maade kan man ogsaa afpasse og 
lempe lovens gjennemførelse efter forholdenes 
krav. Det er sagt, at ved flere anstalter for
øges driftsomkostningerne, og dette er vistnok 
rigtigt, men det kan opveies af andre fordele, 
navnlig derved, at fangerne bedre vil kunne 
fordeles og gives bedre paavirkning samt sæt
tes til arbeide, som passer bedst med forhol
dene i den landsdel, hvortil de hører, eller 
hvor de antages i fremtiden at komme til at 
opholde sig. Arbeidsdriften maa ogsaa anta
ges at vise sig mere lønsom ved mindre an
stalter, især dersom der drives jordbrug.

I  ethvert fald finder komiteen, at alle for. 
hold maa nærmere undersøges og overveies, 
før spørsmaalet endelig afgjøres, idet man for
udsætter, at foranstaltningen sættes iverk suk.

cessivt, eftersom kravene kommer og erfaring 
vindes.

Komiteen maa forøvrigt bemerke, at 
denne indstilling for den del af samme, som 
vedkommer tvangsarbeidshuse, kun afgives 
under den forudsætning, at den foreslaaede 
lov om løsgjængeri vedtages, da bygning af 
arbeidshuse for dette tilfælde bliver nødvendig. 
Det nævnte lovforslag behandles imidlertid af 
en anden komite, og derfor har nærværende 
komite ikke gransket spørsmaalet om den 
hele foranstaltnings gavnlighed. Skulde 
imidlertid løsgjængerloven ikke blive bifaldt, 
saa finder komiteen ikke grund til at oprette 
arbeidshuse for statens regning, og da maa 
5te kapitel i denne indstilling udgaa og en
kelte forandringer foretages i 6 te kapitel. 
Om dette skulde blive tilfældet, saa antager 
komiteen dog de øvrige foreslaaede bestem
melser for saa gavnlige og paakrævede, at 
man indstiller paa deres vedtagelse.

Bemærkninger vedkommende de enkelte paragrafer.

Til § 4.

I  2 det punktum forandres «direktør» til 
«bes tyrer».

Benævnelsen bliver altsaa «direktør» ved
t

landsfængsler og «bestyrer» ved kredsfængs
lerne og hjælpefængslerne.

Komiteen finder, at det ikke i loven bør 
fastslaaes, at bestyreren for kvindeanstalten 
skal være en mand, men at der bør være 
adgang til at udnævne en kvinde. Sidste 
passus i paragrafen er derfor omskrevet.

*

Til § 5.

«Fængselsdirektør» er forandret til «fæng- 
selsbestyrer*.

Til §§ 7 og 8 .

Kommissionen har foreslaaet anordnet et 
fængselsraad, bestaaende af en dommer, et

medlem af paatalemyndigheden og to andre 
mænd eller ved fængsel for kvinder to 
kvinder.

Dette raad skulde opnævnes af departe
mentet og tillægges besluttende myndighed i 
de tilfælde, som i lovudkastet er bestemt 
eller ved reglement foreskrives. De tilfælde, 
hvor raadet efter udkastet tillægges beslut
tende myndighed, er:

a. Raadet trætfer bestemmelse om arbeids- 
penges anvendelse til skadeserstatning og 
deres inddragning efter § 14 nr. 2.

b. Det afgjør med de begrænsninger, som 
er givne ved loven eller maatte gjøres 
ved reglement, hvorvidt og hvor længe 
en fange skal holdes i enrum, udkastets 
§ 17.

c. Det kan beslutte lempelser i afsondrin
gen for visse fanger, udkastets § 18.

d. Det fatter beslutning om en fanges løs
ladelse paa prøve og hans gjenindsættelse 
i fængselet, udkastets § 25.

e. Det træffer dels i første, dels i anden 
haand visse afgj øreiser vedkommende rev



selser og tvangsmidler ligeoverfor fan
gerne, udkastets § 33.
De af fængselsraadet fattede beslutninger 

skulde dog, efter udkastet, kunne forandres 
af departementet. Samtlige direktører ved 
strafanstalterne og bestyreren for Kristiania 
distriktsfængsel samt presten ved Trondhjerns 
anstaltJhar udtalt sig meget sterkt imod at 
tillægge fængselsraadet den nævnte beslut
tende myndighed, da denne bør udøves af 
direktøren for at styrke hans autoritet og for 
at faa afgjørelser, som bedst tjener til fremme 
af fængselsvæsenets tarv.

Departementet har fundet paa grund af 
disse erklæringer ikke at burde fastholde 
kommissionens udkast, men istedet derfor 
foreslaar det oprettet et raad af fængselets 
tjenestemænd og derhos et tilsynsraad, uden 
at noget af disse raad har besluttende myn
dighed. Denne udøves alene af direktøren.

Hans beslutninger kan dog forandres af 
fængselsbestyrelsen.

Under drøftelsen af dette spørsmaal 
i komiteen har det fra enkelte medlemmer 

“været bragt paa bane, hvorvidt der i § 8  

burde indtages en bestemmelse, hvorefter 
kongen kunde tillægge tilsynsraadet beslut
tende myndighed i visse henseender, men ko
miteen har fundet dette unødvendigt og ind
stiller efter propositionen.

