
§ 5. 

Frlil ",ning-~- H elT ,V l' e tli n d : H err baron och Öfv61'ståthållare! Mi ne 
tlrm{m,~ rHd d- benar I Ehuru denna fruO'u sådan den nu föreliO'ger sannolikt 
ningsh\Om för' O l O , 

IIl'deslöslt och icke k n.n i sak föranleda nå.got au Dat beslut ä n det, som bel'od
IlfoS t ituefJld(> ningsutskottet fö reslngi t, anser jag dock lämpligt att bringa fråga n 

qYlllnor. 
under diskussion, enär hiir yppat sig ett slags embetsmanuanit, 
undel'stödt af en af stadens mera fram stående och inflytelsel'ik l't. 
dagliga t idningar, i syfte att förmå stadsfullmäktige att undandraga 
frälsni ngsarllH~ll allt understöd för dess sociala verksamhet. För 
min del tror jag icke, att denna strufvan ar i kommunens eget 
intresse. Stadsfullmäktige hafva förut haft t ill princip att under
stödja sådana filantropi ska företag, som inom komnl unen sättas i 
gång och underhållas af enskilda personerI siillskap eller korpora
tioner. Och jag tror, att detta iifven är i samhällets välförstädda. 
intresse, ty verksamheten på detta omräde skötes ofta bättre eller 
atmlnstone billigare med lika stort resultat af enski lde, som drif\"fis 
af nitiil skan för saken och sköta deu lika mycket med hjndat som 
förständet eller kanske mera med hjärtat, än om den skötes af de 
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kommunala myudigheterna. Dot ilr icke alltid det i forme llt han- ",.l'ni"." 
hönseendo biista tifve n ä r det i materiell t htinseende bästa. nrm~n. rallll-

fl l f 
nill ",.II"01 för 

. - va( nu angår räl ningsarrucus sociala verksamhet, sä torde . ('<.!. '. IÖfitl 01'1 1 

mOb; ljou mot dess understödjande tin viss del hafnL sin grund i proll tillwraoJ ,' 
'1' f q villllor. 

motn Jo. mot l'iilsuingsarmens tillvägagående pR. det rr nt religiösa ("'ort .1 

oml'l\dctj och den motviljan kan jag dil förstå, ty jag kan siiga, 
nit jng själf delar den. Men jag tror, att mau iif"en bär vid lag 
far låta dott, yara detta; man får skilja på frii lsniugsarmeus 
TI.'ligiösa verksamhet och dess sociala \'crksamhet. Den senare är 
obestridligen t ill samhällets nytta; deu bar, som bekaut, tagit form 
i slllDwel'ksamhot, riiddningshem m. m. dylikt. 

J ag har dii rför känt mig manad att taga något närmare reda 
på saken, om bär ilr i fr~ga, än hrad man får genom fattig"årds
uiimudeus i de tta betänkande meddelade uppgifter. J ag har be
sökt räddningshemmen och där erhållit en statistik, soJ)] omfattar 
icke blott sista ärat, säsom den i betänkandet leUl nade, utan alla 
de är . under h vilka räddnio gshcmmcn von t i yerksamllCt. 

I betänkandet finnes niimndt, att 8 70 flickor varit inlagna II 
hemmen under den tid, dessa \~arit i yerksnmhet. ~u är emeLler· 
tid förhållandet det, att af de a 870 fli ckor en hel del, icke 
mindre än 309, \-ari t intagna i\ hemmen flera gånger, så ott det 
egentliga antalet intagna iiI' 56 1. H emmen äro b 'å, det ena be
läget vid Luntmakorogatan och öppnad t den 14 januari 1 90, det 
anlira ,-id Grof Thuregatan och öppnad t den 1 apri l 189 7. Af de 
56 1 intagna q,; nnorna hafva 4 59 m rit moraliskt förfallna genom 
sexuella felsteg. De öfriga 102, om hvilka ej säges, att de blimt 
fÖlförda, b.afva vant drinkerskor eller tjufvnr eller ock gifta qviDnor, 
som fört ett edeslöst!if. Ett mindre antal af dessa icke för
förda hafm ryckts undan fafllu i sista tu nd. 

