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Abstrakt 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa skillnader och likheter mellan Jeremy Benthams 

Panopticon och cellfängelset ”Vita Duvan” i Luleå, samt att vi ska undersöka varför 

cellfängelser som ”Vita Duvan” började byggas i Sverige. För att visa på skillnader mellan 

Panopticon och ”Vita Duvan” i Luleå så använder vi oss av en komparativ metod. I övrigt är 

uppsatsen en litteraturstudie. Jeremy Bentham ritade en modell för hur ett nytt fängelsesystem 

skulle utvecklas. Han kallade detta fängelse för Panopticon, vilket betyder ”det allseende 

ögat”. Mitt i Panopticons centrum finns ett vakttorn, var ifrån vakter kan se in i fängelsets 

celler. Panopticon är rund till formen, med celler ut mot ytterväggen. Tanken med Panopticon 

var att avskilja personerna totalt ifrån varandra, samt att kontrollera varje rörelse i de olika 

cellerna, med hemlig tillsyn. Eftersom fångarna ska känna sig ständigt övervakade är det 

ytterst viktigt att fångarna aldrig kan se vakterna i tornet, då det kanske inte alltid finns någon 

vakt på plats. Men fångarnas vetskap om att det kanske finns någon som tittar på dem, räcker 

för att systemet ska fungera. Det är viktigt att fångarna inte kan se varandra, eller ens prata 

med varandra, för att på så vis kunna planera ihop någon rymning eller motsvarande. ”Vita 

Duvan” är inget riktigt Panopticon. Det finns allt för många skillnader mellan ”Vita Duvan” 

och ett Panopticon. 

Liberalismen fick sitt genombrott i Sverige i samband med riksdagen år 1840-41. Den liberala 

tron var att människan kunde förbättras genom isolering. Denna liberala idé påverkade och 

fick sitt verkliga genombrott i och med cellfängelsebeslutet. Cellfängelsereformen 

genomdrevs till stor del tackvare blivande Kung Oscar I, kronprins Oscars bok ”Om straff och 

straffanstalter” eller som den i folkmun hette ”Gula boken”. Denna bok hade kronprinsen gett 

ut anonymt. Kronprins Oscar, argumenterade i sin bok för ett införande av cellfängelser i 

Sverige i enlighet med Philadelphiasystemet. Philadelphiasystemet innebär för fången 

isolering i ensamcell. Detta var precis vad riksdagen år 1840-41 beslutade. 

Denna sociala reform, som det var, kostade uppskattningsvis omkring 30-35 miljarder kronor 

i dagens penningvärde. Detta är bland de största satsningarna på en enskild del av samhället i 

Sveriges historia. Därför är det viktigt att ha kunskap om det som ledde fram till denna 

enorma satsning. 
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1. Inledning 

Under en stor del av vår historia har bestraffningen av brottslingar varit inriktad på 

kroppsstraff. Bestraffningens främsta mål var kroppens fysiska lidande, människor torterades 

och avrättades inför publik. På så sätt skulle människor avskräckas från att begå brott.1 Under 

senare delen av 1700-talet och under tidigt 1800-tal utvecklades straffen från kroppsstraff till 

fängelsestraff.2 Bestraffningen av brottslingen riktar sig inte längre främst mot kroppen utan 

mot själen.3 Förlusten av brottslingens frihet sågs som ett straff i sig.4 Förlusten av friheten 

drabbar alla lika hårt, vilket inte bötesstraffet gör. Målet med ett fängelsestraff är att göra 

brottslingen till en bättre människa.5 Den tendens som går att se är att straffen blivit mindre 

grymma i och med övergången från kroppsstraff till fängelsestraff.6 Även inom det svenska 

straffsystemet inträffade en övergång från kroppsstraff till fängelsestraff under 1800-talet. 

Brottslingar placerades i cellfängelser allt oftare.7 Ett uttryck i Norrbotten för denna övergång 

från kroppsstraff till fängelsestraff är cellfängelset ”Vita Duvan” i Luleå som började 

användas år 1856.8 Det är just cellfängelset ”Vita Duvan” i Luleå som den här uppsatsen ska 

behandla. 

Vi beskriver även den historiska bakgrunden till cellfängelsets framväxt i Sverige.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Foucault. 1974, s. 15 
2 Ibid. s. 269 
3 Ibid. s. 15 & 27 
4 Ibid. s. 23 
5 Ibid. s. 271 
6 Ibid. s. 24 
7 Rehn. 2005, s. 15 
8 Foucault. 1974, s. 19 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa om, hur och på vilket sätt Jeremy Benthams idéer om 

Panopticon påverkat utformningen av cellfängelset ”Vita Duvan” i Luleå. Vi ska också 

undersöka de vidare historiska omständigheterna runt frågan om varför cellfängelser som 

”Vita Duvan” började byggas i Sverige på 1800-talet. Vi har även gjort en jämförelse mellan 

Panopticon och ”Vita Duvan” i Luleå. Vi vill alltså söka svar på två frågor; 

 

• Varför byggdes cellfängelser i likhet med ”Vita Duvan” i Sverige? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan Jeremy Benthams Panopticon och ”Vita 

Duvan”? 

 

1.2. Avgränsningar 

Vi väljer att jämföra ”Vita Duvan” med Jeremy Benthams Panopticon. Vi vill visa på vilket 

sätt Jeremy Benthams modell influerade bygget av ”Vita Duvan”. Vi avgränsar även i tiden 

genom att endast titta bakåt till slutet av 1700-talet då Jeremy Bentham ritade en skiss för 

Panopticonfängelset år 1787. Fram till år 1892 då ”Vita Duvan” byggdes ut med en större 

tillbyggnad. Efter det året gjordes inga större förändringar i fastigheten. Avgränsningen bakåt 

i tiden är slutet av 1700-talet, beror också på att det då började riktas kritik mot kroppsstraff.  

 

1.3. Metod/Material 

Vi använder oss av en komparativ metod då vi jämför skillnaderna mellan Jeremy Benthams 

Panopticon och det gamla cellfängelset ”Vita Duvan” i Luleå. När vi behandlar 

cellfängelsernas framväxt i Sverige baserar vi detta på den litteratur som finns i ämnet. 

 Som grund för den teoretiska delen kommer vi att använda Jeremy Benthams bok 

”Panopticon”. Jeremy Benthams bok utgör primärkällan, och när vi belyser Panopticons 

konstruktion. Michel Foucaults bok ”Övervakning och straff – Fängelsets födelse” är använd 

när vi presenterade övergången från kroppsstraff till fängelsestraff.  
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Vi använder oss också av olika tidningsartiklar från Norrbottens-Kuriren och Norrländska 

Socialdemokraten.  

Vi har letat på olika Internet sidor för att hitta gamla skisser över Panopticon och även 

emiriska exempel, i bildform, över fängelser som byggts med Panopticon som modell. När det 

gäller tidningar så har journalisterna av naturliga skäl brister i kunskapen kring ämnet, då det 

är omöjligt för en journalist att ha kunskap om alla ämnen som denne skriver om.  

Under de senaste 30 åren har Jeremy Benthams Panopticon fått stor uppmärksamhet i 

historisk och även samhällsvetenskaplig forskning tack vare Michel Foucaults arbete, 

Övervakning och straff från år 1976. Foucault är en erkänd teoretiker inom straffrättens 

område.  

Siv Rehn är författaren till boken om ”Vita Duvan”. Hon har forskat kring ”Vita Duvan” i 

flera år. Därför anser vi att hon är en lämplig person att vända sig till för en intervju. 

 

1.4. Varför är denna studie angelägen? 

Cellfängelser är en ganska ny företeelse. Innan 1840-41 års riksdag, som var en 

fyrståndsriksdag, hade vi gemensamhetsfängelser i Sverige, där fångarna satt förvarade i stora 

logement tillsammans med många andra. Riksdagen godkände denna reform som skulle 

förvandla Sveriges gamla fängelsehålor till nya moderna cellfängelser. Denna sociala reform, 

som det var, kostade uppskattningsvis omkring 30-35 miljarder kronor i dagens penningvärde. 

Detta är bland de största satsningarna på en enskild del av samhället i Sveriges historia. 

Därför är det viktigt att ha kunskap om det som ledde fram till denna enorma satsning.  

Det är anmärkningsvärt att Jeremy Benthams Panopticon till viss del fått stå modell för 

byggandet av Luleås cellfängelse. ”Vita Duvan”, fängelset i Luleå är unikt, då det är det enda 

i Sverige som är som ett mini-panopticon. Jeremy Benthams Panopticon finns byggda runt om 

i världen, bland annat i England och staden Millbank. Där står originalet Panopticon. Det 

finns även fängelser i USA och på Cuba som inspirerats av Panopticon. 
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1.5. Disposition 
 

I det inledande kapitlet behandlar vi Panoptismen, om vad den går ut på. Vidare beskriver vi 

personen Jeremy Bentham och konstruktionen av hur ett Panopticon skulle se ut enligt Jeremy 

Bentham själv. Nästa kapitel visar vi en kriminalpolitisk historisk översikt. Sedan en 

sammanfattning om Piteås gamla länshäkte. Debatten i Sverige om införandet av cellfängelser 

och andra åsikter i frågan beskrivs, där bland annat riksdagstryck från år 1840-41 används. 

1840-41 års riksdag och debatten efter cellfängelsebeslutet. Mot slutet av uppsatsen beskrivs 

”Vita Duvan” – cellfängelset i Luleå och hur dess verksamhet bedrevs inom åren för 

tidsavgränsningen.  

 

1.6. Tidigare forskning 

Anna Elmén skrev år 1987 en C-uppsats i konstvetenskap vid Umeå Universitet. Hon skrev 

om flytten av Länsresidenset till Luleå från Piteå och uppförandet av ett nytt fängelse i Luleå. 

Detta fängelse är ”Vita Duvan”. 

Magnus Markström skrev år 2003 en uppsats om ”Vita Duvan” – ett länsfängelse i norr. Han 

arbetade under denna tid som guide åt Hägnan i Luleå. Han beskrev Jeremy Benthams 

Panopticon och visade på hur ”Vita Duvan” såg ut. 

Pamela Söderberg skrev år 1983 om Vita Duvan – ett länsfängelse i 1800-talets reformiver i 

Sverige. Det var en C-uppsats i idéhistoria vid Umeå Universitet. Hon beskrev 

fängelseväsendets framväxt i Sverige och om brott och straff. Hon använde då ”Vita Duvan” 

som exempel för fängelserna. 

Siv Rehn skrev en bok om ”Vita Duvan” i Luleå som gavs ut år 2005. Hon skriver om hur 

verksamheten bedrevs på ”Vita Duvan”. Hon skriver även om cellfängelsesystemet.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel belyser vi Jeremy Bentham och hans Panopticon. Även en kriminal politisk 

historisk översikt där vi beskriver övergången från kroppsstraff till fängelsestraff och Piteås 

gamla länshäkte. 

 

2.1. Jeremy Bentham 

I detta kapitel kommer vi att redogör för vem Jeremy Bentham var, mannen bakom vår teori. 