*

Til § 10.
Komiteen kan ikke tilraade den i depar

tementets foredrag omhandlede ordning af den 
overordnede fængselstyrelse, saaledes at denne 
udskilles fra justisdepartementet og overgaar 
til en generaldirektør med selvstændig myn
dighed. Man finder det nemlig mest betryg
gende, især paa grund af den ordning, som 
foreskrives i §§ 7 og 8 , at den øverste le
delse omtrent i den udstrækning, som nu er 
tilfældet, forbliver hos departementet. Men 
man finder det ikke nødvendigt af denne 
grund at gjøre nogen forandring i paragrafen 
og indstiller efter propositionen.

Til § 12.
Komiteen har foretaget en tilføielse om, 

at fanger kan beskjæftiges udenfor anstalten.

Dette har [vistnok været forudsætningen, se 
saaledes departementets præmisser til § 51, 
men komiteen finder det rettest, at det ud
trykkelig siges i loven, navnlig naar man 
gaar ud fra, at fangerne sættes til jord- og 
skogarbeide eller lignende.

Til § 13.

Der har i komiteen været udtalt tvil om, 
hvorvidt det vilde være gavnligt at anvende 
fangens optjente arbeidspenge imod hans ønske 
eller samtykke til understøttelse for hans paa
rørende eller til erstatning til den ved den 
strafbare handling fornærmede.

Flertallet fastholder dog prupositionen, 
idet der gaaes ud fra, at der i almindelighed, 
saavidt rimelighed tillader det, vil blive taget 
hensyn til fangens øiiske, og at der, som 
af departementet anført, ved reglements
bestemmelser kan gives saadan begrænsning 
i anvendelsen til er statning, at hensigten med 
tilstaaelsen af arbeidspenge ikke forfeiles.

E t mindretal antager det heldigt, at an
vendelse af arbeidspenge til understøttelse 
eller erstatning bliver gjort afhængig af fan
gens samtykke. Det vilde være mere vel- 
gjørende for fangens moralske udvikling, naar 
han af fri vilje kunde gjøre en god gjerning, 
end om det samme kunde ske uden hans med
virken. Selv om han under denne forudsæt
ning gav sit samtykke, saa vilde dette ikke 
give ham den forædlende tilfredsstillelse, som 
han vilde faa, naar han handlede uden tanke 
paa tvang.

Til § 17.

Angaaende spørsmaalet om varigheden af 
fuldstændig cellefængsling har der været ført 
indgaaende forhandlinger af kommissionen og 
fængselsdirektørerne m. fl. Nogle mener, at 
enrumsfængsling ikke bør udstrækkes over 
2  aar, medmindre særegne forhold er tilstede. 
Andre mener, at 4 aars straf i enrum uden 
skade kan anvendes. Propositionen bestemmer 
dette.

Komiteen har foretaget en omredaktion i 
2 det punktum i paragrafen i den hensigt at lette



adgangen til lempninger i bestemmelsens anven
delse efter den opfatning af forholdet, som den 
fremtidige undersøgelse og erfaring maatte med
føre. Der har under forarbeiderne været en
stemmighed angaaende enrumstraffens fordel 
med hensyn til aandelig paavirkning paa fangen 
og den ro, han maa have for at komme til er- 
kj endelse af sin rette stilling som menneske 
og samfundsborger. For at hans opfatning 
i denne henseende kan vinde klarhed og hans 
beslutninger om et forbedret liv kan vinde 
fasthed, vil der selvfølgelig ikke udkræves en 
altfor kort tid. Men man maa ogsaa frygte 
for, at en længere tid end nødvendig for dette 
øiemed vil kunne medføre en slappelse af hans 
viljekraft eller energi. En virksomhed, som 
vilde styrke disse egenskaber, maa være af 
stor betydning. Den erfaring, som i denne 
henseende maatte vindes i Amerika ved an
vendelsen af Elmira-systemet, maa antages at 
faa betydelig indvirkning paa fængselsordnin
gen ogsaa i vort land.

Nogle medlemmer finder det overflødigt at 
forandre propositionen.

Man gaar forøvrigt ud fra, at naar jord- 
brugsarbeide bliver tillagt strafarbeidere, saa 
vil de mindst fordærvede eller mest paalidelige 
af disse tildels straks og tildels efter en kor
tere tids cellefængsel kunne overføres til det 
slags arbeide.

Til § 18.

Komiteen antager, at det kan overlades 
til fængslets direktør at fatte bestemmelse om 
den lempning i afsondringen, som omhandles i 
paragrafens sidste passus, og derfor har man 
forandret «fængselsstyrelsen» til «fængsels
bestyreren. »

Til § 2 1 .

For at bestemmelsen kan blive mere tyde
lig har komiteen foretageten omredaktion saa- 
ledes:

«Den, der har udstaaet strafarbeide i 1
»

aar eller, om den idømte straffetid er over

18 maaneder, da to tredjedele af denne, bli
ver at løslade», o. s. v. som propositionen.

