
 
 
 
 
 
30. november 1857 
 
 

L. ang. nærmere Bestemmelser med Hensyn til Straf af 
Forbedringshuusarbeide. 

 
§ 1. 

I de Tilfælde, hvor der efter de hidtil gjældende Love skulde tilkindes 
Tugthuusarbeide paa 6 Aar eller kortere Tid, bliver i Stedet derfor 
Forbedringshuusarbeide at idømme. Hvor efter den nuværende Lovgivning 
Forbedringshuusarbeide paa længere Tid end 6 Aar vil være at idømme, træder i 
sammes Sted Tugthuusarbeide, Undtagen er dog Straffen for Løsgængeri og 
Betleri, med hvis Idømmelse og Fuldbyrdelse der indtil videre bliver at forholde 
efter de hidtil gjældende Regler.  
 

§ 2. 
De Forbrydere af Mandskjønnet, der dømmes til Forbedringshuusarbeide, ville 
ordentligviis have at udstaae Straffen ved Arbeide i Enkeltcelle og ved Ophold i 
samme Dag og Nat, med en saadan Forkortelse af Straffetiden, at naar Nogen er 
dømt til 8 Maaneders Arbeide, træder i Stedet herfor 6 Maaneders Arbeide i 
Enkeltcelle, og naar han er dømt til Forbedringshuusarbeide i længere Tid, 
nedsættes Straffetiden med en Trediedeel for de første 3 Aar og med Halvdelen 
for hvert af de paafølgende Aar, Derimod finder ingen Forkortelse af Straffetiden 
Sted, forsaavidt Fangen udstaaer Straffen enten i de ældre Forbedringshuse eller i 
de nye Forbedringshuse paa de fælleds Arbeidsstuer, og forsaavidt han i nogen 
Del af den ham ved Dommen idømte Straffetid har været hensat til Arbeide i 
Enkeltcelle, indtræder Forkortelse af Straffetiden kun i Forhold til den Tid, hvori 
han uafbrudt har hensiddet i Enkeltcelle i mere end 60 Dage, og beregnes 
særligen for hvert sammenhængende Tidsrum, hvori dette har været Tilfælde, 
overeensstemmende med ovenstaaende Regler. Den Tid, hvori Nogen har varet 
hensat i Enkeltcelle som disciplinær Straf for Forseelser, begaaede i 
Straffeanstalten, kommer ikke i Betragtning til Nedsættelse i Straffetiden.  
 

§ 3. 
Paa dem, der, naar denne L. træder i Kraft, have begyndt at udstaae deres Straf i 
de ældre Forbedringshuse, vil den i § 2 indeholdte Bestemmelse komme til 
Anvendelse, naar de efter derom af Justitsministeriet afgiven Bestemmelse 
overflyttes i de nye Forbedringshuse og der hensættes til Arbeide i Enkeltcelle. 
 
 

**** 
 
 



19. februar 1861 
 
Lov ang. Opførelse af en Straffeanstalt paa Christianshavn for 
kvindelige Forbrydere og om forskjellige Ombygninger ved 
Straffeanstalterne paa Christianshavn, i Viborg og ved Horsens; 
samt om nedlæggelse af Straffeanstalten i Odense. 
 
Vi Frederik den Syvende osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort 
Samtykke stadfæstet følgende Lov: 
 
1.    Paa Christianshavn paa den gamle Veterinærskoles Grund, som tilligemed 
de paa samme værende Bygninger overlades Fængselsvæsenet, opføres et Tugt- 
og Forbedringshus for kvindelige Fanger med Dagceller, Natceller og fælles 
Soverum, 
 
2.    Det nuværende Tugt- og Forbedringshus paa Christianshavn ombygges og 
indrettes til 300 Mandsfanger med Dagceller, Natceller og fælles Soverum. 
 
3.    Det nuværende Tugt- og Forbedringshus i Viborg ombygges og indrettes til 
et Forbedringshus for 40 Mandsfanger med 50 Dagceller, 190 Natceller og fælles 
Soverum for 160 Fanger. 
 
4.    I Tugthuset ved Horsens indrettes fælles Soverum for 50 Mandsfanger, saa 
at der i denne Straffeanstalt kan optages 500 Mandsfanger. 
 
5.    Odense Straffeanstalt nedlægges, naar den i forestaaende Paragrafer 
ommeldte Ombygning og Indretning af de andre Anstalter er saa vidt 
fremskreden, de i den først nævnte Straffeanstalt værende Fanger kunne 
overflyttes, og bliver derefter den denne Straffeanstalt tilhørende Grund med de 
derpaa staaende Bygninger at afhænde. 
 
6.   Til Udførelsen af det i § 3 ommeldte Byggeforetagende maa anvendes 
116,935 Rd., til det i § 4 ommeldte 1,650 Rd, til forberedende Arbeider til de i §§ 
1 og 2 ommeldte Byggeforetagender 30,000 Rd. 
 
7. Materialierne til disse Byggeforetagender, saasom Arbeidet ved samme, for 
saa vidt dette ikke ved Fangerne kan udføres, udbydes til Levering og Udførelse 
ved offentlig Licitation. 
 
 

**** 
 
 
PS. Det kan tilføjes, at Forbedringshuset i Viborg blev nedlagt 1875. 

MH. 
 
 
 



 
9. december 1861 
 

L.  ang. næmere Bestemmelser med Hensyn til 
Forbedringshuusstraffen for kvindelige Forbrydere. 

 
 

§ 1. 
For et Tidsrum af 5 Aar skal Justitsministeriet være bemyndiget til at bestemme, 
hvorvidt Forbrydere af Kvindekjønnet, der hensættes til Forbedringshuusarbeide, 
skulle udstaae Straffen ved Arbeide i Enkeltcelle og ved Ophold i samme Dag og 
Nat med Forkortelse i Straffetiden overeensstemmende med de i L. 30 Novbr. 
1857 § 2 indeholdte Forskrifter.  
 

§ 2. 
Paa dem, der, naar den nye Straffeanstalt paa Christianshavn for kvindelige 
Forbrydere tages i Brug, have begyndt at udstaae deres Straf i de æIdre 
Forbedringshuse, ville Forskrifterne i L. 30 Novbr. 1857 § 2 komme til 
Anvendelse, naar de efter derom af Justitsministeriet afgiven Bestemmelse 
overflyttes til fornævnte Straffeanstalt og der hensættes til Arbeide og Ophold 
Nat og Dag i Enkeltcelle, 
 
 
 
 
 
 
 


