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MARIA SANDEL 

Enligt Sveriges rikes lag 
Ur Hexdansen (1919) 

❦    

                       
 … Mat åt barnen. 
 Julia Stål vacklade till uppe på stegen. Stod 
hon nu också och pratade för sig själv! Bara hon 
inte ropat högt. Vad hon led, hur skulle hon förmå 
uthärda till kvällen! Hemma … Gick de hungriga 
barnstackarne? Och deras far, som fått hem 
exportsprit … 
 Nej, inte tänka, då vore det ute med henne. 
Hon for hastigt över pannan, som var våt av svett, 
och grep sig åter an att torka matsalsväggen. 
 Men hon kunde icke bli kvitt tanken på 
nödläget hemma. Ej ens under den alltför korta 
nattsömnen hade den upphört att pina henne – 
drömmen lät henne se Sven, den minste, glupa i 
sig sågspån – och sedan hade den jagat henne 
utan misskund. Den svåra vandringen i 
morgonens snöyra … Men blott ett ögonblick hade 
hon, skälvande av utmattning, tvekat att fortsätta, 
det var då hennes sjuka bröst gav från sig några 
röda droppar. Utan hennes dagspenning ingen 
mat åt barnen på kvällen – hon tog sig fram, 
besluten att våga det yttersta, och sedan hade hon, 
övervinnande plågor och matthet, varit i selen och 
skött sitt göra med nit och omtanke. – Julia är en 
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krona, hade den eljest på beröm njugga 
kaptenskan yttrat, inspekterande. 
 Hammaren i tinningen, som aldrig ville 
sluta! Och tandvärken! Men värst var det med 
korsryggen, det kändes som om ett hett järn 
stötvis borrats in. Vad är det åt mig, tänkte Julia, 
fattad av en obestämd oro. Då var det plötsligt 
som om hennes inälvor velat kränga sig upp 
genom halsen. Med fara att falla lyckades hon 
rädda väggen … 
 På golvet stod en balja med vatten. Ned för 
stegen och dit, fort! 
 När hon åter hunnit sansa sig, blev hon 
liggande på knä, där hon fallit, oförmögen att 
genast stiga upp. Hon förstod … Ansiktet 
avspeglade den ytterligaste förtvivlan. Havande! 
Ett fjärde! – O, herre gud i himmelen, hjälp mig! 
stammade hon med vita läppar. Slog så händerna 
för ansiktet. – Jag står inte till svars … Gud, 
förbarma dig, låt det inte vara sant! 
 Hon jagades upp av en telefonsignal i 
rummet bredvid, stapplade stödjande sig mot 
väggarne, till stegen och började göra rent efter 
sig. Då kaptenskan om någon minut kom in, såg 
hon Julia, som sträckte sig däruppe i höjden, en 
bit åt vadorna till. Bara stoppar nästan, tänkte 
hon. Ordentlig människa. Med fingret gled hon 
längs panelen. Allt gott, intet att anmärka – jo, 
kanske salen redan bort vara färdig. 
 – Vi ha så mycket att uträtta innan kvällen, 
sade hon antydande, i det hon gick ut. 
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 Julia var glad över, att hon besparats visa sitt 
ansikte och svara; hon kände sig ej ha välde över 
rösten. 
 O, att få gå hem, krypa in i en vrå och gråta 
ut, trygg för främlingars blickar! Omöjligt. Barnen 
skulle se efter mat i hennes händer. Svetten 
pärlade, ådrorna svällde under armarnes 
lutbrända1 hud. Värken i korsryggen var ej längre 
så olidlig, men ångesten … Det var henne som om 
blodet sögs från hjärtat av ett gnagande, slitande 
gap. Ännu ett barn! Bättre du vore död, dömde en 
omutlig röst i hennes själ. 
 Men så tänkte hon sig den lilla varelsen 
under sitt hjärta, och moderskärleken bredde 
genast vingarne till värn och huld2. Kläder, 
liggplats … Tyvärr var den gamla klädkorgen, som 
tjänat alla de små till säng, uppbränd, men det 
kunde bäddas i gungstolen. Skjortorna efter Sven 
hade hon skänkt en tös, som behövde en 
handräckning, men andra småsaker funnos i 
behåll, utom mantlar. Nå, hennes ljusa yllekjol 
räckte säkert till ett par, möjligen tre. 
 Det kom fina rynkor om Julias läppar, som 
smekte de en len liten kropp. Men ångesten 
lämnade blott en kort frist. 
 Lindring, ro! Hon slets sönder, skulle digna 
– och vad sedan? För att få sina tankar från den 
förfärliga upptäckten gjorde hon ett överslag av 