Til § 22.

E t mindretal foreslaar tilføiet i paragra
fens slutning:

»forsaavidt han ikke selv ved utilladt 
handling har hindret paagribelsen.»

Dette mindretal finder det nemlig urigtigt, 
at den, der paany har forbrudt sig, skal kunne 
hindre udsoning af den gjenstaaende del af 
straffen ved at undvige og holde sig skjult, 
indtil tidsfristen er udløbet.

Flertallet holder paa propositionen af prak
tiske grunde, idet man finder det hensigts
mæssigt, at der haves en bestemt og endelig 
præskriptionsgrænse.

Til § 28.

Det findes rettest at stryge ordet «saa" 
dant» i sidste passus, saa der kommer til at 
staa: «under besøg skal». o. s. v.

Til § 35.

Bestemmelsen, om mellemfris tdage mellem 
3dje og 4de dag samt mellem 6 te og 7de dag 
er i propositionen optagen efter 2 det passus i 
kommissionens udkast. Da der vistnok er 
for udsat en længere straffetid i mørk celle end 
de i propositionen bestemte 6  dage, saa maa 
det være rettest kun at nævne mellemfristdag 
mellem 3dje og 4de dag, idet man gaar ud 
fra, at der ikke er adgang til at diktere saa- 
dan straf i fortsat sammenhæng for mere end 
6  dage.

Til § 36.

Denne paragraf er af sproglige hensyn 
omredigeret.
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Til §§ 38 og 39.

Ved § 38 bemerkes, at komiteen finder 
det fuldkommen rigtigt, at omkostningerne ved 
hjemsendelse af fangerne bæres af staten (jfr. 
kommissionens motiver til løsgjængerloven 
side 56). Bestemmelsen i § 39 er forment
lig unødvendig af hensyn til stemmeret, da 
dette vedkommer strafarbeidsfanger.

Forsaavidt fangen maatte tilkomme stem
meret ved afstemning om nedlæggelse eller 
oprettelse af brændevinssamlag, saa finder komi
teen ingen betænkelighed ved at lade en 
fange faa anledning til at afgive sin stemme, 
dersom han maatte udtale bestemt ønske derom. 
Man tror derfor, at § 39 kan udgaa. Henvis
ningen i §§ 40, 45 og 57 til § 39 er saaledes 
udeladt.

For ikke at forrykke paragraftallet har 
man flyttet sidste passus i § 38 og opført 
dette som § 39.

Til § 51.

Forudsætningen er efter propositionen, at 
tvangsarbeiderne ogsaa skal kunne beskjæfti- 
ges udenfor anstalten, hvilket ogsaa skulde 
være tilfældet med straffanger. Paa grund af 
den tilføielse, som er foretaget ved § 1 2 , 
findes det rettest ogsaa her, efter kommissio
nens forslag til § 31 i løsgj ængerloven, at 
tilføie, at tvangsarbeiderne kan sættes til 
arbeide udenfor anstalten.

Til § 52.
Efter bestemmelsen i § 57, med henvis

ning til § 7, bliver «funktionærraadet» at sam
mensætte af anstaltens tjenestemænd paa den 
i § 7 nævnte maade.

Til § 54.

Med hensyn til bestemmelsen i første 
passus i denne paragraf henvises til § 30 i 
løsgjængerloven, der indeholder hjemmel for 
løsladelsen.

Hjemmel for 3dje passus findes i løsgj æn- 
gerlovens § 6 .

Til § 56.

«Direktør» er forandret til «bestyrer».

Til § 57.

«Samt § 39» udgaar, «samt» tilføies mel
lem 36 og 38.

Se anmerkning til § 39.

*<

Til § 58.

Det har i komiteen været fremholdt, at 
kommunernes bidrag ikke burde overstige en 
fjerdepart af underskuddet ved driften. Men 
man har dog fastholdt propositionen i dette 
punkt, idet stortinget vil kunne afpasse bi
draget fra kommunerne saaledes, at ingen 
kommune kommer til at bære nogen uforholds
mæssig udgift. Komiteen har dog foretaget 
en delvis omredaktion af paragrafen for at 
gjøre bestemmelsen mere tydelig. Navnlig er 
tilføiet, at transportudgifter ikke skal medta
ges i beregningen vedkommende kommunernes 
bidrag.
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Komiteen indstiller til odelstinget at fatte følgende

b e s l u t n i n g

til lov om fængselsvæsenet og om tvangsarbeide.

Kapitel I.

Om f æ n g s l e r  o g  d i s s e s  b e s t y r e l s e .

§ 1 .

Til optagelse af fanger skal der findes 
følgende af staten forvaltede fængsler:

1 . Mindst to landsfængsler, et for mænd og 
et for kvinder.

2. E t tilstrækkeligt antal kredsfængsler, der 
kan være fælles for mænd og kvinder, 
men i saa fald saavidt muligt skal inde
holde en særskilt afdeling for kvinder.

3. Hjælpefængsler, hvor forholdene gjør 
saadanne fornødne.
De fornødne politiarrester oprettes og 

underholdes af kommunerne.
$

§ 2 .