Fattig,'ördsnämnden har påpekat. att det in tagits ilf,'en h.uta 
q,-innor, och tyckes anse detta olämpligt. E mellertid ba r det ,;d 
hemmen meddelats mig, att en slor dcl af dessa gifta q,;nnor iiro 
frånskilda, antingen på laglig väg ellcr faktiskt seda n längre tid , 
och att de snlunda icke baCt något hem eller nagan familj . 

Af nämnda 561 intagna qnnnor hafq, 390, eller nära tre 
fjardedelar af b.la antalct vari t fran laDd~rteD , rued.~ 166 .,'arit 
från Stockholm och 5 Iran utl.ndet. 130, .. Iunda Ick. mmdre 
lUt en fjärdedel, haf,.a "srit under 20 ir. 273, eller hälften af 
dem all., oppgifv .. haf,.a Jef,'at pa p1'Otltitution ocb 244 baf,'. 
undersAlt Ciin~tralI' Af bela antalet ha 31 9 blif'; \ '&Dda i 
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",<"n;no, . ·tjenst eller till sina slilgtingar; det gör sålunda () 1 %, som blif,·it 
n~'n' ,Md· räddade eller upprättade. Jag tror, att detta iir ett så pass godt 
nmOZ8hem fOr. . 
ecdcel ö8n. och resultat, som man l allmänhet kon vänta af cn dylik y rksamhet, 
prolllitu l'rod e hvilken ju bör till de allra s, årasto. 

qvinno r. 
(Forl,.) J ng har haft särskildt intre so af att taga reda pä dc a .aker, 

emedan jag har en viss egen erfarenhet om denna slags ,·erk
samhe!. Under den tid, jag ,·ar bosatt i Göteborg, tillhörde jag 
nämligen under 11 ar s!)7elsen för ett riiddningshelll, som ännu 
bestär under namnet 'Vaterloo arbetsh em. Där har under 22 ars 
tid dock intagits cndast 238 qYinnor; af dessa har af,·ikit en 
fj ärdedel ; af dc Merstående hafva 125, således omkring 70 %, fatt 
plats eller blif,~t gifta. 

Man kan alltså, menar jag, säga, att resultatet ,·id räddnings
hemmen hör i Stockholm varit tillfredsställande. 

Rvad angår de intagnas hemortsrii.tt, så har frälsningsarmen, 
Silsom fatti gvärdsnämnden anmärker, icke därom tagit fullständig 
notis. I fråga om dem, som här icke haft laglig hemortsrätt , 
anser fatti g'·ilrdsnämnden olämpligt, att dessa ej blif"it hemskickade. 
Herrarne skola emellertid besinna, att af dessa 390, som kommit 
frän landsorten, höra troligen de fl esta till den klass af qnnnor, 
som söka sig till hufvudstaden just för att dur kunna föra ett 
lättsinnigt lif; antagligt är därför, att, om de hemskickat, flertalet 
dock suart skulle hafva ätervändt hit. Det är för dem s,·årt att 
i hemorten " inna förtroende och fä tjenst, då det blir kändt, 
s!lsom det snart med därvarande små förhällanden blir, att de hem
sändts frän Stockholm. De skola därför suart äter bege sig till
baka hit, och de skola alltid en tid kunna gömma sig här. Det 
finnes alltsil mycket stärre utsigt att fä dem upprättade, om de fä 
stanna i Stockholm , än om de skickas hem. 

I fattigvärdsnämndens utlätando klagas öfver, att uägon upp
gift ej funnits öfver antalet äterfalL Man kan af mina uppgifter 
se, att det är mänga, då ju 309 varit intagna flera gänger. Mon 
hufvudsaken är ju, att dessa intagna qvinnor verkligen il'uddas, 
vare slg de endast en gäng eller flera gänger intagas; att hemmens 
verksamhet dock lemnat ett godt resultat, tror jag mra bevisad!. 
Af dem, som frän hemmen gMt i tjenst, hafva liera stannat i 
snmma tjenst läng tid; eD, som intogs ä hemmet under första äret, 
det var i verksamhet, har i nära tio års tid varit i samma tjenst 
här i staden, nägot som ju är sällsynt uuder alla förhållanden; en 
annan har arbetat vid ett af armens arbetshem i sju års tid. 
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Jag tror, att betydelsen föl' samhället af upprättandet af dylika }""",ning,. 

faUoa qvinuor sii.llan rätt uppskattas. armens rädd-

V ' .. ningshcm för 
l veta, att såvul Stockholms stad som andra kommuner sedeslösa. och 

under de senaste årtiondena utgifvit stora summor, ja millioner, till prostituerade 
. . k . qvi nnor. 