Jeremy Benthams, levde mellan år 1748 och år 1832, panoptiska projekt var inte hans första 

stora uppgift. Första gången Jeremy Bentham uppmärksammades var redan år 1776 då han 

skrivit ”A fragment of government”. Efter det försökte han sig på en juridisk karriär, som 

dock blev halvhjärtad. Under början av 1800-talet blev Jeremy Bentham en av Europas mest 

kända politiska teoretiker. Hans huvudintresse låg i hur staten organiserades, lagstiftningen 

och formuleringen av politiska inrättningar. Mest känd är Jeremy Bentham som en av 

utilitarismens grundare och kanske liberalismens viktigaste teoretiker med sin utgångspunkt i 

nyttokalkylen, som syftar till att maximera det goda för det största antalet.9 Utilitarismen kan 

sammanfattas så här, det är en moralisk norm som går ut på att alla alltid ska agera så att 

följderna av vad personen i fråga gör blir så bra som möjligt för så stort antal personer som 

möjligt.10 Under en mängd årtionden kring sekelskiftet 1800 arbetade Jeremy Bentham med 

sitt Panopticon, han ville skapa ett fullkomligt cellfängelse. En del menar att arbetet med 

Panopticon blev en besatthet hos Jeremy Bentham. Förutom att han lade ner massvis med 

egna pengar och största delen av sin tid på projektet, så ville Jeremy Bentham driva det längre 

än till ett fängelse. Han menade att Panopticon kunde användas till så mycket mer, som till 

exempel verkstäder, skolor och sjukhus. Panopticon avskiljde individerna totalt från varandra 

samt kontrollerade varje rörelse i de olika cellerna, med hemlig tillsyn.11 Det var inte Jeremy 

Bentham, utan hans bror Samuel Bentham som först började skissa på Panopticon. Både 

Jeremy och Samuel bodde i Ryssland för tiden för skissandet. Jeremy hade sedan bett sin bror 

Samuel om att få utveckla idén med Panopticon. Idén med Panopticon var att övervaka 

människor. Det skulle fungera som en fabrik konstruerad så att förmannen kunde se alla sina 

arbetare från en centralt placerad punkt. Jeremy Bentham insåg genast att denna modell kunde 
                                                 
9 Bentham. 2002, s. 18f. 
10 Internet 1. 
11 Ibid. s. 9 
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tillämpas rent arkitektoniskt vad gäller fängelser. Jeremy Bentham arbetade långa dagar med 

sitt Panopticon.12 

2.2. Panoptismen 

I detta kapitel redogör vi för Jeremy Benthams teori om ett cellfängelse där fångarna sitter 

ensamma. Han kallade det för Panopticon som betyder ”det allseende ögat”.  Panopticon var 

en idé om hur staten skulle kunna separera individer och hålla dem under, vad individerna 

tror, konstant övervakning. Jeremy Benthams färdiga produkt resulterade i en fullständigt 

granskad värld där vakten på ett mycket enkelt sätt hade full kontroll över vad som hände 

varje enskild individ som satt isolerad i Panopticon. 13  

Vad var då fängelsernas uppgift innan Jeremy Bentham började arbeta med Panopticon? 

Fängelserna hade till uppgift att förvara fångar en tid, utan större innehåll. Det normala var 

inte att frihetsberöva någon, utan det var att misshandla brottslingen på något sätt. Det rörde 

sig om ekonomiskt straff, kroppsligt straff eller mentalt straff. De ekonomiska straffen kunde 

innebära straffavgifter, de kroppsliga straffen var till exempel stympning eller dödsstraff. Ett 

mentalt straff handlade om skam, att brottslingen gjordes till offentligt åtlöje. I fängelset 

kunde låntagare som inte klarat av att betala sina skulder sitta, där satt luffare och vittnen i 

väntan på rättegång. Anmärkningsvärt är att alla dessa olika karaktärer satt tillsammans, trots 

att de i teorin skulle sitta åtskiljda. Gränslinjerna mellan fängelse och frihet var vaga, då 

besökare och andra enkelt kunde besöka fångarna. Ibland sov till och med familjemedlemmar 

över i fängelset. Fångarna kunde även betala för att uppnå högre komfort under sin 

fängelsevistelse. Allt eftersom ekonomin tillät kunde rikare fångar leva som på ett värdshus. 

Även fångens sociala status kunde avgöra vistelsens komfort. Fängelsekunden betalade 

föreståndare för dessa tjänster. På den här tiden drevs fängelset som arrende, så därför var 

fängelseföreståndaren eventuellt mera intresserad av den ekonomiska situationen framför den 

juridiska.14 

De moderna fängelserna som började byggas under 1800-talets början, var ett resultat av de 

nya idéerna som strömmade genom Europa och USA. Det hade sin källa i 1700-talets 

upplysningsidéer. Fängelserna fick nu en helt annan roll i rättsväsendet, då fångarna inte 

längre bara förvarades, utan kunde användas i långt fler olika sätt, som till exempel skola, 
                                                 
12 Montefiore. 2005, s. 368f. 
13 Bentham. 2002, s. 9f. 
14 Ibid. s. 12ff. 
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sjukhus och andra inrättningar som kräver övervakning. Diskussionen om och kring 

fängelsernas utformning och innehåll fick en bestående plats i en internationellt samhällelig 

debatt. I slutet av 1700-talet hade fängelset fått en hög status i den svenska samhällsdebatten. 

Under 1700-talets senare del började så småningom tankarna på att varje individ skulle sitta 

åtskiljda i fängelset komma, att fängelserna skulle börja användas på ett bättre och mera 

mångsidigt sätt. Fängelset skulle formas så att även fångens kontakt med omvärlden skulle 

stadgas. Fångarna skulle även omskapas så att de skulle kunna släppas ut som förändrade och 

förbättrade människor. Nu fick dessa idéer ett samlingsnamn - Förbättringsfängelset.15 

Under upplysningstiden fördes även olika pedagogiska diskussioner. Mest känd är det 

klassiska uttrycket att ”människan föds som ett oskrivet blad” eller ”tabula rasa” som John 

Locke använde sig av. I den pedagogiska diskussionen försökte de forma människan under 

uppfostran och reformera individer. Det är ur de pedagogiska tankarna som de optimistiska 

tankarna om fängelsets nya uppgift och förändringsidéerna föds.16  

 

2.3. Konstruktionen 

Vi ska här mer i detalj beskriva hur Jeremy Benthams Panopticon var tänkt att se ut. Av de 

fängelser som byggts med Panopticon som modell, finns dock inget som är byggt exakt i 

enlighet med Jeremy Benthams idé. (Se bilaga 1 och 2.) 

Komplexet är cirkulärt. Byggnaden ska vara byggd som en cirkel, där de intagnas celler tar 

upp omkretsen. Samtliga fångar ska sitta ensamma, och att cellerna avskilda från varandra. Då 

byggnaden är cirkelformad, så får cellerna skiljeväggar i form av radier. I mitten av denna 

cirkel byggs ett vakttorn, som reser sig ovanför cellerna. Mellan omkretsen, alltså cellernas 

centrumvägg, och vakttornet, bör det finnas ett tomrum, en sorts korridor. Varje cell ska också 

ha ett stort fönster på den vägg som är i utkanten, alltså ytterväggen. Detta fönster ska vara så 

stort att det inte bara ger fången dagsljus, men även lyser upp inne i vakttornet. Därför krävs 

att cellernas fönster och vakttornets motsvarande fönster är så stora som konstruktionen 

tillåter. Cellens innervägg, alltså väggen mot vakttornet, ska vara tillverkad av järngaller. Det 

är ytterst viktigt att detta järngaller inte skymmer cellens innandöme på något sätt. Järngallret 

måste alltså vara mycket tunt. I detta gallerverk ska en dörr, tillverkad i järngaller placeras. 
                                                 
15 Bentham. 2002, s. 15 
16 Ibid. s. 17 
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Dörren ska vara så pass stor att fången och vakter utan problem ska kunna passera igenom. 

Jeremy Bentham kallar en del av cellen för de utdragna skiljeväggarna. Dessa väggar är 

egentligen bara förlängningar av radierna in mot centrum. Dessa väggar fortsätter några 

decimeter ut mot mitten, för att avskilja fångarna från varandras blickfält. 

I vakttornets fönster är så kallade jalusier* upphängda, dessa ribbor är installerade så högt 

som internerna kan nå med sina blickar. Tanken med dessa jalusier är att fångarna inte ska 

kunna se om det finns någon vakt i tornet. För att förhindra att ljuset som kommer via 

cellerna, trots jalusierna, släpps igenom, är detta rum indelat i fyra avsnitt genom 

mellanväggar. Dessa mellanväggar består av två diametrar i cirkeln som skär varandra i räta 

hörn. Dessa väggar ska byggas i tunt och lätt material, så att de kan avlägsnas på ett enkelt 

sätt. De ska också vara så pass höga att fångarna inte ska kunna se över dem från cellerna. Det 

ska även placeras strålkastare på exteriören av varje fönster i vaktrummet, med en reflektor 

bakom för att lysa upp cellerna, för att samma höga säkerhet som finns under dagen även 

gäller natten.17 

Kärnan i hela denna princip är att ”se utan att synas”. Det centrala och avgörande för 

systemet är vaktens position i byggnaden. Byggnadens cirkulära form är inte oinskränkt 

livsnödvändig för att detta system ska fungera, men det är trots allt denna cirkelform som gör 

att systemet fungerar fullt ut, den form som tillåter att vakten kan övervaka samtliga celler, då 

de är likformiga rum. Principen syftar även till att vakten inte ska behöva röra på sig en 

endaste meter, för att kunna övervaka samtliga fångar. För att åter igen komma tillbaka till det 

avgörande för systemet, så är det viktigt att poängtera att fångarna kan vara övervakade, 

konstant övervakade. Fångarna ska i alla fall ha den ständiga känslan av att vara övervakade, 

men i själva verket så finns det kanske inte någon vakt i tornet. Fångarna ska hela tiden veta 

om risken av att de kan vara övervakad, men fångarna ska aldrig kunna se, höra eller känna 

om vakten inte sitter där. Om detta fungerar, att samtliga fångar ständigt känner sig iakttagna, 

så kan byggnaden vara byggd i vilken form som helst, de behöver ju inte vara cirkulär.18 En 

yta i fängelset har en mycket viktig funktion, nämligen vakttornet. Det i är i vakttornet som 

den förste övervakaren med familj ska bo. Ju större familj desto bättre, eftersom antalet 

övervakare ökar i takt med att familjen växer. Trots det så betalas endast en lön ut. Det blir 

naturligt att familjemedlemmarna ser ut över cellerna, då de inte har annat att göra för 

                                                 
* Jalusi = neddragbar klaff av ribbor. Ordlista, Svenska akademien 
17 Bentham. 2002, s. 56-59 
18 Ibid. s. 72f. 
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stunden. Då kommer de automatiskt att kolla på det ständiga skådespelet.19 Eftersom att 

fången är medveten om att han alltid är övervakad, så fungerar makten automatiskt. 