Med hensyn til fangernes fordeling i de 
forskj ellige fængsler kommer, forsaavidt § 3 
ikke medfører noget andet, følgende regler til 
anvendelse:

1. I  Landsfængsel indsættes personer, som
skal udstaa strafarbeide.
__ «

2 . I  kredsfængsel indsættes:
a. Personer, som skal udstaa fængsels

straf,

b) varetægtsfanger og
c) andre personer, der skal holdes fængs

lede.
3. I  hjælpefængsel indsættes de under nr. 2 

b og c nævnte fanger, forsaavidt de ikke 
hensigtsmæssig kan indsættes i kredsfæng
sel, samt, hvor forholdene gjør det ønske
ligt, personer, der skal udstaa ganske 
korte fængselsstraffe.

4. I  politiarresterne indsættes personer, som 
paa grund af beruselse eller lignende 
aarsager midlertidig tages i fængslig for
varing.

I paatrængende tilfælde kan politi- 
arresterne benyttes til foreløbig anbringelse 
ogsaa af personer, der er paagrebne for 
strafbare handlinger, saavelsom af transport
fanger.

§ 3.

Kongen kan bestemme saavel, at fæng
selsstraf skal udstaaes i landsfængsel, som, 
hvor særlige grunde taler derfor, at straf- 
arbeide skal udstaaes i kredsfængsel.

Personer, der paa grund af beruset til
stand tages i fængslig forvaring, maa ikke 
indsættes i kredsfængsel. Hjælpefængsel kan 
af kongen tillades benyttet ogsaa som politi - 
arrest til optagelse af saadanne personer mod



en godtgjørelse, som udredes af vedkommende 
kommune.

§ 4 .

Landsfængsel og kredsfængsel forestaaes 
af en af kongen antagen bestyrer (direktør). 
Til bestyrere for kredsfængsler kan ogsaa 
antages personer, der indebar anden offentlig 
tjeneste.

Forsaavidt et fængsel, der er udelukkende 
bestemt for kvinder, bestyres af en mand, 
skal han ved ledelsen have bistand af en in- 
spektrice.

§ fr

ite-styrelsen af hjælpe!ængsel og politi
arrest kan efter kongens nærmere bestem
melse paalægges en dommer, et medlem af 
paatalemyndigheden eller en fængsels
bestyrer.

§ 6 .

I  særligt fængsel eller fængselsafdeling 
for kvinder skal det umiddelbare opsyn med 
fangerne føres af kvinder. I  andre fængsler, 
der optager kvinder, skal der altid være adgang 
til kvindelig bistand.

§ 7-

I  landsfængsel skal der være fængselsraad, 
bestaaende af direktøren og de af fængslets 
tj enestemænd, som nærmere bestemmes, til 
behandling af de sager, som i denne lov eller 
ved reglement foreskrives.

I kredsfængsel oprettes lignende raad, 
forsaavidt omstændighederne gj ør det hensigts
mæssigt.

■ §  8.

Ved landsfængsel og kredsfængsel skal 
der være tilsynsraad.

Ved landsfængsel bestaar dette af en

b 9

dommer, et medlem af paatalemyndigheden og 
to andre mænd eller ved fængsel for kvin
der to kvinder.

Ved kredsfængsel, der er særskilt for 
mænd eller for kvinder, bestaar raadet af 
amtmanden og en dommer eller et medlem af 
paatalemyndigheden samt henholdsvis to mænd 
eller to kvinder. Ved andre kredsfængsler 
beskikkes foruden de tvende tj enestemænd en 
mand og en kvinde.

Vedkommende regj eringsdepartement op- 
nævner medlemmer af raadet og stedfortrædere 
for disse samt inden deres midte en formand 
og en næstformand. Ved kredsfængslerne 
tjenstgjør dog amtmanden altid som for
mand.

Opnævnelsen sker for 1 aar ad gangen. 
Raadets medlemmer kan tilstaaes en passende 
godtgjørelse.

Hjælpefængslerne og politiarresterne staar 
under tilsyn af amtmanden.

§ 9.

Naar fængslets bestyrer ikke er tilstede, 
kan i sager, som ikke taaler opsættelse, be
slutninger, der henhører under ham, fattes af 
den øverste af fængselets tilstedeværende tje- 
nestemænd, men bestyreren bliver da uop
holdelig at underrette derom.

§ 10.

De af bestyreren fattede beslutninger kan 
forandres af den myndighed, under hvis over
ledelse fængselsvæsenet er henlagt.

Kapitel II.

Om f u l d b y r d e l s e n  a f  s t r a f a r b e i d e .

§ 1 1 .

Fangerne maa ikke til sit underhold eller 
forøvrigt forskaffe sig eller modtage andet, 
end hvad for dem er bestemt.

(1898/99)



De skal bære en for dem foreskreven 
dragt.

§ 1 2 -

Fangerne skal regelmæssig beskjæftiges 
med arbeide.

Det kan tillades, at fanger under fornøden 
opsigt sættes til arbeide udenfor anstalten.

Yed bestemmelsen af arbeidet tages saa- 
vidt muligt hensyn til den enkelte fanges evne, 
færdighed og fremtidige stilling.