hyglOlllS a lllrättningar, föl' att förlänga luvet hos samhällets in- (F orts.) 

vånare. Detta kallas hygien; men upprättandet af fallna personer 
ilr också en hygien, som jag vill kalla socialhygien ; och den är 
af ännu mera ingripande betydelse för samhället, 'ty en fallen 
person är icke blott för egen del ett förl oradt lif, utan sprider 
äfven förstörelse omkring sig i samhället, förstör andras lif och gör 
dem för samhället onyttiga genom att moraliskt fördärf,'a dem, 
En sådan person är säledes för samhället mycket mera skadlig, iin 
om hon icke alls funnes till eller doge i förtid, 

J ag tror för min del, att fl"älsningsarmen hal" större förut
sättningar ftn många anm'a att lyckas i sin sociala verksamhet, ty 
den har en samlad erfarenhet frän andra länder att stödja sig pä, 
särskildt från England, där denna verksamhet iiI' gan ska liBjg; den 
har ock fÖl'delen af en fnst organisation, hvarigenom den lär känna 
en mängd individer och bedöma deras egenskaper, sä att de kunna 
sättas att arbeta pä just de platser, där de bäst behöf"as och bäst 
passa. Det är icke så. lätt för andra, äf,Ten om de äro mennisko
vänner, att ernå sädana fördelar och fä de riitta personerna till 
verksamheten, Det sväraste iir j ust att fä de rätta personerna, 
D en, som icke har någon erfarenhet om detta slags verksamhet, 
kan icke tro, hvilket tälamod, hilken själsspänstighet och hvilken 
uppoffring det kräfves att handtera dessa ql';nnor. Dot är svårare 
att npprätta fallna qvinnor än att upprätta faUna miln, 

Det hal' sagts af en insändare i samma tidning, som jag nyss 
åsyftade, att frälsningso.rmens sociala verksamhet vore tolererad och 
gållad i London, emedan de sociala missförhållandena där vore så 
stora men att förhållandet vore helt annorlunda i Stockholm. J a, , 
det är klart, att i en stad som London, hvilken har tjugu gånger 
Bä stort invänareantal som Stockholm. det skall finnas mycket mera 
socialt elände än här i staden, Men den som tror, att det icke 
fins elände nog i Stockholm att afhj älpa för bAde frälsningsarmen 
.och andra krafter i samma riktning, den misstager sig_ . 

Om mon t. ex. frågar sig, hvilka sjukdomar mest förekomma 
ä Stockholms sjukhus, sä blir det rätt. svaret bvarken difteri eller 
andra vanljga febersjukdomar, utan veneriska sjukdomar. Det 
är mellan 3- och 4 ,000 fall af dessa sjukdomar, som årligen 
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}"·il1.n;n.,- vårdas il sjukhuseu i Stockholm ; det "iII säga lika mänga, ja flora 
n~m.n , ,"dd- än antalet dl-lika fall 11 alla sJ' ukhus i riket i öfri~t. De uppge. 
nlll gshem för . O 
,ud"IO, . och till 1 r, eller l , af heja antalet här värdade fall . Af prostituerade 
proilt,ituemdc q\' innor besigtigas mellan 800 och 900 ärligen, hval'af omkring 

q\"lDllor. 
(Fo,to.) hälften äro ständigt inskrifna. Man kan ej heller säga, att det 

gätt framM till det bättre under senare är; förhållandet är snarare 
• t"ärtom. Ar 1893 funnos i Stockholm enligt fö .. tc stadsläkarens be-

rättelse 2,942 veneriskt sj uke pä civila och militära sjukhus, men 
f,-ra är senare (189 7) hade antalet vuxit till 3,665. Pä stadens 
kurhus intogos år 1893 499 prostituerade q,-innor för ,-enerisk 
sjukdom, men är 1898 hade antalet vuxit till 706. För alkoholism 
vardades ar 1893 407 personer af distriktsläkarne och ä sjuk
husen hitr, meu är 1898 utgjorde dessa patienter 8 12, eller dubbelt 
SfL många. Do af herrarne, som varit i LondoD, torde äf,cn 
kunna afgöra, om man där på söndagsmorgnarna möter så många 
berusade och raglande unge män som uu för tiden ä Stockholms 
gator. J ag tror det knappast. 