Övervakningen blir beständig för fången, även om det inte alltid finns någon som tittar. Men 

vetskapen för fången räcker för att makten inte ska behöva utövas. Arkitekturen skapade alltså 

ett maktförhållande som likt en maskin skapar och underhåller ett maktutövande som direkt är 

oberoende av den som utövar makten.20 

Det kan ses som en teater, där varje cell är en scen, dock endast för en åskådare. Teaterns 

skådespelare är fullständigt individualiserad och oavbrutet iakttagbar. Det Jeremy Bentham 

gjorde var att totalt vända upp och ner på fängelsehålans princip. Den gamla fängelsehålan 

fungerade så att fången låstes in och berövades ljuset. I dessa hålor, där massvis med fångar 

samlades i ett och samma rum, kunde lätt upplopp ske. Jeremy Bentham införde med sitt 

Panopticon fullt ljus i varje cell och där övervakaren tackvare ljuset kunde övervaka varje 

enskild fånge som var väl inlåsta. Vakten kunde se fången framifrån, cellväggarna hindrade 

fången att komma i kontakt med andra fångar. Han syns men kan inte se. Det är just detta som 

garanterar ordningen i fängelset. När de inspärrade är fängelsekunder, så fungerar cellerna 

perfekt, då de inte kan konspirera ihop en anstormning mot vakterna eller rymningsförsök, då 

alla rymmer samtidigt. Det förhindrar även framtida brott, som de annars kunnat planera ihop. 

Jeremy Benthams Panopticon fungerar som arkitekturens svar på maktanordningarna, jämför 

med samhälle i stort.21 

Jeremy Bentham menade också att Panopticon kunde användas till experiment, Panopticon 

fick fungera laboratorium där tester kunde utföras på fångarna. De kunde göra experiment på 

förändrade beteenden, till och med dressera fångarna och pröva olika straff efter vilken 

karaktär det var på brottet, och sedan jämföra vilket straff som var det mest effektiva.22 En 

omarbetad version av Panopticon finns på flera ställen runt om i Europa och i USA. 

Exempelvis i Paris finns fängelset de la Roquette. I USA finns Stateville fängelset i Illinois. 

Western Penitentiary i Alleghang. Även på en av Cubas öar Islas de Pinos / Isla de la 

Juventud finns ett Panopticon.23 

 

                                                 
19 Bentham. 2002, s. 74f. 
20 Foucault. 1973, s. 235 
21 Ibid. s. 233f. 
22 Ibid. s. 238 
23 Söderberg, 1983, s. 1 
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2.4. Kriminalpolitisk historisk översikt 

 

Vad som var att betrakta som brottsligt avgjorde lagen. Den strafflag som tillämpades i 

Sverige fram till år 1864 var skriven år 1734. Domstolarna hade stor frihet när det gällde 

straffpåföljd då straffen i lagen från år 1734 bara var kortfattat beskrivna. Grundbultarna i 

1734 års strafflag var dödsstraff, spöstraff och skamstraff. Frihetsstraffet hade en marginell 

betydelse i lagen från år 1734.24  

Vi har tidigare i uppsatsen nämnt att under senare delen av 1700-talet och under tidigt 1800-

tal utvecklades straffen från kroppsstraff till fängelsestraff.25 Kroppen var inte längre straffets 

primära mål.26 Straffet skulle inte längre i lika stor utsträckning påverka kroppen. Det bör 

dock sägas att ett fängelsestraff också påverkar kroppen. I ett fängelse inskränks kroppens 

frihet.27 Detta leder till att individen utsätts för kroppslig plågan. I och med övergången från 

kroppsstraff till fängelsestraff utgörs nu själva straffet av individens förlust av friheten.28 Det 

som sker under övergångstiden var att kritik började riktas mot tortyren. Många grupper i 

samhället började tycka att bestraffningen av brottslingarna skulle förändras. Det var något 

som också fick genomslag under den aktuella tidsperioden. Straffet skulle istället inriktas på 

att omvandla brottslingen till det bättre.29 Jeremy Bentham var en stark anhängare av 

fängelsestraffets frihetsberövande. Han var också en stark kritiker till offentlig tortyr och till 

offentliga avrättningar.30 

I Sverige bildades den Stora lagkommittén år 1811. Stora lagkommitténs uppgift var att arbeta 

fram ett förslag till ny kriminallag inför riksdagen år 1815. Den som fick uppdraget inom 

kommittén att jobba med förslaget var juridikprofessorn Lars G Rabenius. Kritik riktades mot 

förslaget som var klart år 1813 av andra personer som tillhörde kommittén. Ledamöterna 

ansåg att kroppsstraff inte skulle tillämpas i lika stor utsträckning som Rabenius föreslog.31 

Att Rabenius gillade kroppsstraffet mer än övriga ledamöter i kommittén var en anledning till 

att han slutade som ledamot i Stora lagkommittén.32 Den svenske juristen Johan Gabriel 

Richert var ledamot i Stora lagkommittén. Liberalen Richert menade att spöstraff inte borde 

                                                 
24 Sjöberg Taussi 1981, s. 37 
25 Foucault. 1973, s. 269 
26 Ibid. s. 15 
27 Ibid. s. 18 
28 Ibid. s. 23 
29 Ibid. s. 87f. 
30 Nilsson. 1999, s. 87 
31 Nilsson. 1999, s. 127 
32 Ibid. s. 159 
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tillämpas i Sverige. Stora lagkommittén lade år 1815 fram ett betänkande att Sverige skulle ha 

straff- och arbetshus.33 Kommittén förordade en ökad tillämpning av frihetsstraff i Sverige.34 

Kommittén ansåg att frihetsstraffet skulle vara grunden för ett nytt straffsystem i Sverige.35 

Frihetsstraffet ansågs vara att föredra när det gäller omvandlingen av brottslingen till en bättre 

människa. Kommittén menade att användningen spöstraff i Sverige skulle begränsas.36 

Följden av kommitténs betänkande blev att många städer fick arbetshus de kommande åren, i 

dessa arbetshus skulle brottslingarna arbeta.37  

År 1832 hade Stora lagkommittén arbetat fram ett förslag till ny kriminallag. Kommittén ville 

att alla kroppsstraff utom dödsstraffet skulle sluta tillämpas i Sverige. Frihetsstraffet skulle 

bestå av straffarbete och fängelse. Kommittén gillade inte kropps- och skamstraff, vilket 

märks i förslaget. Stora lagkommittén förordade fängelsestraff i likhet med Auburnsystemet.38 

Auburnsystemet innebär att fångarna isolerades på natten i sovceller och att de på dagen 

arbetade tillsammans. De fick dock inte prata med varandra när de arbetade.39  Juridiska 

institutionen vid Uppsala universitet ansåg att det var fel att sluta använda kroppsstraff till 

förmån för frihetsstraffet. Det var ju detta kommittén föreslog och kommittén fick utstå skarp 

kritik av juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Kommittén ansåg att det fanns en 

negativ tillämpning inom Auburnsystemet och det är att piskstraffet är en del av systemet. 

Fångarna utsätts för piskstraffet när de bryter mot fängelsets regler.40 Stora lagkommitténs 

förslag utmynnade inte i en ny kriminallag år 1832. Men Stora lagkommitténs förslag att sluta 

använda kropps- och skamstraff fick så småningom genomslag i Sverige. År 1855 kom 

beslutet som innebar att kropps- och skamstraffens tid i Sverige var över.41 Fängelsestraff på 

vatten och bröd kom att användas istället för kropps- och skamstraffen i Sverige.42 År 1864 

fick Sverige en ny strafflag som togs i bruk år 1865. De straffpåföljder som stod i centrum i 

den nya lagen var dödsstraff, straffarbete, fängelse och böter. 43  

 

                                                 
33 Ibid. s. 128f. 
34 Ibid. s. 131 
35 Ibid. s. 159 
36 Ibid. s. 129 
37 Ibid. s. 131f. 
38 Ibid. s. 175 
39 Internet 2. 
40 Nilsson. 1999 s. 175ff. 
41 Inger. 1997, s. 241f. 
42 Nilsson. 1999, s. 261 
43 Sjöberg Taussi 1981, s. 37 
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2.5. Piteå länshäkte 

Här visar vi på hur det såg ut innan cellfängelsereformen slog igenom i Sverige. Vi beskriver 

hur det såg ut i Norrbotten, vad som fanns innan ”Vita Duvan” i Luleå. När vi i denna uppsats 

ska behandla Luleås gamla länsfängelse, så är det viktigt att se på hur det såg ut innan ”Vita 

Duvan” byggdes, vad som fanns innan och var. Den 17 mars 1818 klubbades ett förslag till 

ritning igenom. Ritningen visade Piteås nya länshäkte. Detta häkte byggdes senare på det så 

kallade Berget, som ligger vid hörnet av befintliga Nygatan och Lillbrogatan mitt i Piteå.44 

Länshäktet i Piteå var ett så kallat gemensamhetsfängelse, där fångarna satt flera stycken i 

samma logement. Det invånare kallade för fängelse under början av 1800-talet, var egentligen 

bara en förvaringsplats i form av logement, för bland annat straffångar. Den sociala kontakten 

mellan fångarna generellt i landets gemensamhetsfängelse ansågs bidra till att försvåra 

fångens integration i samhället efter avtjänat straff.45  

Järngallren som fanns i arrestrummet hade först tillverkats av platt järn och ingen låsning i 

själva korset med järnringar. Detta sågs som allt för osäkert, därför byttes dessa ut till runda 

järnstänger i kors, med järnringar i mitten av korsen som låsningar. Hänglås fanns till varje 

cell. Det satt även bommar för dörrarna till olika förråd, som till exempel brödförrådet. 

Fängelset hade även en palissad∗ runt omkring. Det var länets innevånare och inte staten som 

betalade för det nya häktet i Piteå. Själva byggandet lades ut på entreprenad och jobbet gick 

till dåvarande landshövdingen Gustaf Adolph Koskull.46 

Häktet sågs efter några år som avskräckande, då byggnaden var mycket sliten och rappningen 

fallit bort från grunden och gråsten lyste igenom. Under vintermånaderna var det kallt och 

fuktigt i stenrummen. Inredningen var mycket primitiv. De som begått nog grova brott satt 

dessutom fastkedjade i väggen. Rummen på våning två var varmare och ljusare. När nu snart 

cellfängelserna byggdes blev Piteås länshäkte övergivet av fångarna, som flyttades till Luleå. 

I Piteå fortsatte dock verksamhet i byggnaden, då det under en tid fungerade som fattighus. 

Under 1880-talets första år revs det gamla länshäktet.47 

 

                                                 
44 Steckzén. 1921, s. 257 
45 Rehn. 2005, s. 15 
∗ små gårdar befästa med en rund vall och vallgrav eller stenmur med palissad (ringborg). Källa Internet: 2. 
46 Steckzén. 1921, s. 257 
47 Steckzén. 1921, s. 257f. 
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2.6. När fängelsetanken började slå rot 

I detta kapitel ska vi belysa bakgrunden till själva cellfängelset och dess historia. Vi visar på 

var denna utveckling började och hur cellfängelsetanken kom till Sverige. I Philadelphia blev, 

efter den amerikanska revolutionen, det nya centrumet för nytänkande, platsen för de nya 

ideologierna som det kallades. Det var i Philadelphia som fängelsesystemet utvecklades i 

början av 1800-talet, det system som skulle komma att kallas för just Philadelphiasystemet. 