Arbeidets udbytte tilfalder staten.

§ 33.
r

1. Viser fangen flid og god opførsel, kan 
der tilstaaes ham et mindre beløb som arbeids
penge. Disse kan anvendes til understøttelse 
af fangens paarørende eller til erstatning til 
den ved den strafbare handling fornærmede, 
saafremt fangen samtykker heri, eller de be
finder sig i nødlidende tilstand.

2. Volder fangen forsætlig eller ved grov 
uagtsomhed skade, kan hans arbeidspenge an
vendes til dækkelse heraf. Foruden som rev-%

selse efter § 30 kan inddragning af ikke ud
betalte arbeidspenge finde sted, naar fangen 
efter sin løsladelse viser slet opførsel. De her 
omhandlede beslutninger fattes, efterat fangen 
er givet anledning til at udtale sig, i først
nævnte tilfælde af bestyreren, i sidstnævnte 
af den i § 1 0  nævnte myndighed.

3. Fangen har intet retskrav paa de 
arbeidspenge, som ikke er overgivet ham til 
fri raadighed.

4. Kongen giver de nærmere regler om, 
hvorledes der under opholdet i fængselet saavel 
som efter løsladelsen bliver at forholde med 
arbeidspengene. §

§ 14.

Fangerne gives- tilsyn af prest og læge.
Hvor det findes paakrævet, meddeles der 

dem undervisning. Personer under 18 aar 
skal i regelen altid modtage saadan.

I  fritider bør der gives fangerne anled
ning til læsning af passende indhold.

Fangerne skal, medmindre helbredshensyn 
forbyder det, daglig gives saavidt muligt en 
times bevægelse i fri luft.

§ 16-

Fangerne bliver om natten at holde af
sondrede indbyrdes, medmindre særlige om
stændigheder gjør dette utilraadeligt.

1 arbeidstiden er al samtale mellem fan
gerne indbyrdes forbudt undtagen den, der er 
nødvendig af hensyn til arbeidet.

§ 17.

Strafarbeide paa indtil 2  aar bliver, for- 
saavidt ikke særlige omstændigheder gjør det 
utilraadeligt, helt at udstaa i enrum.

Fanger, der skal udstaa tidsbestemt straf
arbeide af længere varighed, bliver under samme 
betingelse at holde i enrum fra 6  maaneder til 
2  aar og, om det findes tilraadeligt, udover 
denne tid indtil i det hele 4 aar. Længere 
end 4 aar kan straffuldbyrdelsen i enrum ikke 
udstrækkes, medmindre fangen samtykker deri, 
eller fortsat afsondring findes paakrævet paa 
grund af fangens farlighed eller anvendes af 
sundhedshensyn eller som revselse eller straf. 
Er samtykke givet, er det bindende for 
1 aar.

De her omhandlede beslutninger fattes af 
bestyreren, som imidlertid, før sagen afgjøres 
eller, om dette ikke kan ske, snarest muligt 
efter af g j øreisen har at forelægge den fox’ 
fængselsraadet, hvor saadant findes.

§ 18.

Fanger, som udstaar straften i enrum, 
skal holdes afsondrede fra andre fanger og 
i regelen beskjæftiges i celle.

De skal daglig erholde besøg af fængselets 
tjenestemænd.

Lempelser i afsondringen kan gjøres for 
fanger under 18 aar samt ved beslutning, 
fattet paa den i § 17, sidste led omhandlede



maade, for ældre fanger, der ikke ellers findes 
uden skade at kunne udholde den.

Findes fanger under 18 aar at maatte 
anbringes eller beskjæftiges i fællesskab med 
andre, bor de dog som regel holdes af son
drede fra ældre.

Hvor det af hensyn til fængselets tarv 
findes særlig paakrævet, kan fængselsbesty
reren ogsaa udenfor de nævnte tilfælde und
tagelsesvis tillade, at der for enkelte fan
gers vedkommende afviges fra bestemmelserne 
i første led.

§ 19-

Hvad angaar de fanger, der udstaar straf
fen i fællesskab, iagttages, at sedvansmæssige 
forbrydere og i det hele saadanne, der kan 
befrygtes at ville udøve en skadelig indflydelse 
paa andre, saavidt muligt holdes afsondrede 
for sig.

§  20.

Fangerne kan inddeles i klasser efter 
udvist flid og forhold.

I høiere klasser kan tilstaaes større 
arbeidspenge, en mere udstrakt adgang til 
brevveksling og modtagelse af besøg, større 
frihed med hensyn til fritidens anvendelse 
samt andre begunstigelser.

§  21.

Den, der har udstaaet strafarbeide i 1 

aar eller, om den idømte straffetid er over 18 
maaneder, da to tredjedele af denne, bliver at 
løslade paa prøve, medmindre hans forhold i 
fængselet eller andre særlige omstændigheder 
gjør løsladelsen utilraadelig eller ham dertil 
ufortjent. Løsladelsen sker paa saadanne be
tingelser med hensyn til opholdssted, melde- 
pligt og forhold forøvrigt, som i ethvert til
fælde foreskrives i overensstemmelse med nær
mere regler, givne af kongen.