}Ian invänder mot fräl sningsarmens 'verksamhet, att man ej 
har annan garanti än .tförsii.kringan föl' medlens användning, att 

inga finansberättelser lemuas ntomstående ' och att man därför ' ej 
kan få nagon inblick i affärsverksamhetens myste rier .. m. m. 
Dessa påståenden bero emellertid pä okuunighet eller misstydning. 
Frälsllingsarmen hUr utger nämligen hvarje är en finansberättelse, 
som tryckes och finn es att tillgä för de herrar stadsfullmäktige, 
som önska däraf taga del. I denua berättelse finnas sammandrag 
och bokslut säsom i hvarje större affär; räkenskaperna granskas af 
revisol'or, som ej tillhöra friilsningsarmen. D en ene af revisorerna 
skickas hit frän England; den andre ål' en svensk, för närvarande 
kammarherre Croneborg, som möjligen någon af herrarno känner. 
På samma sätt granskas frälsningsarmens räkenskaper i England 
af edsvurne revisorer, nu senast af den aktade firman Knox Burbidge 
C"opper & C:o. Dessutom vill jag upplysa - hvad alla i England 
,-eta men icke alla här veta att hvarje land och hvarje verk
samhetsgren han-a sina affärer åtskilda. Slumverksamheten har 
sina inkomster och utgifter, den religiösa verksamheten siua; och 
det är endast i nödfall, som från högq,arteret medgif\'es en öf"er
flyttning af medel frän en gren till en anuan. Eljest fär hvarje 
ufdelning sköta silla affärer för sig och skaffa penningar, huru 
den kan. 

Rvad nu sUrskildt betruffar den sociala "erksamheten i 8,·ori""(' o , 
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har diirå upp,t tt cn ganska stor förlust (61 ,259.58 kr. ) 
gagna /\ren, såsom armens kommendör meddelat herrarne 
skild skrift. 

11 

under de 
• 

l en sär-
l'rähn in~,,_ 

nrmen .. rltdd
ning.hf'm ~r 
8f'd"!I!Ö81l 0('11 

H\~i lkcn om helst, som önskar upplysningar anrråendc dessa prO!lt itu('rad.· 

frälsnin~sarmens affärer, fingående rension och dylikt,l:I kan erhålla ;on~~.;. 
sadanfL l armens hÖ~(l'·arter. 

I I1YS ' (I. ' yftade dagliga tidning här har agts, att en slmt, 
utgif~en i Amerika, skulle harra blottat de dåliga sidorna af armens 
verk am het. Ja h,'arje yerksamhct har ju sina fiender. Meu då 
det blil\-it sagdt, att generalen Booth själf skulle hafva inköpt 
hela upplagan nf nämnda bok och ställt om, att den blifvit bränd , 
,(I. är detta ett misstag. Har den blif"it bränd, så har dotta skett 
geuom någon annans föranstaltande. 

Mot dessa förklellnude omdömen om frälsningsarmen torde det 
"ara :)käl att också. anföra ett omdöme af en person) som år värderad 
lifven i vårt laud, den kände teologen och författare n F . W . F aITar. 
Han uttalar sig i Review of the Ch""ches om frlilsningsarmen 
s"lunda: 

Så framt icke "erldslighetens och bigotteriets fÖTenade onda 
andar lyckas förlama general Booths anstriingningur, så skall 
han utom all fråga under en kommande generation intaga en 
hög rang bland "åT tids bliste välgörare... H an hur mottagits 
med en störtsjö nf förolämpningar och skymfliga tillmiilen. P ygmeer, 
hvilka ingon ntanför dems egen lilla tränga krots någonsin hört 
talas om, bvilka aldrig visnt sig värdiga att knyta hans skoremmar) 
och af hvilka hu ru mänga tusen som helst oj kunna uPI,,~sa sn 
myckon frukt af sitt arbete som en tiondedel af de själar, hvilka 
han räddat frän mörker till ljus - hafva skrifvit om honom i 
oTdalag nf verkligt raseri. Gud har hedrat honom med att göra 
aUa dåliga menniskor till hans fiender och där till nägra, som, 
utan att vara dåliga, äro uppfyllda nf fördomar samt fullkomligt 
okunniga om hYRd han uträttat ». 