Philadelphiasystemet innebär för fången isolering i ensamcell samt att fången inte utsattes för 

kroppsstraff.48 Kronprins Oscar tyckte precis som liberala företrädare att döds-, kropps- och 

skamstraff var förkastligt. I sin skrift jämförde Kronprins Oscar Philadelphiasystemet mot 

Auburnsystemet.49  

Det tog över tjugo år innan större projekt verkligen genomfördes, under de inledande åren var 

det lokala initiativ som försökte få tillstånd fängelsebyggnader. Efter år 1820 gick progressen 

mycket snabbt. Redan år 1840 byggdes ett flertal fängelser runt om i Europa och USA, 

samma år arbetade riksdagen i Sverige med frågan. Utvecklingen gick alltså betydligt 

snabbare i Europa. Upplysningstiden och dess uppfostrande hoppfullhet påverkade fängelsets 

införande i land efter land. Det var upplysningens idé om fängelse som strafform som blev 

populär, och dess tro på att individen kunde förbättras. Individen kunde förbättras, inte enbart 

barn eller unga människor som hade hela livet framför sig, utan även människor i vuxen ålder 

kunde påverkas och förändras med hjälp av nya medel, till exempel isolering i cellfängelse.50 

I en debatt artikel år 1826 i Tankar om correctionssystemet och fångvården skriver Carl Axel 

Löwenhjelm, som var den första ordföranden i Fångvårdsstyrelsen, att syftet med fängelse är 

fångens förbättring. Löwenhjelm skrev ”nuvarande belägenhet är lika skadlig för samhället, 

som för dem sjelfve, emedan de försämras istället för att förbättras.” 51 

Under 1830-talet tilltog diskussionen angående fångarnas natur. Oftast diskuterades och 

kritiserades den rådande situationen i Sverige, men även angående det nya alternativet, 

Philadelphiasystemet. Framförallt i två sammanhang fördes dessa debatter, vid 

Fångvårdsstyrelsen, där återkom för jämnan diskussionen om befintliga inrättningar, men 

även de nya frihetsstraffen som diskuterades i samband med arbetet kring den nya strafflagen, 

som sedan blev klar år 1864. De två stora frågorna som fördes var, varför fångarna skulle sitta 
                                                 
48 Ibid. s. 163 
49 Ibid. s. 185 
50 Lundgren. 2003, s. 47f. 
51 Ibid. s. 51 
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ensamma, och vilka effekter detta hade.52 Under den senare halvan av 1830-talet hade 

fängelset blivit något viktigt, något som verkligen skulle genomföras. Argument som 

användes för fängelset, var att jämföra det med sjukhusen. Det var något som hela samhället 

behövde, för att öka säkerheten. Detta var ett argument som Gustaf Fredrik Åkerhjelm, en av 

alla ordförande i Fångvårdsstyrelsen, använde sig av i debatten.53 

Det är med tillkomsten och förökningen af brottslingar och lättingar, som med tillkomsten och 

förökningen af epidemiskt sjuka, att begge slagen smitta […] måste vårdas på allmän bekostnad, 

hvarförutan de från dem utgående härjande verkningar blifva för allmänt kringgripande.54 

Omkring år 1840 nådde debatten i Sverige sin högsta punkt. Erik Gustaf Geijer, professor i 

historia vid Uppsala Universitet år 1817 och medlem av Svenska akademien år 1824, var en 

man som förespråkade fullständig avskildhet inom fängelset. Han erkände att fängelset bara 

under den tid fången satt inlåst kunde förändra vuxna fångar. Men att låsa in fångarna en och 

en verkade för att de skulle vända sig inåt och vända uppmärksamheten på sig själv och inte 

på andra. De amerikanska fängelserna fick stå som referenspunkt, både för de som 

argumenterade för ensamhetsfängelset och för de som var emot.55 

 

3. Analys 

I detta kapitel belyser vi debatten i Sverige angående cellfängelser samt det beslut som togs i 

riksdagen år 1840-41. Vi beskriver hur ”Vita Duvan” byggdes och hur verksamheten bedrevs. 

 

3.1. Debatten i Sverige om införandet av cellfängelser 

I detta kapitel förklarar vi hur kronprins Oscars syn var på införandet av cellfängelser i 

Sverige. År 1840 publicerades en bok anonymt med gult omslag, boken kallades därför ”Gula 

boken”, men dess egentliga namn var ”Om straff och straffanstalter”.56 Boken kom ut för att 

                                                 
52 Lundgren. 2003, s. 53 
53 Ibid. s. 60 
54 Ibid. s. 65 
55 Ibid. s. 65f. 
56 Nilsson. 1999, s. 185 
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påverka människors åsikter om cellfängelser inför 1840 års riksdag.57 Boken anses till stor del 

ligga bakom beslutet att bygga cellfängelser i Sverige. Den som skrev boken var inte mindre 

än kronprins Oscar, blivande kung Oscar I. Kronprins Oscar hade ett väldigt stort intresse för 

fångvården. Kronprins Oscar ansåg att kroppsstraffen borde försvinna i Sverige och han hade 

inför riksdagen framfört den åsikten. Han ansåg att fängelser i Sverige skulle uppföras efter 

Philadelphiasystemet.58 Kronprins Oscar använde sig av sex olika punkter för sina 

jämförelser. Den första punkten utgick från systemens bestraffning. Kronprins Oscar ansåg att 

Philadelphiasystemet har djupare inverkan på brottslingen än Auburnsystemet.59 Den andra 

punkten behandlar systemens påverkan på fångens förbättring. Även på denna punkt ansåg 

kronprinsen att Philadelphiasystemet fungerar bättre än Auburnsystemet. Kronprins Oscar 

tyckte sig se att Philadelphiasystemet verkar direkt på själen, vilket inte Auburnsystemet gör. 

Den tredje punkten behandlar systemens möjligheter att hålla ordning bland fångarna, också 

på denna punkt hävdade kronprins Oscar att Philadelphiasystemet är bättre än 

Auburnsystemet. Philadelphiasystemet innebär ju att fångarna hela tiden vistades i varsin cell, 

det gör att det inte är så svårt att upprätthålla ordningen bland fångarna. Den fjärde punkten 

handlar om det ekonomiska. Kronprinsen menar att Philadelphiasystemet har dyrare 

anläggningskostnad men att Philadelphiasystemet kräver mindre personal än Auburnsystemet. 

Den femte jämförelsepunkten handlar om att utnyttja fångarnas arbetskraft för att få ner 

kostnaderna för den dagliga driften. Kronprins Oscar menade att fångarnas gemensamma 

arbete inom Auburnsystemet hade sina fördelar ekonomiskt jämfört med 

Philadelphiasystemet. Den sjätte punkten handlar om de båda systemens inverkan på fångens 

framtid. Även på denna punkt ansåg kronprinsen att Philadelphiasystemet var att föredra, han 

menade att Auburnsystemets gemenskap mellan fångarna omöjliggjorde en återanpassning till 

livet i det fria. Denna gemenskap finns ju inte inom Philadelphiasystemet. Författaren 

argumenterar i boken för en fängelsereform i enlighet med Philadelphiamodellen i Sverige. 

Kronprins Oscar ansåg att livstidsfångar skulle undantas från reformen.60 

 

 

                                                 
57 Nilsson. 1999, s. 192 
58 Ibid. s. 185 
59 Ibid. s. 186 
60 Nilsson. 1999, s.187f. 
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3.2. Andra åsikter i frågan 

Här redogör vi för vad det fanns för olika åsikter i frågan förutom kronprinsens. Det fanns 

också andra än kronprinsen som yttrade sig i frågan.61 År 1835 blev Clas Livijn 

Fångvårdsstyrelsens generaldirektör.62 Han var negativt inställd till att fångarna skulle isoleras 

i en ensamcell.63 Den norske läkaren Frederik Holst delade kronprins Oscars åsikter. 

Tidningsskribenten Johan Hellberg gav ut en skrift, i denna skrift för Hellberg fram sin kritik 

mot ett införande av ensamfängelser. Juristen Fredrik Åkerman gav också ut en skrift som i 

sin framtoning är negativ till införande av ensamfängelser. Åkerman menade att ensamstraffet 

leder till självmord och sinnessjukdom. Johan Hellberg argumenterade för att Auburnsystemet 

skulle införas i Sverige. Fångvårdsstyrelsen var åren kring 1840 positivt inställda till 

Philadelphiasystemet. En tysk jurist som hette Friedrich Noellner argumenterade för 

Philadelphiasystemet, som han ansåg var det bästa straffsystemet. Han menade att 

Philadelphiasystemet fungerar bra när det gäller brottslingens bättring. Han ansåg också att 

systemet bidrog till att hålla bort människor från den brottsliga banan.64 

 

3.3. 1840-41 års riksdag 

I detta kapitel behandlas vilket beslut som togs i riksdagen och debatten som fördes. På 1830- 

och 1840-talet arbetade många liberaler för en cellfängelsereform i Sverige. I de fängelser 

som då fanns i Sverige tillbringade fångarna tiden tillsammans. Många liberaler ansåg att de 

fängelser som då fanns i Sverige ledde till att inte önskvärda relationer uppstod. Dessa 

relationer kunde leda till oönskade sammanslutningar som var farliga för samhället. 

Liberalerna menade att fångar skulle isoleras i celler, i dessa celler skulle fången tänka över 

sitt handlande och utvecklas till en bättre människa.65 

Riksdagen år 1840-41 avsatte pengar för att bygga om Sveriges fängelser till cellfängelser. 

Som tidigare nämnts var kronprins Oscars skrift ”Gula boken”, det som till stor del låg 

bakom byggandet av cellfängelser i vårt land. Cellfängelserna skulle bidra till att fångarna 

                                                 
61 Ibid. s. 192 
62 Ibid. s. 157 
63 Ibid. s. 190 - 194 
64 Ibid. s. 198 
65 Internet 4. 
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efter avtjänad strafftid lever ett hederligt liv.66 I samband med riksdagen år 1840-41 slår 

liberalismen igenom i svensk politik. Regeringens statsverksproposition innehöll en begäran 

på 270 000 riksdaler för att omvandla länshäktena till cellfängelser. Stora lagkommittén var 

de som författade ett utkast till ny kriminallag.67 Stora lagkommittén ansåg att det nya 

straffsystemet skulle bygga på fängelsestraffets frihetsberövande. Regeringen förespråkade i 

sin proposition att de lokala och regionala fängelserna skulle byggas om efter 

cellfängelsesystemet.68  

Robert Theophron Cederschjöld tillhörde adelsståndet vid riksdagen år 1840-41. Cederschjöld 

arbetade även vid fångvårdsstyrelsen. Han skrev en motion till riksdagen där han framförde 

vad han tyckte om fängelsesituationen i Sverige. Han tyckte mycket illa om 

gemensamhetsfängelser och ville byta ut dessa till cellfängelser istället. Han menade att i 

gemensamhetsfängelser förändrades inte fångarna, utan fortsatte sin brottsliga bana efter 

frigivelsen. Han ville istället att fångarna skulle sitta ensamma. Han menade att 

ransakningsfängelserna var i så dåligt skick, detta var orsaken att brottsligheten ökar, menar 

Cederschjöld. Han ansåg att om samhället skulle kunna bekämpa brottsligheten så krävdes det 

att staten satsade på nya fängelser, då cellfängelser. Han menade att detta skulle minska 

brottsligheten.69 För att fångarna inte ska sprida sina dåliga sidor till varandra, så var det ett 

måste att isolera dem i var sin cell, ansåg Cederschjöld.70 Thure Cederström tillhörde 

adelsståndet. Han menade att Philadelphiasystemet fungerar mycket bra i flertalet länder. 