.Forøver den paa prøve løsladte nogen 
strafbar handling, der kan medføre frihedsstraf, 
eller overtræder han iøvrigt de for hans løs
ladelse satte betingelser, kan han paany ind
sættes i fængselet til udstaaelse af den gjen- 
staaende del af straffen, og kommer da tiden 
fra løsladelsen indtil den fornyede indsættelse 
ikke i betragtning ved straffetidens bereg
ning.

.Ny løsladelse paa prøve kan alene finde 
sted, hvor omstændighederne i særlig grad 
taler derfor.

Indsættes han ikke inden 3  aar efter 
løsladelsen eller, om den efter dommen gjen- 
staaende straffetid er længere, inden udløbet 
af denne, og er han heller ikke inden disse 
tidsfrister paagrebet for igjen at indsættes, 
ansees straffen udstaaet.

§ 23.

Den, der er dømt til strafarbeide paa 
livstid, kan i overensstemmelse med reg
lerne i § 2 1  efter 2 0  aars forløb løslades paa 
prøve, og denne løsladelse bliver endelig, hvis 
han ikke inden 1 0  aar paany indsættes eller 
paagribes for at indsættes.

§ 24.

Beslutning om løsladelse paa prøve etter 
§§ 2 1  og 2 2  fattes af bestyreren, efterat sagen 
har været forelagt fængselsraadet. I  det i
§ 23 omhandlede tilfælde træffes afgjøreisen af 
vedkommende regjeringsdepartement, efterat 
fængselsraadet er hørt.

§ 25.

Beslutning om fornyet indsættelse af en 
paa prøve løsladt fattes af den myndighed, 
kongen bestemmer.

Indtil endelig beslutning er fattet om 
indsættelsen, kan paatalemyndigheden lade den 
løsladte paagribe.



§ 26.

Ved reglement bliver at bestemme, hvor 
ofte brevveksling skal være fangen tilladt. 
Under særlige omstændigheder kan bestyreren 
gjøre undtagelse saavel i den ene som den 
anden retning.

Brevveksling med andre end fangens nær
meste kan, hvor ingen særlig grund til samme 
er forhaanden, altid negtes. Naar det paa 
grund af særlige omstændigheder findes paa
krævet, kan brevveksling med bestemte per
soner negtes, ogsaa om disss hører til fangens 
nærmeste.

§ 27.

Skrivelser til og fra fangen bliver af 
fængselets bestyrer eller nogen paa hans 
vegne at læse for udleverelsen eller afsen
delsen, lukkede skrivelser til fangen dog 
alene, forsaavidt han ikke paa forespørsel er
klærer, at han foretrækker, at de tilbagesen
des eller tilbageholdes indtil løsladelsen.

Findes en fra fangen udgaaet skrivelse 
efter læsningen ikke at burde afsendes, bliver 
fangen at underrette herom. Findes en til 
ham indgaaet skrivelse ikke at burde komme 
til hans kundskab, bliver skrivelsen at til
bageholde. Udleveres ikke skrivelsen, kan 
den enten opbevares til fangens løsladelse 
eller tilbagesendes til afsenderen eller, om 
denne er ukjendt, tilintetgjøres. Som regel 
bliver meddelelse om, at en skrivelse ikke ud
leveres fangen, at give denne og afsenderen, 
ligesom førstnævnte ogsaa bør gjøres bekjendt 
med den del af skrivelsens indhold, som uden 
skade maatte kunne meddeles ham. §

§ 28.

Bestemmelserne i § 26 finder tilsvarende 
anvendelse med hensyn til besøg.

Fangen kan afslaa besøg af personer, 
som hverken er ansat ved fængselet eller fører 
opsigt med samme eller i offentlig interesse 
erholder adgang.

Under besøg skal en fængselstjenestemand 
være tilstede, medmindre bestyreren tillader, 
at der gjøres undtagelse herfra.

§ 29.

Adgangen til at klage til høiere myn
dighed saavel som til at fremsætte begjæring 
for rette myndighed maa ikke negtes fangen. 
Ønsker han at faa nogen saadan myndighed 
i tale, bliver denne at underrette derom.

§ 30.

Som revselse for slet opførsel kan for
uden irettesættelse og fratagelse af tilstaaede 
begunstigelser anvendes:

1 . indskrænkning af cellebesøg;
2 . negtelse af beskjæftigelse;
3. berøvelse af enkelte maaltider — 

alt for en tid af indtil 14 dage;
4. inddragning af godskrevne arbeids- 

penge;
5. nedsættelse i en lavere klasse;
6 . indsættelse i strafcelle indtil 14 dage;
7. indsættelse i enrum for en tid af indtil

en maaned, saaledes at denne tid ikke #
medregnes i den idømte straffetid;

8 . haardt natteleie indtil 18 dage;
9. indskrænkning af kosten til vand og brød 

indtil 1 2  dage, dog alene for personer 
over 18 aar;

1 0 . mørk celle indtil 6  dage;
1 1 . legemlig revselse, dog blot paa mands- 

fanger.
Flere af de nævnte revselser kan an

vendes i forening.
Revselsen fuldbyrdes, uanseet om den be

stemte straffetid derved overskrides.
Findes en fange i besiddelse af gjen- 

stande, som er indsmuglede i fængselet, kan 
disse inddrages.

