
   
 

RAGNA 

 

Ragna, 17 år gl. (varetektsfange) 

blev om våren 1906 efter forældrenes oppfor – 

dring taget bort fra sit hjem og brakt   

til Magdalenahjemmet, men hun rømte  

ganske snart efter og narret med sig  

to andre 16 års piger. Da hun åbent  

under eder og forbandelser erklærede at  

hun vilde leve gadelivet, så greb vi til det  

sidste fortviledes middel - at forlenge  

hende indsat på Vollan. Hun blev så hentet  

 til politikammeret. Her blev hun  

under vidners påhør givet valget mellem  

6 m. Vollan - el. at følge med til Magda- 

lenahjemmet. Hun valgte Vollan. Med  

kiærlighed og alvor foreholdes hun følger- 

ne af dette valg, men på alle spørsmål  

og forestillinger var svaret bestemt  

"Jeg vælger Vollan og gadelivet." Hun blev  

da satt i fængslet til varetægt og derefter  

bragt til Vollan. Da R. var en 16 års pen  

ung pige blev hun her utsedt af en  

yngre kone, der også var indsat her - og  

som holder hus for faldne kvinder 

 - til at blive et av hendes ofre. Hun  

fik hende til at rømme med sig, men  

efter nogle dagers forløb blev de fundne  

og atter indsat igjen. Nå fik hun 3  

dagers mørck celle. Da hun nu kun  

havde 1 md igjen af sin tvangstid, 

 og disse to skulde udgå samtidigt, blev  

om hun nu tilspurgt, om hun nu ikke havde 

fået nok af dette, og om hun ikke vilde  

vælge et bedre liv. Da hun svarte at  

hun bittert angred og beklaget sit u- 

lykkelige liv, blev der av frk. Venås straks 

 indviet anmodning til Vollans bestyrelse  

og til politiet om hendes frigivelse, svaret  

underskrevet med bestyrelsen for Grini  



   
 

kvindehjem - om plads for henne der.  

Det blev velvilligt indrømmet og avtalt,  

og efter 14 dagers forløb blev hun løsladt  

og fik lov at tilbringe en dag hos sine  

foreldre til gjensidig glede. Derpå reiste hun på bekostning  

af redningsmisjonen og samlaget under følge af  

frk. Venås -  ned til Grini Kvindehjem og  

gav mange gode løfter. Som det synes, 

har hun også holdt dem. Bestyrerinden derved  

gir henne et særdeles godt vidnesbyrd.  

Selv skriver hun kjærlighets og takknemmelige breve til sine for- 

ældre og til dem, der tog seg av hende her.  

Alt tyder på, at en fullstændig forandring  

er foregået med hende. -  
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