Därför var han för detta system.71 

Vid riksdagen lades det fram flera motioner som behandlade fängelsefrågan. En som låg 

bakom en av dessa motioner var Gustaf Johan Taube, som tillhörde adeln. Taube 

argumenterade i motionen för att ett stort fängelse skulle uppföras, detta fängelse skulle följa 

Philadelphiasystemets principer.72 Han motionerade om att ett cellfängelse borde byggas på 

Gotska Sandön i enlighet med Philadelphiasystemet. 73 Taube var en stark anhängare av 

Philadelphiasystemet. Motionerna mottogs tillsammans med regeringens proposition av ett 

sammansatt utskott för behandling. Fångvårdsstyrelsens generaldirektör Clas Livijn deltog i 
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utskottets arbete. Arbetet i utskottet ledde fram till ett förslag på en ännu större satsning på 

cellfängelser än vad regeringen begärt.74 

Carl Axel Löwenhjelm, ingick även han i adelsståndet. Löwenhjelm ansåg att ur ren 

förbättringssynpunkt var cellfängelser det bästa alternativet. Han menade att cellfängelset 

hade bäst effekt på fångens förbättring.75 Paul Sandelhjelm tillhörde också adelsståndet. Han 

ansåg däremot att fångar som begått ett mindre allvarligt brott skulle få sitta i ett 

gemenskaphetsfängelse. Fångar som begått ett allvarligt brott skulle sitta isolerade i en 

ensamcell, enligt Sandelhjelm.76Ludvig Boye tillhörde adelsståndet, han ansåg att fängelser i 

Sverige skulle uppföras i enlighet med Philadelphiasystemet. Detta ansåg Boye vara att 

föredra framför Auburnsystemet.77 

Adelsståndet var generellt sett positiva och eniga vad gäller införandet av 

Philadelphiasystemet i Sverige. Det som adelsmännen hade olika åsikter om var hur mycket 

pengar som skulle avsättas för att bygga cellfängelser. Herr Gumaelius som tillhörde 

prästeståndet menade att länsfängelserna måste utvecklas till det bättre. Prästen Hallström 

instämde i Gumaelius åsikter. Professor Thomander som tillhörde prästeståndet ansåg att 

270.000 riksdaler var för mycket pengar att avsätta på en fängelsereform.78 

Geijer som tillhörde prästeståndet ansåg att utskottets förslag skulle accepteras helt och hållet. 

De flesta adelsmän tillhörande adelsståndet var positiva till förslaget från utskottet. De som 

var negativa till förslaget var det av kostnadsskäl samt att de ville vänta på ett beslut om en ny 

kriminallag. 1300 000 riksdaler avsattes slutgiltigt för att bygga cellfängelser i Sverige under 

de kommande åren.79 Denna summa pengar hade tagit slut redan efter att åtta fängelser 

byggts.80 Ensamfängelse i enlighet med Philadelphiasystemet var det som 1840-1841 års 

riksdag fattade beslut om. Det var precis det som kronprins Oscar hade argumenterat för i sin 

bok ”Om straff och straffanstalter”.81 
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Herr Westlinger som tillhörde borgarståndet var av den åsikten att han ansåg att fängelserna i 

Sverige skulle inrättas som cellfängelser i enlighet med Philadelphiasystemet.82  

Herr Petré som var borgare tyckte att många länshäkten var i dåligt skick. Han menade också 

att Philadelphiasystemet och Auburnsystemet måste testas innan fängelser i Sverige börjar 

byggas i enlighet med något av dessa system.83 Han ansåg vidare att isoleringen av fångarna i 

enlighet med Philadelphiasystemet inte ger önskad effekt samt att det var för dyrt att bygga 

cellfängelser. Därför bör inte Sverige ha cellfängelser som tillämpar Philadelphiasystemet.84 

Borgaren Rydin hade tagit del av en artikel i den franska tidningen Le Temps de Lundi, i 

denna artikel stod det att utfallet av testet att införa cellfängelser i Frankrike inte var bra. Det 

hade inte skett någon förbättring av fångarna som hade isolerats i celler i Frankrike. Han 

tyckte också att ett cellfängelse först skulle byggas som ett test i Sverige. Resultatet av detta 

test skulle ligga till grund för ett beslut att bygga ytterligare cellfängelser i Sverige.85 Men 

herr Rydin var helt övertygad om Philadelphiasystemets förträfflighet och han ville att 

systemet skulle tillämpas i Sverige.86 Borgaren Schartau menade att ”Gula boken” skriven av 

kronprins Oscar låg bakom förslaget att bygga cellfängelser i enlighet med 

Philadelphiasystemet i Sverige. Han ansåg också att det var denna bok som gjort att 

fängelsefrågan blivit aktuell. Herr Schartau menade att den rådande 

gemensamhetsförvaringen av fångar i Sverige var dålig. Hans ståndpunkt var att 270.000 

riksdaler var för mycket pengar att avsätta på att bygga om länsfängelserna.87  

 

Borgaren Lagergren ansåg att de gamla gemensamhetsfängelserna ledde till att dålig moral 

spred sig mellan fångarna. Därför menade han att det var ett måste att göra något åt de gamla 

gemensamhetsfängelserna.88 Han ansåg att mer än 270.000 riksdaler skulle avsättas för att 

bygga om länshäktena.89 Lagergren menade att Auburnsystemet respektive 

Philadelphiasystemet har testats i England och Frankrike utan att det gått att avgöra vilket 

system som är det bästa. Han tyckte att Philadelphiasystemet inte testats tillräckligt och att det 

därför är lätt att vara skeptisk mot att Philadelphiasystemet är det bästa systemet. Han hade 

själv ingen åsikt om vilket system som är det bästa. Borgaren Geyer ville att ett fängelse i 
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enlighet med Philadelphiasystemet skulle byggas i Stockholm som ett test för att få erfarenhet 

av systemet.90  

 

Borgaren Garpengiesser tyckte även han att Philadelphiasystemet måste testas innan fängelser 

i enlighet med detta system byggs i alla län. Däremot insåg han nödvändigheten i att bygga 

om länshäktena men inte som cellfängelser.91 Han var skeptisk till att bygga cellfängelser i 

Sverige.92 Han ansåg att vistelse i cellfängelse inte gjorde att fången utvecklas till en bättre 

människa.93 Borgaren Wijk menade att Sverige inte har råd att bygga fängelser i enlighet med 

Philadelphiasystemet. Han argumenterade vidare och för fram att han har en vän som är 

medlem i styrelsen över straffängelset i Philadelphia. Hans vän har sagt till honom att 

Philadelphiasystemet inte fungerar bra, därför gav vännen rådet att inte inrätta fängelser i 

enlighet med detta system.94  

 

Borgaren Ekholm ansåg att det är fel att inrätta ett fängelse i Sverige i enlighet med 

Philadelphiasystemet eftersom det inte finns någon erfarenhet som säger att systemet är det 

bästa. Han menade att det bästa vore att fångarna isoleras och sätts i arbete.95 Han tyckte att 

cellfängelser skulle byggas i Sverige, där skulle enbart grova brottslingar sitta av sitt straff.96 

Tillslut blev även herr Ekholm övertygad att Philadelphiasystemet var att föredra och därmed 

också övertygad att systemet skulle tillämpas i Sverige.97 Borgaren Gustafsson tyckte att 

Philadelphiasystemet var att föredra framför Auburnsystemet men han ansåg att 

Philadelphiasystemet inte kan användas i Sverige.98  

 

Borgaren Jacobi menade att fångar i gemensamhetsfängelser utvecklas till en sämre 

människor under sin vistelse i dessa fängelser.99 Borgaren Christierson var positivt inställd till 

att bygga cellfängelser i Sverige.100 Borgaren Hegardt ansåg att Philadelphiasystemet var att 

föredra framför Auburnsystemet som nytt fängelsesystem i Sverige. Han grundar detta på att i 

USA mellan år 1832 till år 1840 så har det bara uppkommit fängelser som tillämpar 
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Philadelphiasystemet, detta menade han visar på systemets förträfflighet. Även i Frankrike har 

detta system gett bra resultat menade han. Borgaren Halling tog inte ställning för varken 

Auburnsystemet eller Philadelphiasystemet.101 Det rådde som synes oenighet bland borgarna 

om hur mycket pengar som ska avsättas på en fängelsereform. 

Bondeståndets Sven Heurlin ansåg att det är viktigt att Sverige får en ny organisation för sina 

fängelser.102 Bondeståndets Nils Persson tyckte att tiden inte är inne för att uppföra ett 

fängelse som tillämpar Philadelphiasystemet i Sverige.103 Anders Andersson som tillhörde 

bondeståndet menade att något måste göras när det gäller länsfängelserna men han menade 

också att tiden inte är inne för att bygga ett fängelse som tillämpar Philadelphiasystemet. Han 

ansåg att Philadelphiasystemet först skulle testas för att se hur systemet fungerar. Bonden 

Johannes Christoffersson tyckte att länsfängelserna skulle förses med celler.104 Bonden J. F. 

Dahllöf ogillade gemensamhetsfängelser och menade att vistelse i ett cellfängelse leder till att 

fången utvecklas till en bättre människa.105  

 

Bonden Per Sahlström var positivt inställd till att länsfängelserna skulle använda sig av 

cellfängelsesystemet. Bonden Hans Jansson ansåg att något måste göras när det gäller 

Sveriges gemensamhetsfängelser. Bondeståndets Nils Strindlund tyckte att 270.000 riksdaler 

skulle avsättas på att bygga länsfängelser med celler.106 Bonden Per Jönsson tyckte att det 

bästa skulle vara att vänta med beslutet att inrätta cellfängelser som tillämpar 

Philadelphiasystemet i Sverige.107 Bonden Johan August Zetterberg menade att landets lag 

godkänner att fångar isoleras i ensamceller. 108 Bonden Fredrik v. Zweigbergk ansåg att 

fångarna i Sveriges gemensamhetsfängelser utbildas i brott under sin fängelsevistelse. Han 

propagerade därför för en fängelsereform.109  

 

Bonden Peter Jönsson var skeptisk till att avsätta stora summor pengar på att upprätta 

fängelser som skulle tillämpa Philadelphiasystemet. Han menade att det inte är säkert att 

Philadelphiasystemet fungerar bra i Sverige bara för att systemet fungerar bra i USA. 
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Bondeståndets Peter Claesson ansåg att något måste göras åt nuvarande fängelsesystem.110 

Det rådde oenighet bland bönderna om hur mycket pengar som skulle avsättas på en 

fängelsereform. ”Gula boken” skriven av kronprins Oscar diskuteras i debatten bland 

bönderna. Det blev en livlig debatt i riksdagen och tillslut kom stånden överens och ett beslut 

fattades.111 

Cellfängelset ”Vita Duvan” var en produkt av 1800-talets stora fångvårdsreform.112 ”Vita 

Duvan” hade endast 17 celler.113 Den svenska staten satsade under 1800-talet 30-35 miljarder 

kronor i dagens penningvärde på byggandet av cellfängelser.114 Cellfängelser som ”Vita 

Duvan” är ett uttryck för liberalismens genombrott i svensk politik som skedde vid 1840-41 

års riksdag.115 De liberala idéerna utgick från att fången skulle fundera över sitt agerande och 

utvecklas till en bättre individ. Fångarna skulle anpassas till ett liv ute i samhället, detta skulle 

ske med hjälp av fängelsestraffet.116 Cellfängelsesystemet var en nyhet i Sverige.117 Resultatet 

av cellfängelsereformen blev att antalet människor som kom att placeras i fängelse ökade. 