§ 31.

Til betvingelse af voldsom modstand kan 
anvendes lænker, tvangstrøie eller andet for 
øiemedet nødvendigt tvangsmiddel.



Har en mandsfange lagt for dagen den 
hensigt at rømme eller vist voldsomhed eller 
fremført trusler, og antages det af saadan 
grund nødvendigt til forebyggelse af rømning 
eller til betryggelse af sikkerheden, kan han 
belægges med lænker.

§ 32.

Beslutninger angaaende de i § 30 og i 
§ 31, sidste led omhandlede forholdsregler 
fattes, efterat fangen er hørt og i tilfælde 
lægens erklæring indhentet, og bliver tillige
med angivelse af grundene at indføre i en 
protokol.

Hvor det maatte findes nødvendigt, kan 
retslig undersøgelse og herunder edfæstelse 
finde sted.

§ 33.

Beslutning om revselse, bestaaende i 
inddragning af godskrevne arbeidspenge, fat
tes af den i § 1 0  nævnte myndighed.

Ellers fattes beslutning om revselse af 
bestyreren. Beslutning om anvendelse af le
gemlig revselse paa fanger over 18 aar eller 
af de i § 30, nr. 8 , 9 og 10 omhandlede rev
selser i over halvdelen af den tilladte tid maa 
dog først fattes, efterat sagen har været fore
lagt fængselsraadet, hvor et saadant findes. 
Spørsmaal om revselse, hvorved straffetiden 
forlænges, bliver ligeledes at forelægge fæng
selsraadet. I  dette tilfælde bliver desuden 
straks at gjøre indberetning om revselsen til 
fængselsstyrelsen. Lignende indberetning skal 
gjøres, naar de i tredje punktum omhandlede 
revselser er anvendt i fængsel, hvor der ikke 
er fængselsraad. §

§ 34.

Den, der hensættes paa vand og brød, 
gives mellemdage af sedvanligt fængsel 
overensstemmende med straffeloven. Han kan 
beskjæftiges med arbeide, der ingen fare for 
overanstrengelse medfører.

Den, der hensættes i mørk celle, gives 
en mellemdag mellem den tredje og fjerde dag.

§ 36.

Er kvinde, som ammer sit under 1 aar 
gamle barn, idømt strafarbeide, der ikke fin
des at burde udsættes, tilstedes det hende at 
medtage barnet.

§ 37.

Afbrydelse af straffuldbyrdelsen kan efter 
beslutning af vedkommende regjeringsdeparte- 
ment finde sted, naar fangens helbredstilstand 
gjør det paakrævet eller fangen af andre 
vægtige grunde andrager om en kortere tids 
frihed.

§ 38.

Ved løsladelsen bør omsorg saavidt mu
ligt søges draget for, at fangen finder pas
sende opholdssted og arbeide, og fængselets 
bestyrer bør til fremme heraf træde i forbin
delse med selskaber, der virker i dette øiemed.

Fangen bliver, saavidt han ikke som frem
med udvises af riget, i regelen paa den maade, 
som findes hensigtsmæssigst, at sende til det 
sted, hvor han har fast bopæl, eller til et, 
hvor han vides at kunne erholde arbeide, eller 
i mangel af saadant sted til den kommune, 
hvor han har sin hjemstavn. Indtil afsendel
sen kan foregaa, kan fangen holdes i vare
tægt i fængselet.

§ 39.

Udgifter, som er voldte ved de i § 38 
omhandlede foranstaltninger, kan ikke afhol
des af arbeidspengene.



§ 54.
«

Har en tvangsarbeider, der ikke tidligere 
i henhold til loven om losgjængeri m. v. har 
været indsat i tvangsarbeidshus, før udløbet 
af den tid, for hvilken han er indsat, som ar- 
beidspenge optjent et beløb, hvis størrelse ved 
reglement bliver nærmere at bestemme, bliver 
han i regelen paa begjæring at løslade paa 
prøve.

Ogsaa ellers bliver en tvangsarbejder at 
løslade paa prøve, naar hans opførsel lader 
forvente, at øiemedet med indsættelsen er op- 
naaet, navnlig, at han vil modtage arbeide, 
som der maatte være anledning til at for
skaffe ham, eller naar hans helbreds-, familie
eller erhvervsforhold maatte gjøre løsladelsen 
særlig ønskelig.

Naar "paa grund af anbringelse i tvangs
arbeidshus idømt fængselsstraf ikffe fuldbyr
des, bliver dog vedkommende tvangsarbeider,

4

om han ikke benaades, at beholde i anstalten
*

i saa lang tid som svarer til den ufuldbyr- 
dede fængselsstraf. Herved regnes en dags 
tvangsarbeide lig en dags sedvanligt fængsel.

De, der paa grund af drikfældighed an
tages at behøve en særlig behandling, kan i 
ethvert tilfælde beholdes i anstalten saa længe 
som i loven om losgjængeri m. v. § 18 be
stemt.