Jag tror dessa senare ord kunna hnfm tillämpning på åt
skilliga som hlir sista tiden skrifvit om frälsningsarmeu ; det 
hal' no~ varit 'personer, som icke tilhäckligt känt till frälsnings. 
arm~n oller varit uppfyllda af fördomar mot densamma. 

J ag har velat göra detta mitt inlägg i frAgan i afsigt: såsom 
jag i början Bntyddo, att "öcka horrar stadsfullmäktiges ~nt~sse 
för att taga nUrmaro reda på saken och att söka sätta sIg In l 

frälsningsarmens sociala arbote, sil att dc mA kuuna sJölfstlindlgt 
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Frillsn ings- bedöma frågan. D etta kan ske genom bosök i l'äddningshommen 
:l:mellls ril.d,ö

d
- och O'enom studium af därvarande journaler, som äro ganska upp-

nmgs lem r t' . . .. 

sedesl.ösu. och lysande; vidare genom studIum af frälsmugsarmens skrIfter, speCIellt 
prostltucrud(' den 4 oaånoO'cr om året utkommande qvartalsskriften »Ljus i 1nörketJ, 

q"innor. 
(Forts .) som a{handlar den sociala räddningsvcrksamheten. Jag tror, att, 

om herrarne på det sättet förskaffar sig kuuskap om denna verk
samhet, frälsningsarmen skall kunna återkomma med sin ansökan 
om understöd till räddningshemmen med bättre utsigt att vinna gehör. 

J ag vill sluta med att framställa blott det yrkandet, att uti 
beredningsutskottets förslag till beslut mätte ryckas in ett par oru 
, för niirvarande , så att beslutet kommer att lyda : »att förevarande 
framställning om anslag till frälsningsarmens räddningshem för 
sedeslösa och prostituerade qvinnor för närvarande ej må fömnleda 
till någon stadsfullmäktiges ätgärd ' . 

Herr af Klintberg: lIIed förmälan, att frälsningsarmen nu 
i bortät ett tiotal är egnat sitt räddningsarbete ät prostituerade 
q,~nnor, och att den från och med den l oktober förlidet är varit 
i tillfälle att än ytterligare utvidga denna verksamhet, sedan deu 
för detta ändamål anskaffat särskild byggnad, har nu frälsnings
armen kommit in till Stockholms stadsfullmäktige och begärt under
slöd, utan att uppgifva något belopp. Detta ärende har blifvit 
förvisadt till fattigvärdsnämnden, och fattigvårdsinspektören har öfver 
denna ansökan afgifvit ett mycket afvisande utlåtande. För min 
del är jag icke riktigt öfvertygad om, att ärendet hör till fatti g
värdsnÖmnden. 

Det är ju bekant, att fl'älsningsarmen har pä ·detta område 
utöfvat en ganska stor verksamhet, och, bland annat, har den ut
öfvat en välsignelserik verksamhet genom sitt tjenarinnehem, som 
den öfvertagit af fröken Nordvall. Det är också bekant, att dessa 
stackars qvinnor, som blifva underkastade den af Stockholms stad 
förordnade reglementariska besigtning, falla åtskilligt i moraliskt 
värde, och det är också bekant, att dessa stackare hafva myoket 
svårt att resa sig frän den stlillning, i hvilken de kommit, seaan 
de on gäng hafva blifvit underkastade roglementeringen. 

Då nu Stockholms stad själf icke utöfvar nilgon sådan verk
samhet. som ett räddningshem innebär, skulle man väl tycka, att 
Stockholms stad ocksä har moralisk skyldighet att understödja andra 
personer, som vilja egna sig ät detta mycket svära och helt säkert 
mAngen gäng otacksamma värt'. J ag vill dook icke nu yrka någon 
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iilldring i det slut, till hyilket beredningsutskottet kommit, men F riilBn ing jj. 

hal' velat yttra Dllg' i dct sl.fte att J'aO' h OIJpnS att sodan fräls- ~rm.Cn 8 rä dd · 
. ..." o " m o "'shcm för 

mngsarmen vii! fått "isa, hyad den kan åstadkomma O'enom sl n 8cd:s lösll. och 

utvidgade verksamhet, den skall å terkomma och da röna o ett !?)' UU- prosti tllc radc 
.... q\' lnnor. 

sammal'e mottagande, sedan m an set t hvnd den kunnat åstadkomma (F or ts.) 