Fler unga människor kom också att drabbas av ett fängelsestraff. Det som skedde i Sverige 

var att lindrigare brott fick fängelsestraff som följd.118 I själva verket isolerades inte alltid 

fångarna från varandra. Under transporterna kunde fångarna helt ostört tala med varandra.119 

Det som cellfängelsereformen främst inriktade sig på var att de som begått sina första 

brottsliga handlingar skulle utvecklas till bättre människor.120 Resultatet av 

cellfängelsereformen var bra, antalet fångar i svenska fängelser reducerades mellan åren 1845 

och 1861. Färre unga fångar återkom i brott efter att ha suttit av sitt straff i ett cellfängelse.121 
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3.4. Debatten efter cellfängelsebeslutet 

Med detta avsnitt vill vi visa att frågan om cellfängelser inte var slutdiskuterad efter att beslut 

i frågan tagits i slutet av 1850-talet. Beslutet som togs vid riksdagen år 1840-41 om att avsätta 

pengar för att bygga cellfängelser innebar inte att frågan var slutdiskuterad. Många som var 

negativa till beslutet att bygga ensamfängelser enligt Philadelphiasystemet fortsatte att 

framföra sin kritik under många år efter beslutet. Det som dessa människor främst angrep var 

ekonomiska kostnaden av beslutet. Den konservativa tidningen Svenska Minerva publicerade 

ibland argument som framkommit mot Philadelphiasystemet. Denna kritik bemöttes av bland 

annat den norske läkaren Frederik Holst. Kritikerna menade att Philadelphiasystemet leder till 

psykiska och fysiska sjukdomar bland fångarna, detta påstående höll Holst inte alls med om. 

Som grund för sitt ifrågasättande av påståendet hade Holst amerikansk statistik som visade att 

påståendet var felaktigt.122  

1847 års riksdag präglades fortfarande av cellfängelsedebatten. En av dem som fortfarande, 6 

år efter beslutet om införande av cellfängelser, argumenterade emot cellfängelser var Leonard 

Rääf. En ovanligt konservativa Rääf menade att istället för att bygga cellfängelser som ändå 

var missriktade innovationer, borde Sverige utveckla kropps- och skam straffen.123 

I en artikel i Sveriges Statstidning står det att denna fråga var mycket populär och att debatten 

även var allmän: 

Allestädes, der civilisationen på ett verksamt sätt utvecklat sig […] har studiet af fängelserna och deras 

beklagansvärda invånare blifvit föremål för en omsorgsfull uppmärksamhet och djupa forskningar. Man 

har insett, att det för samhället icke är nog att från sig kasta sitt afskum i vissa dertill begagnade aflopp, 

men att desamma måste rensas och göras sundare.124 

Ofta hade tidningarna artiklar som var väldigt lika offentliga handlingar, eftersom tidningarna 

skrev om nästan allt som rörde fängelsesystemet. Detaljrikedomen var allmänt väldigt hög.125 

Juristen och riksdagsmannen Carl Magnus Rydqvist menade i två skrifter från år 1845 och år 

1848 att det var ett felaktigt beslut att avsätta pengar för att bygga cellfängelser. Rydqvist 

ansåg att erfarenheten av cellfängelser var för liten för att bygga många sådana fängelser i 
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Sverige. Han ansåg också att Sverige inte hade ekonomiska resurser att avsätta stora summor 

pengar för att bygga cellfängelser. Han menade också att det inte finns något som visar att 

fångar i cellfängelser utvecklas till bättre människor. Rydqvist var uttalat konservativ och 

riktade kritik mot liberalernas motstånd mot kroppsstraff. Den konservative prästen och 

rektorn Johan Niclas Cramér var motståndare till att fängelsestraffet skulle tillämpas allt 

oftare. Han sa i ett fördrag som trycktes år 1847 att fängelsesystemet inte bidrar till att hålla 

människor borta från att begå brott. Brottslingarna fruktade helt enkelt inte fängelsestraffet 

tillräckligt mycket. Han tyckte att fångarna hade det alldeles för bra i fängelserna. Han ansåg 

att fängelserna var för dyra att bygga och för dyra att hålla igång.126    

 

3.5. ”Vita Duvan” – cellfängelset i Luleå 

Här beskrivs hur cellfängelset ”Vita Duvan” såg ut. År 1851 beslutas att residenset ska flyttas 

från Piteå till Luleå och i samma diskussion fastslogs att Luleå även skulle få det nya 

länsfängelset.127 När beslutet var fattat om att residenset skulle få nya lokaler i Luleå, 

argumenterades även för ett nytt fängelse i Luleå med tanke på reformationen inom 

fängelseväsendet. Andra argument för ett nybygge i Luleå var också att det skulle bli billigare 

med transporterna då Luleå låg mer centralt i länet.128  

 
När det stod klart att Sverige skulle ha cellfängelser åkte fångvårdens arkitekt Carl Fredrik 

Hjelm runt i Europa år 1842 och år 1843 för att studera fängelsearkitekturen.129 Det var Carl 

Fredrik Hjelm som var ansvarig arkitekt bakom den del av bygget av ”Vita Duvan” som 

gjordes mellan åren 1852 till 1855. (Se bilaga 3. )Torndelen byggdes i stil med nyklassicism, 

vad gäller utsidan.130 Nyklassicism har sin grund i antiken, efter antiken kom rokokon, och 

därefter denna nyklassicism som återspeglar i antiken.131 Hjelm var yrkesmilitär och chef för 

byggnadskontoret vid Fångvårdsstyrelsen. Eftersom Hjelm inte jobbade heltid för 

Fångvårdsstyrelsen hade han arkitekten Johan Fredrik Åbom som sin assistent. Åbom fick 

ansvaret för en betydande del av arkitektarbetet vid Fångvårdsstyrelsen under 1840-talet. 
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Utöver Hjelm och Åbom arbetade Vilhelm Theodor Ankarsvärd som arkitekt åt 

Fångvårdsstyrelsen. Hjelms, Åboms och Ankarsvärds namn finns på ritningen och kartan som 

gjordes inför bygget av ”Vita Duvan” på 1850-talet. Det var arkitekt Claes Robert Ljungberg 

som låg bakom ritningen för utbyggnaden av ”Vita Duvan” på 1890-talet.132 I november år 

1888 var Ljungberg klar med sitt förslag för utbyggnaden av ”Vita Duvan”. Enligt förslaget 

skulle en ny cellänga med 22 celler byggas. Arkitekt Ljungberg föreslog även att ett 

bevakningshus i tegel skulle byggas samt en vinkelbyggnad i tegel. 133 Fängelset uppfördes på 

entreprenad av Uno Strandberg som arbetade som tullförvaltare i Luleå. Kostnaden för bygget 

av fängelset (tornbyggnaden) uppskattas till 17 000 Riksdaler.134 (se bilaga 4-5. ) 

Formen på fastigheten är niokantig, med en upphöjd lanternin i mitten, som ska släppa in så 

mycket ljus att det lyser upp hela fängelsets mitt. Intill fängelsebyggnaden byggdes även en 

byggnad där administrationen sköttes, den byggdes dock i trä. Fängelsebyggnaden och 

administrationsbyggnaden byggdes ihop genom en korridor. År 1891-1892 byggdes fängelset 

ut med en cellänga, även den i två plan. (se bilaga 4. ) Under samma period omkring år 1892 

byggdes det till flera byggnader på området.135 Det byggdes ett bostadshus intill fängelset. 

Bostadshuset byggdes samtidigt som den nyare delen av fängelset alltså år 1892 och innehöll 

fyra lägenheter för personalen. Fastigheten var en enplansvilla i samma ljusgula nyans som 

fängelsebyggnaden. Byggnaden har två skorstenar som är klädda i plåt.136 ( Se bilaga 5. ) 

”Vita Duvan” står alldeles intill Länsstyrelsen och Residenset. Fängelsebyggnaden är byggd 

på en grundkonstruktion av granit. Den niokantiga delens grundfundament är något 

grovhuggen och mera ojämn än den nyare cellängan. Den nyare byggnaden har också en 

något högre sockel med små fönster. Torndelens väggar är slätputsade i en ljusgul nyans.137 

Den har fönster runtom för varje cell. Cellerna ligger utmed väggarna och ser ut som 

tårtbitar.138 Däremot är cellerna rektangulära i den nyare delen av fängelset.  

Fönstren är små och med en lätt börjning i övre kant, så kallade segmentbågiga. En skarp 

taklist avslutar väggen längst upp, där reser sig lanterninen med stora rektangulära fönster. 

Torndelen sitter ihop med den nya cellängan. På östra sidan har den nya delen segmentbågiga 

                                                 
132 Rehn. 2005, s. 42f. 
133 Ibid. s. 49 
134 Elmén. 1987, s. 50 
135 Ibid. s. 50 
136 Elmén. 1987, s. 166 
137 Rehn. 2005, s. 180 
138 Markström. 2003 s, 3 



 

 

28

fönster, och på västra sidan en dörr och ett fönster. På långsidorna finns sex segmentbågiga 

fönster på två våningar.139 Både torndelen och cellängan är öppna i mitten genom båda 

våningarna.140 Dörrarna var plåtbeklädda trädörrar med ett titthål. Idén med titthålen var att 

spara personal, därför kunde en vakt enklare hålla koll på fångarna.141 Fängelset ”Vita Duvan” 

var försett med fyra promenadgårdar år 1856 då fängelset togs i bruk. År 1892 så kom 

ytterligare två promenadgårdar att uppföras.142 

 

3.6. Hur bedrevs verksamheten i ”Vita Duvan”? 

 

Detta avsnitt behandlar verksamheten i cellfängelset i Luleå. För att bedriva verksamheten vid 

länsfängelset i Luleå så krävdes det personal. Personalstyrkan bestod av fängelsedirektören, 

ett antal vaktkonstaplar, en kokerska samt en eller flera som hade hand om fångtransporterna. 