                                                        
1 lutbränd: lut är en frätande kemikalie som användes som 
rengöringsmedel. Huden på Julias armar har blivit skadad 
av att hon tvättar saker med lut.  
2 huld = omsorg 
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inköpen på kvällen och vad de skulle gå till. 
Stångkorv, spisbröd, potatis, fotogén, mjölk. Anna 
måste ha en tröja, kölden var stark och hon skulle 
till sjukhuset dagen därpå. Alltid frös den lilla 
stackaren om sina armar, ack, så magra, prickade 
av tuberkulosknölar. (Det ofödda … påminde 
samvetet och ångesten sög till.) Så, nu var hon 
åter fast i grubblet – bort, bort! Bröd, potatis … 
Hon räknade över alltsammans åter och åter, hon 
ville ha det att räcka till en docka åt Hildur, vars 
födelsedag det var. Tjugufem öre, tänkte hon, mer 
behöver den ej kosta. Hennes milda tös – bara det 
ej hänt något … (Och åter plågade samvetet och 
ångesten i förbund.) 
 På kvällen, när Julia stod färdig att gå hem, 
sade kokerskan: 
 – Vad frun ser eländig ut i ansiktet. Hur är 
det fatt? 
 – Lite trött bara, svarade Julia, sluten och 
fåmäld som alltid. 
 – Jag menade bara väl, jag. Men hon är 
omöjlig. Varför gör hon inte som andra, talar om 
sina bekymmer, för det lättar. Alla karlar är kräk. 
Det är väl hennes man, som plågar livet ur henne? 
 Men Julia Stål hade intet förtroende att giva. 
 Utkommen började hon halvspringa. Först 
var det tröjan, den drog mer än hon beräknat. Vad 
det gjorde henne ont att ej kunna skänka 
födelsedagsbarnet den efterlängtade dockan! Med 
en lång blick åt leksaksboden gick hon att handla 
mat och lyse. Överallt blev hon förbisedd och fick 
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vänta, fattigt klädd som hon var. Och gossen som 
skulle hämtas från barnkrubban! Tiden därför var 
redan överskriden, det bleve säkert snubbor, 
kanske förbud för barnet att komma igen – 
förestånderskan var så häftig. 
 Hennes mod sjönk ytterligare, då hon 
äntligen hann dit, ty hon såg leksalen mörk och de 
låga borden i matrummet avdukade. – Lilla 
gossen min, vad han ska vänta på mor och längta, 
ömkade hon tyst. 
 Sorgmodigt vankande utmed klädhängaren 
bar den lille mannen sina kängor tillreds i famnen 
– inne måste barnen springa kring på 
strumplästen för att skona golvbetäckningen. – 
Mor! Han snubblade, klen och ivrig, sträckte 
armarne … Hon hade honom vid sitt bröst, hans 
lilla ansikte borrade sig in mot hennes hals! 
 Förestånderskan kom. – Sånt slarv … fräste 
hon och stack sitt ur under Julias näsa. – 
 Böjd under barnets tyngd och alla inköpen 
travade Julia fram i snömodden. – Håll inte mor 
så hårt om halsen, bad hon gossen; hon flämtade 
tungt, hostade. – Å bröstet, det kändes som 
hotades det att sprängas. Den lille förstod dock ej 
att åtlyda moderns maning. Darrande av köld 
hängde han slappt över hennes skuldra; hon blev 
orolig, han var ju dock väl påbyltad, kände på 
hans underkläder. Våta, ej underligt då. Hon stack 
honom under sin sjal, undrande över att han 
jämrade sig, då denna drogs till om hans rygg. 
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 Huset, där hon bodde var ett tvåvånings-
ruckel. En smal gång, som fick sitt ljus genom en 
glasruta på hennes dörr, förde till lägenheten, 
vilken bestod av ett rum och kök. Men det var 
länge sedan hon haft lyxen av en spis; köket hyrde 
hon ut åt en änka, Frida Andersson, med ett barn. 
Emellertid var rummet försett med en 
gammaldags kamin, på vilken matlagning kunde 
ombestyras, och för det var Julia tacksam, men 
tyvärr var den fristående eldhärden även henne en 
orsak till pinande oro, och Hildur var strängt 
förbjuden att gå den nära, då den brann. 
 Likväl satt flickan på en pall framför den 
öppna kaminluckan, då modern kom hem, och 
glöden kastade sitt sken över det ljuva ansiktet. 
 – Hur näns du att skrämma mor så, 
förebrådde Julia. Gå genast därifrån! Vem har 
eldat? 
 – Det har pappa gjort. 
 – Var är syster? 
 – Anna sprang in till Nybergs, då pappa kom, 
för hon blev så rädd, och hon är där än. 
 Fadern hade alltså lämnat henne ensam med 
elden! 
 Sedan Julia befriat gossen från ytterplaggen, 
radade hon upp paketen ur korgen. På bordet låg 
ett vitt papper i stället för duk, det var fläckigt av 
smutsgrå ringar efter glas. 
 Exportsprit, konstaterade Julia rysande. 
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 – Har här varit främmande? frågade hon 
sedan, varsnande sju tomma ölbuteljer på 
byråhörnet. 
 – Ja då, pappa hade två fulla karlar med sig, 
och han hämtade öl. 
 – De skramlade väl till kalaset. 
 – Inte. Ingen av dem hade ett öre. Pappa tog 
ölet på mammas räkning, det står här på lappen. 
 Under samtalet hade Anna, en blek 
fyraåring, kommit in och tillsammans med 
syskonen kastat sig över spisbrödet, som modern 
köpt på hemvägen. Rummet hade redan fått en 
bättre prägel under den ordnande husmoders-
handen, nu lades korven att stekas i pannan på 
kaminen och överbliven kall potatis togs fram. 
 – Du min stora piga, får hjälpa mor att skala, 
så får jag börja bädda, sade Julia. Jag är så 
gränslöst trött i kväll. 
 Det ville Hildur gärna. Och medan hon 
skalade, höll hon också ett öga på Sven, som 
halvlåg över bordet stirrande in under 
lampkupan. 
 Som nu modern stod och riste3 en kudde, var 
det som om en iskall hand gripit henne i nacken, 
hon svängde sig om på hälen, och i samma nu slog 
Hildur raklång mot golvet. Lampan följde, det 
blev kolmörkt. Genomträngande skrik från 
gossen, Annas högljudda gråt, ett dovt dunkande 
mot golvet – det var Hildurs späda lemmar, som 
arbetade. 