på den vägen, 

H orr Fr om : I likhet med deu förste talaren vill jag redan 
från början taga afständ f Tån fl'älsningsarmens religiösa verksamhet 
och endast hålla mig till den häl' föreliggande fr!lgall. Och d!l 
jag i likhet med den siste talaren har funni t, att Stockholms stad 
icke gjOl't något som h elst föl' att taga "ärd om den kategori af 
fallna, hvarom hiir iir fråga , sä anser jag, att det snii fva svar , som 
fattigvårdsnämnden, genom att göra fattigvårdsinspektörens uttalande 
till sitt , häl' afgif\'it, icke är rätt pä sin plats, Jag anser näm
ligen, att här iiI' ett fält, där något bör göras, och om ingen annan 
gÖl' det än frälsuingsarmen , så bör man icke däl'för, att det är 
frälsningsarIDen som gör det, sluta hjärtat till föl' hvad mao 
anser vara riitt, Jag skulle mycket hälhe se, om dessa. hem före
stodcs af damel' från föreningen föl' välgörenhetens ordnande än af 
frälsningsso ldater, men då DU faktum är , att frälsningssoldater utföra 
dotta behjärtansvärda arbete, anser jag , att vi liro skyldige åt
minstone det uttalandet här i stadsfullmäktige, att ,"i siitta " ii rde 
pil, att denna verksamhet bedrif,·es. 

Jag h al' i dag samtalat med den roteman, inom h \'81'5 distrikt 
ett af dessa hem ligger. H an sade sig under de sista 10 ären 
mycket noga hafva följt verksamheten inom hemmet, och för .sin 
del kunde han ,,-i tSOl'da, att ordningen och skötschI vore mönster
g illa. Då hemställer jag, buruvida man, ntil' denna verksamhet 
icke hal' bcdrif,' its af någon annan och ingen a.nnau bedl'ifycr dOll 

än f rälsningsarmen och donna arme får ett sådant vitsord af en 
Som . vi~l närmast iiI' kompetent att bedöma den jag hCJllstiillcr. 
sä!J'cr J' aO' hUTU\·ida det ilr n'i.tt att utan "~idaro, därför att fram-o 

o o' 
ställuiuO'en kommit från ett Sällskap, som, man på andra områden 
icke O'lllar stillla si O' så al\'isnnde, o' o . 

J ag hal' icke något yrkande att g,öra, men har ansett IDJg 

böra göra detta uttalande, för att frälsulllgsal'1UCu, såsom herr af 
Kliutber" sade, skall haf,". mod att komma tillbaka och för at~ 
saken d~, cftCl' uHnTIlll'C utredn ing, må kunna fiuna s ,~ärd att nl\

got beaktas, 



Den 7 moj 1900. 

Friilsrungs- H err Ramst edt: Om jag förstod den siste talaren Tätt, \"ar 
armens riidd - S· k h l det hans menino~' att tockholms stad lC -e o~J'ort något som e st ningshc m för 

sed('s l.ösl\ och för nå.got räddningshem. Fröken Elsa. Borgs räcldniugshem på. Söder, 
pro~tl tu(,rll(ll' • f h ll'd d "d af d D t qvinnor. som gäl' l samma sy to, ar orne ert! uu ersto sta en. e ta 

(Fort!;.) lir visserligen icke stort, mon l'äddningshemmet är ioke holler sa 

syuuCl'ligen omfattande, mon det är ju i_Lndock något i den vägen. 
Såsom frågan nu ligger, synes det mig val'a l iimpligast -

och nägot yrkande i motsatt riktning har icke heller gjorts att 
man under förhandenvarande utredning bifaller den af berednings
utskottet gjorda hemställan, och ber jag att därtill fä yrka bifall. 

H err From: Med anledning af den siste talarens yttrande 
vill jag nitmna, att det icke var mig obekant, att Stoekholms stads
fIlJJmäJ..'i:ige nnderstöJde Elsa Borgs hem. Den roteman, om hvilken 
jag nyss talade, upplyste mig äfven Olll, att det fins ett litet dylikt 
hem yid Sundbyberg. Han förklarade emellertid, att, enligt ut
talnnden från polismän, som närmast ha att göra med nu ifråga
varande qvinnor, de nyss nämnda hemmen äro alldeles för inskränkta 
för att mottaga det antal, som ofta vänder sig till polisen för att 
fä hjälp. 
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