■ § 55.

Tvangsarbeider, der er løsladt paa prøve, 
kan inden et aar efter løsladelsen besluttes 
taget tilbage til samme eller lignende anstalt, 
naar han overtræder de for løsladelsen satte 
betingelser eller hans forhold forøvrigt findes 
dertil at give grund.

Den, som saaledes igjen indsættes, kan 
beholdes i anstalten indtil udløbet af den op
rindelig fastsatte tid, hvorved den tid, han har 
været i frihed, ikke medregnes. Foreligger 
saadanne forhold som i loven om løsgjængeri 
m. v. § 2, § 4, § 5, § 18 eller § 19, sidste 
led omhandlet, kan han i ethvert tilfælde be
holdes i anstalten indtil 2  aar.

§ 56.

Beslutning om løsladelse paa prøve fattes 
af bestyreren. Udenfor det i § 5 4 , 1ste led 
omhandlede tilfælde bliver sagen først at be
handle i funktion ærraadet..

§ 57.
*

De om landsfængslerne i § 4 , §§ 6—13, 
§ 14, 1ste punktum, § 15, § 18, 2det led, 
§ 19, § 20, § 2 1 , sidste punktum, §§ 25—36 
samt § 38, 2det og 3dje led, givne bestem
melser finder tilsvarende anvendelse for 
tvangsarbeidshusene.

§ 58.

De ved tvangsarbeidshusenes drift voldte 
udgifter bestrides af staten. Denne kan af 
de enkelte tvangsarbeideres hjemstavnskom
muner fordre tilbage et beløb, der ikke over
skrider tredjeparten af den del af driftsunder
skuddet, som forholdsvis falder paa hver en
kelt tvangsarbeider. Transportomkostninger 
og renter af • anlægsomkostningerne medregnes 
ikke.

Kapitel VI.

F o r s k  j e l l i g e  b e s t e m m e l s e r .

§ 59.

De nærmere regler om fængslerne og 
fangebehandlingen samt om tvangsarbeids
husene og tvangsarbeidernes behandling 
gives af kongen eller den, han dertil be
myndiger.

§ 60.

Staten overtager forvaltningen af de nu 
bestaaende fængsler — politiarresterne und
tagne — med tilhørende retslokaler, vagt
mesterboliger og øvrige tilliggender samt



•  %

I

inventar og udreder fremtidig' alle udgifter 
ved fængselsvæsenet mod saadant bidrag af 
fængselsdistrikterne som nedenfor nævnt.

§ 0 1 .

Fom bidrag til udgifterne ved fæng
selsvæsenet skal (le nuværende fængselsdistrik
ter være forpligtede til at betale staten et 
aarligt beløb, svarende til gjennemsnittet af 
de udgifter, som distriktet i de sidst for
løbne 5 aar har havt at udrede til driften 
af sine fængsler med tilliggender eller en 
gang for alle det 25-dobbelte af nævnte beløb.

8

Forsaavidt fængselsdistriktet bestaar af 
et amt og en eller flere kjøbstæder eller 
ladesteder, fordeles det i forrige paragraf 
omhandlede beløb efter det forhold, hvorefter 
udgifterne til det fælles fængselsvæsen i 
løbet af de sidste 5 aar har været ud
redede. §

§ 03.

Fængselsdistrikterne kan af kongen med 
stortingets samtykke helt eller delvis fri
tages for at udrede det i foregaaende para
grafer omhandlede bidrag mod at overdrage 
til staten til eiendom sine fængsler med til

hørende retslokaler, vagtmesterboliger og øv
rige tilliggender samt foreskrevet inventar 
eller mod, hvor saadan overdragelse ikke 
findes hensigtsmæssig, at yde et passende 
vederlag eller indgaa paa anden ordning, 
som maatte findes tjenlig.

§ <14.

Med hensyn til underholdnings- og vare
tægtspenge for gjældsfanger forholdes etter 
den hidtil gjældende lovgivning.

Denne lov træder i kraft fra den tid; 
kongen bestemmer.i ;

Fra samme tid ophæves:
Lov onr forbrydelser, kap. 2 I* til 

13, § 16, § 17, 2det og 3dje punktum, § 
24, lov angaaende bodsfængselet af 12 te 
juli 1848, lov om fængselsvæsenet af 13de 
oktober 1857, lov om forandring i bestem
melserne om fnldbvrdelse af strafarbeide 
af 26de juni 1898 og forøvrigt, med den af 
§ 64 følgende begrænsning, alle ældre lov
bestemmelser om fængsler og fangebehandling
med undtagelse af de i den militære lovgiv-

— ’ ^

ning indeholdte,
Forsaavidt det findes ønskeligt, kan lo

ven sættes i kraft for visse dele ad gangen 
og ophævelsen af fornævnte lovbestemmelser 
ligeledes ske delvis.

Kristiania i justitskomiteen den 7de mårs 1899.

Ff. Havig,
fbraiaml.

L. Liestøl,
ordfører.

Hermann Aarsrud,
sekretær.

c 9 (1898/99) •

•v.
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