En präst och en läkare arbetade också med fångarna i fängelset.143 När fångarna skulle åka 

någonstans under 1800-talet var det för det mesta häst och vagn som användes för detta.144 

Under sommaren med en början på 1870-talet så kunde fångar transporteras med hjälp 

ångfartyg. Detta innebar att fångtransporterna blev billigare samt att dessa transporter gick 

snabbare än transport med häst. I mars 1888 var järnvägen mellan Luleå och Gällivare klar. 

Från år 1889 kom järnvägen att användas för att forsla fångar.145  

Fängelseprästen var en viktig person inom cellfängelsesystemet. Fångarna skulle i och med 

fängelsestraffet förändras och skolas till bättre medmänniskor med hjälp av fängelseprästen. 

Det var prästen som hade huvudansvaret för detta. Prästen hade arbetsuppgifter som 

tillexempel att utbilda de som ansågs väldigt okunniga, även så kallade ”själavårdande 

samtal” med fångar som ansågs vilsekomna. Fängelseprästens arbete inom cellfängelset 

fungerade endast på låg- och medelklassen. När personer som tillhörde samma klass som 

prästen hamnade i fängelse, alltså överklassen, så visste prästen inte länge hur han skulle 

agera. Det uppfattades som känsligt när prästen skulle vårda överklasen. Tiden i fängelset var 

                                                 
139 Riksantikvarieämbetet, s. 164f. 
140 Elmén. 1987, s. 166 
141 Markström. 2003, s. 4 
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144 Ibid. s. 297 
145 Rehn. 2005, s. 301ff. 
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väldigt reglerad. Allt var schemalagt in i minsta detalj.146 Fängelseprästen hade även andra 

uppgifter som kanske inte är direkt sammankopplade med fängelsevistelse, så som 

barnafödande. Prästen var i tjänst vid förlossningar och vid hastiga bortgångar inom fängelset. 

Fängelset hade inte bara en präst, utan även en läkare, men det var prästen som oftast var på 

plats. Under de första åren i ”Vita Duvans” historia, var det lika vanligt att hjälpa till och ta 

ansvar för barn i fängelset, som att hjälpa och ge tak över huvudet till mödrarna. Under dessa 

första år var det lika vanligt att det föddes barn i ”Vita Duvans” tornbyggnad som i en 

direktörsvåning i Luleå.147 Prästen var inte bara vårdare i fängelset, utan hade även mer 

vanliga uppdrag så som att predika. Den 27 juli 1856 firades första gudstjänsten i den nya 

niokantiga tornbyggnaden. Under själva gudstjänsten hakades celldörrarna upp, så att 

fångarna kunde höra prästen som stod vid spiraltrappan i tornets mitt.148 Under det första året 

som cellfängelset varit i bruk besökte fängelseprästen samtliga fångar två gånger i veckan för 

enskilda samtal.149 

Att människorna var rädda för att hamna i ett fängelse var ett måste för att prästen skulle 

lyckas i sitt arbete. De fångar som dömdes till långa fängelsestraff hade ett större behov av 

fängelseprästen och hans stöd. Medan de som satt i fängelse under en kortare tid, kände hela 

tiden att friheten var inom räckhåll.150 Under 1880-talet hade en finsktolk börjat användas för 

att på detta sätt försöka verka för att bättra på de finska fångarnas moral, i prästens enskilda 

samtal. Tidigare hade detta varit förenat med stora svårigheter och i flera fall helt omöjligt.151  

När en person anländer till Luleås cellfängelse, träffar prästen fången samma dag. Den 

anlända fången får prata med prästen, som på så vis försöker bilda sig en uppfattning om 

fångens och dennes situation. Till exempel fångens anledning till att varför han eller hon 

hamnade i fängelse, fångens uppväxt och övriga förhållanden. Prästen försökte även få fram 

information om fångens tidigare utbildning och arbete. Under åren 1857-1861 var det framför 

allt samerna som ansågs behöva en utbildning. Generellt sett så saknade samerna kunskap i 

läsning av det svenska språket och hade även skrivsvårigheter. Samerna behövde även lära sig 

mer om kristendomen.152 Under 1890-talet specialiserades undervisningen till att öka 
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fångarnas skrivkunskap. Det ansågs att fångarnas läskunnighet nu var bra och därför satsades 

det mer på skrivkunskapen.153 

Som vi tidigare nämnt så skulle fångarna isoleras i ensamceller i enlighet med 

Philadelphiasystemet. Beslut om detta togs som bekant vid riksdagen år 1840-41. När vi 

tittade på hur detta genomförts på ”Vita Duvan” så inser vi att det inte alltid följts. År 1868 

var det i ”Vita Duvan” för mycket folk i förhållande till cellantalet. Det kunde sitta uppemot 

tre fångar i varje cell.154 Under 1850-1870 hade fängelset problem med att följa de direktiv 

som fanns angående ensamceller. På grund av långa fångtransporter förekom överbeläggning. 

Under 1890-talet hade Norrbottens län på grund av transportproblem fått undantag från regeln 

om ensamcell, under vintermånaderna.155 

Fångarnas vistelse i cellfängelset skulle bidra till att fången blev arbetsam. Fången skulle göra 

det respektive blev tillsagd att uträtta. Fängelsevistelsen fungerade som en arbetsskola för den 

enskilda fången. Fången skulle helt enkelt lära sig att jobba.156 Under 1800-talets senare del 

organiserades fångarnas arbetsdrift lokalt av varje fängelsedirektör. Detta gjorde att 

Fångvårdsstyrelsen kunde spara in på lönerna, då fängelsedirektören skulle få en tredjedel av 

det fångarna producerade. Produkterna såldes och pengarna delades i tre delar, som nämnt 

fick fängelsedirektören sin del, bevakningspersonalen och besparingskassan delade på en del, 

och den sista delen gick till fången själv. Besparingskassan var ett sparsätt, varifrån pengar 

togs och gavs till fångar som skött sig väl, som ett ekonomiskt bidrag vid frigivningen. Men 

det kritiserades, då det var tveksamt ur disciplinsynpunkt. Trots denna inlevelse i arbetet, så 

var det inte lika högt prioriterat, som den andliga delen i arbetsskolan. Det viktigaste var 

fångens religiösa utveckling. Fängelsedirektören skulle själv ordna arbete till fångarna, men 

det fick inte störa ordningen i ensamhets- och tystnadssystemet. Just detta var en mycket 

viktig del i cellfängelsesystemet.157 Fångarna tillverkade bland annat strumpgarn som de 

tillverkade av ull. Fångarna tvinnade även hampa till garn. Även lin användes och linet 

kardades och spanns. Garnet användes senare till att bland annat sticka strumpor. Även 

tillverkning av fiskenät förekom som arbetsuppgift.158  
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Fångarna i ”Vita Duvan” fick under senare delen av 1800-talet sova i hängmattor. I och med 

att fängelset byggdes om på 1890-talet så fick de nya cellerna järnsängar. Något som 

cellfängelsesystemet vilade på var att det i varje cell skulle finnas psalmbok, katekes samt 

Nya testamentet. Det visade sig på 1890-talet att vissa celler i fängelset saknade dessa 

böcker.159 Fångarna vid länsfängelset i Luleå fick enligt en inspektion gjord på 1890-talet 

bada när de anlände till fängelset samt sedan som ett minimum bada en gång i månaden. Att 

”Vita Duvan” var utrustat med ett badrum var något som var ganska ovanligt i 1890-talets 

Norrbotten. År 1892 flyttades badrummet till den nyare delen av fängelset.160 ”Vita Duvans” 

fångar var i enlighet med cellfängelsesystemet tvungna att göra sina behov i cellen. När 

fängelset togs i drift 1856 användes en hink med lock för detta ändamål, denna hink tömdes 

varje morgon. År 1892 fick fångarna stolar försedda med hinkar för att göra sina behov i.161 

Det var strikt reglerat hur mycket en manlig respektive kvinnlig cellfånge skulle äta. År 1887 

skulle en manlig fånge få 580 gram bröd per dag och en kvinnlig fånge 500 gram bröd per 

dag. Fångarna skulle oavsett kön också ha tillgång till 0,3 liter mjölk och 17 gram salt. Ofta 

serverades köttsoppa och ärtsoppa till middag i fängelset. Fångarna fick ibland också äta sill 

och potatis. Till frukost och som kvällsmål fick fångarna äta antingen korngrynsgröt och 

rågmjölsgröt.162  

 

På 1890-talet fanns det regler som sade att varje cellfånge skulle vistas utomhus en stund om 

fängelseläkaren ansåg detta nödvändigt. Undantag från detta kunde göras om 

väderförhållandena ansågs för dåliga.163 En mörk cell kom till användning i ”Vita Duvan” 

redan år 1856. För att bestraffa fångar som pratade användes denna mörka cell. Den mörka 

cellen användes under senare delen av 1800-talet när andra bestraffningsmetoder inte gav det 

resultat som önskades. Från år 1862 fram till år 1892 utsattes oftast fångarna på cellfängelset i 

Luleå för bestraffning tre eller fyra gånger per år. Vissa år när det var många som satt i 

fängelset bestraffades fångar fler gånger.164 Bestraffning av fångar under 1860- och 1870-

talen gick ut på att fången placerades i den mörka cellen ett antal dygn. Under 1880-talet 

bestraffades fångarna ofta genom att de blev av med sin hängmatta eller att de fick mindre 

mat att äta. Ibland tillämpades dessa båda straff samtidigt och hand- och fotboja kunde också 
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användas som straff. Dessa olika typer av bestraffning på 1880-talet tillämpades i en viss 

ordningsföljd. En mindre allvarlig händelse ledde till att fången blev av med hängmattan. En 

mer allvarlig händelse ledde till att fången blev av med sina sängkläder samt att fången fick 

mindre mat. Om dessa åtgärder misslyckades och fången fortfarande var orolig och olydig 

kom fången att få sitta i den mörka cellen.165  

För att dämpa ljud när vakterna gick omkring i korridorerna, så användes mattor utanför 

cellerna men också skor med filtsulor, eftersom det var viktigt att det var tyst. Det skulle vara 

tyst, för att vakterna mer eller mindre skulle kunna övervaka fångarna utan att bli upptäckta, i 

enlighet med cellfängelsesystemet.166 

 

4. Panopticon och ”Vita Duvan” 

Varför byggdes då Luleås cellfängelse med Panopcticon som modell? Enligt 

nationalencyklopedin är Luleås fängelse byggd i överensstämmelse med Jeremy Benthams 

Panopticon och hans så kallade reformprogram för fångvården. Andra källor menar att en 

försiktighet bör tillämpas, då dessa jämförelser dras. Själva tornbyggnaden är i och för sig likt 

Panopticon, det cirkelformade utförandet, även om det är niokantigt, men egentligen är det få 

likheter med Panopticon, i Luleå. Jeremy Benthams Panopticon, utvecklat under 1780-talet, 

hade som absoluta grund princip att de intagna skulle ha en ständig övervakare, en övervakare 

som skulle vara osynlig för det intagna. Denna övervakare skulle också vara centralt placerad 

i en cirkelrundbyggnad. I Panopticon skulle fångarna skiljas från varandra och samtliga fångar 

kunde kontrolleras av en ensam vakt. Vakten skulle då kontrollera fångarna genom olika 

arrangemang med ljuset och skiljeväggar, för att själv vara osynlig. Allt detta är redan 

beskrivet i texten. Motsvarande övervakningssystem byggdes aldrig i Sverige. Klart är att 

fångarna i ”Luleås Panopticon” eventuellt kunde känna sig illa tillmods av att vara iakttagna. 

Men den stora skillnaden är att Luleås fängelse har små synglas i celldörrarna, som vakterna 

kunde titta igenom.167 Övervakningen via "synglaset" i dörren var ju nytt och helt i linje med 

Benthams system. Dessutom fanns ljuddämpande mattor framför cellerna och dessa kunde 

vakterna utnyttja för att titta in utan att fången visste att någon stod utanför dörren just då.168  
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Vad hade Panopticon som ”Vita Duvan” aldrig fick? Flera avgörande delar byggdes aldrig i 

Luleå. På nästa uppslag presenterar vi vad som stämmer överens och inte stämmer överens. 

Likheter mellan Panopticon och ”Vita Duvan”: 

• Byggnaden ska vara byggd som en cirkel, där de intagnas celler tar upp omkretsen. 

Samtliga fångar ska sitta ensamma, och av det är cellerna avskilda från varandra. Detta 

stämmer mellan dessa två, trots att ”Vita Duvan” är niokantig. Men ibland satt flera i 

varje cell på grund av överbeläggning. 

• Det viktigaste i Panopticon är ”att se men inte synas” alltså vaktens centrala position i 

byggnaden, ett vakttorn, detta saknade ”Vita Duvan”. Eftersom ”Vita Duvan” inte 

hade något centralt vakttorn så kompenserades detta genom att dörrarna fick titthål 

och utanför cellerna låg mattor, detta för att dämpa ljudet. Principen är den samma, i 

Panopticon stod vakterna ljudlösa och osynliga i sitt torn. I ”Vita Duvan” gick 

vakterna omkring ljudlöst och förhoppningsvis osynligt. ”Vita Duvans” vakter hade 

inget torn att stå i, utan var tvungen att gå omkring och övervaka. Personalen fick även 

filtsulor till sina skor allt för att dämpa ljudet. Tanken med dessa åtgärder var att 

fången inte skulle kunna höra om vakten stod utanför och övervakade. ( Se bilaga 6 

och 8. ) 

• I enlighet med Panopticon så fick även ”Vita Duvans” torndel celler som var 

utformade som tårtbitar efter ytterväggarna runtom. 

Skillnader mellan Panopticon och ”Vita Duvan” 

• I mitten av denna cirkel byggs ett vakttorn, som reser sig ovanför cellerna. Detta 

stämmer inte, då ”Vita Duvan” aldrig fick ett centralt vakttorn, utan en spiraltrappa 

som sammanbilder de två våningarna. Byggnaden är alldeles för lite för att rymma ett 

vakttorn. ( Se bilaga 7. ) 

• Varje cell ska också ha ett stort fönster på den vägg som är i utkanten, alltså 

ytterväggen. Detta fönster ska vara så stort att det inte bara ger fången dagsljus, men 

även lyser upp inne i vakttornet. Detta stämmer inte, enligt vår egen syn på saken, då 

”Vita Duvans” fönster är mycket små, högt placerade på ytterväggen. Delar av cellen 

måste ha varit mörk, även under dagen. ( Se bilaga 8. ) 
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• Cellens ”innervägg” alltså väggen mot vakttornet, ska vara tillverkad av järngaller. 

Det är ytterst viktigt att detta järngaller inte skymmer cellens innandöme på något sätt. 

Detta stämmer inte, då ”Vita Duvans” innervägg är tillverkad i sten. ( Se bilaga 8. ) 

• I detta gallerverk ska en dörr, tillverkad i järngaller placeras. Väggen var som tidigare 

skrivits aldrig byggd av galler, inte dörren heller. Dörren var en plåtbeklädd dörr i trä. 

Det var alltså totalt omöjligt att se igenom denna dörr, förutom genom titthålet i 

dörren. 

• Kärnan i hela denna princip är att ”se utan att synas”. Det centrala och avgörande för 

systemet är vaktens position i byggnaden. Vakterna i Luleå hade aldrig något torn att 

sitta i. När vi tar del av bilder från Luleås fängelse så ser vi att vakten hade ett 

skrivbord inne i cellängans övre botten, alltså på våning två. Detta är visserligen i den 

nyare delen av fängelset, byggd år 1892, men det är i sig beskrivande för skillnaderna 

mot Panopticon. I ”Vita Duvans” torn står endast en spiraltrappa, inget utrymme för 

kontor eller motsvarande.  

• Det är i vakttornet som den förste övervakaren med familj ska bo. Detta stämmer inte, 

då övervakaren med familj bodde i en villa på två våningar, alldeles intill fängelset. ( 

Se bilaga 5. )  
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5. Resultat 

Cellfängelsereformen genomdrevs till stor del tackvare kronprins Oscars bok ”Om 

straffanstalter” eller som den i folkmun hette ”Gula boken”. Kronprins Oscar argumenterade i 

sin bok för ett införande av cellfängelser i Sverige. Detta i enlighet med Philadelphiasystemet. 

Detta var precis vad riksdagen år 1840-41 beslutade. 

Liberalismen fick sitt genombrott i Sverige i samband med riksdagen år 1840-41. Den liberala 

tron var att människan kunde förbättras genom isolering. Denna liberala idé påverkade och 

fick sitt verkliga genombrott i och med cellfängelsebeslutet. 

”Vita Duvan” är inget riktigt Panopticon. Eftersom det finns alltför många skillnader mellan 

cellfängelset ”Vita Duvan” och Jeremy Benthams Panopticon. Däremot är ”Vita Duvan” 

inspirerat av Jeremy Benthams Panopticon. ”Vita Duvan” är ett exempel på att delar Jeremy 

Benthams idéer har fått genomslag. 
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6. Diskussion 

Under början av 1800-talet när cellfängelsetanken började slå rot i Sverige och senare även 

beslutas år 1840-41, så fick arkitekten Carl Fredrik Hjelm uppdraget att resa runt i Europa för 

att få inspiration till designen och byggandet av Sveriges nya cellfängelser, som vi tidigare 

nämnt. Arkitekt Carl Fredrik Hjelm reste därför runt i Europa och måste ha fått se ett 

Panopticon med egna ögon, då förmodligen i Millbank, England, förmodar vi. Arkitekt 

Hjelm ritade väldigt många fängelsebyggnader i Sverige under denna tid, och eftersom 

Hjelm ritat så många andra fängelser, som alla fått formen av antingen ett T eller ett I, men 

bidraget till Luleå blev niokantig, vilket skiljer sig från alla andra fängelser. Det finns ett 

stort antal personer genom tiden som ifrågasatt varför ”Vita Duvan” i Luleå byggdes som den 

gjorde. Flera andra författare till både utgivna böcker och författare till andra uppsatser i 

ämnet eller angränsande ämne har försökt undersöka varför Hjelm valde att rita Duvan enligt 

denna form. Vår eget antagande till varför Duvan byggdes som det gjorde var antagligen för 

att spara personal. Denna konstruktion var ett bra sätt att hålla nere personalkostnaderna, 

även om det inte fanns ett vakttorn, så kunde en vakt enkelt övervaka fångarna genom 

gluggen i celldörren. För att fången inte skulle märka av vakten, så hade vakterna filtsulor 

under skorna och även mattor som låg som ljuddämpande material utanför cellen. Just denna 

bit påminner om Panopticon, se men inte synas. Just därför hade förmodligen Hjelm tittat på 

Panopticon i Millbank, och försökte till det yttre efterlikna originalet. Men å andra sidan är 

”Vita Duvans” yttre det enda som stämmer direkt överens med Panopticon. 

Eftersom inget fängelse byggts helt i enlighet med Panopticon så kan det innebära att det helt 

enkelt inte är genomförbart, anser vi. Det blir troligen för avancerat, eftersom vakttornet 

krävde så många jalusier och andra mellanväggar, som skulle kunna flyttas fram och tillbaka, 

för att fången inte skulle kunna se in i vakttornet och själv kunna avgöra om de var 

övervakade eller inte. Angående riksdagen 1840-41 så var det förmodligen så att detta beslut 

drevs igenom tackvare att det var den blivande kungen som skrivit ”Gula boken”. Hovet hade 

större inflytande i politiken under 1800-talet, även vad de har idag. Skillnaden är att om till 

exempel en bonde skulle ha skrivit ”Gula boken” så hade det förmodligen inte fått detta 

genomslag, det handlar förmodligen om rang i samhället då monarken hade en väldigt stark 

position i det svenska samhället.  
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Bilaga 1. 

 

Ovan : Islas de Pinos / Isla de la Juventud, 2005 på Cuba 

 

 

 

  

Ovan: Jeremy Benthams skiss över Panopticon 
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Bilaga 2. 

 

Ovan: Jeremy Benthams skiss över Panopticon 
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Bilaga 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan: Arkitekt Carl Fredrik Hjelms skiss över cellfängelset i Luleå. 
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Bilaga 4. Foto: Fredrik Carlsson. 30/11-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan: ”Vita Duvan” i Luleå. Torndelen till vänster. Nyare delen till höger. Här syns tydligt att 
grundfundamentet är högre på den nyare delen. Stora fönstret till vänster på tornbyggnaden är 
en ersättning till passagen i trä som gick över till ekonomibyggnaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan: ”Vita Duvan” till höger. Personalbostaden till vänster. 
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Bilaga 5. Fotot: Fredrik Carlsson. 30/11-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan: Vita Duvan. Här syns tydligt lanterninen uppe på tornbyggnaden. Det är här ljuset 
skulle komma in och lysa upp hela tornets centrum. Cellernas fönster är som synligt för små 
för att kunna motsvara det Panopticon krävde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan: Personalbostaden. 
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Bilaga 6. Foto: Fredrik Carlsson. 30/11-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan: Inne i lanterninen. Det är de fönster som syns som skulle lysa upp innandömet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan: Övre våningen i tornbyggnaden. På bilden syns de ursprungliga dörrarna. 
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Bilaga 7. Foto: Fredrik Carlsson. 30/11-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan: Spiraltrappan inne i tornbyggnaden. Detta är trappan som ”ersatte” vakttornet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan: Spiraltrappan sett från bottenvåningen. Lanterninen syns. 
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Bilaga 8. Foto: Fredrik Carlsson. 30/11-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan: Celldörren sett inne i cellen. Observera titthålet på dörren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan: Cellen sett utifrån. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

49

Bilaga 9. Foto: Fredrik Carlsson. 30/11-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan: Den nyare delen av ”Vita Duvan”. Den så kallade cellängan. Tornbyggnaden syns 
längst bort i bild. Tidigare fanns ett hönsnät i mellanrummet mellan våningarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan: Cellängan sett från övervåningen. 
 