                                                        
3 riste = skakade 
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 – Luckan, slå opp den, Anna! ropade 
modern, som förgäves brukade sin styrka mot den 
konvulsiviskt ryckande barnakroppen. Och 
plötsligt strömmade det röda skenet från kolen 
över Hildurs ansikte. Ögonen, orörliga, 
uppåtdragna, liknade stora vita porslinsknappar, 
fradgan droppade nedåt hakan. 
 Lilla Anna hade bevittnat slikt förut, hon 
trevade sig självmant över knastrande glasskärvor 
till skänken efter en sked. Då slogs dörren till 
köket upp, och Frida Andersson, änkan, lyste in 
med en tändsticka, som fräsande slocknade i 
snödrivan på hennes kängor – – –  
 I fulla femton minuter varade barnets anfall. 
Sedan tog modern den lilla slaka kroppen i sitt 
knä, medan grannfrun, som villigt stått bi under 
fasorna, bäddade. Kind mot kind sutto de så, en 
droppe föll då och då från modersögonen och 
stannade glittrande på barnets ljusa flättofs. 
 – Sven vill ha mat, påminde gossen och 
ryckte modern i förklädet. 
 – Det är bara sot kvar av stångkorven, 
utbrast Anna, bestört tittande i stekpannan. 
 Med gossen på armen tog Julia fatt på 
sysslorna, så fort Hildur blivit lagd. – Mor ledsen, 
jollrade han och torkade hennes ögon med sitt 
förkläde. Änkan Frida dröjde ännu, hon satt på 
sängkanten och tvinnade sina tummar. 
 – Fru Stål ska söka gud, det har jag redan 
sagt frun många gånger, sade hon. Om man litar 
sig till honom, så hjälper han, det vet jag, för han 
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är kärleken, säger bibeln, och det tror väl frun, 
eller hur? 
 Julia flyttade sin blick från Hildur till Anna, 
som satt och lekte med en grannt målad träsked, 
minne från en långvarig vistelse å ett 
tuberkulossjukhus. 
 – Barnen … De ha ju intet ont gjort. 
 – Det vet man inte, det är bara gud som kan 
skåda hjärtan. För resten är det väl inte Herrens 
fel att folk gifter sig, som inte bör. 
 – Jag var fullt frisk, då jag gifte mig. 
 – Men han? 
 – Jag visste inte annat då, än att han också 
var det. 
 – Nåja, ifråga om tuberkulosen kanske, det 
slags han har. Men försök inte inbilla mig, att frun 
inte visste om hans fallandesot4. 
 – Vid Gud. Jag hade inte en aning om den, 
innan han fick ett anfall hemma, och då var jag i 
fjärde månaden med Hildur. 
 – Men observera, att ni har tre barn – såna 
de är. 
 Det grymma hugget mot de små tog hårt i 
deras mors hjärta, men tacksam för den nyss 
visade hjälpsamheten kuvade hon sin smärtfyllda 
harm, svarade blott på den indirekta förebråelsen. 
Rösten lät bruten. 
 – Ja, det är mitt stora fel, att jag haft livet 
alltför kärt. Det duger inte för den, som är gift 

                                                        
4 fallandesot = epilepsi 
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med Stål, att sätta sig upp mot honom, om man 
vill leva. 
 Hon ångrade redan sin ovanliga 
meddelsamhet, men änkan Frida slickade sig om 
munnen i förväntan på vidare förtroenden. 
Hennes missräkning blev därför stor, då brak och 
svordomar ute i gången förkunnade ankomsten av 
herrn i huset, innan hon ens hunnit en fråga. 
Tummarne stannade ögonblickligt sitt kretslopp, 
hon for upp och in till sitt kök. 
 Genast Julia såg sin man greps hon starkt 
utav känslan av sitt havandeskap. Instinktivt 
drogs hon emot honom, maken, barnafadern, 
längtande att förtro honom sin hemlighet. Men 
erfarenheten manade henne till försiktighet. 
 Utan ett ord till hälsning hade mannen slängt 
av sig mössa och kavaj och vräkte sig nu på en 
stol: 
 – Dra av mig stövlarne, din dj– 
 Han lade märke till hur mödosamt hustrun 
rörde sig och flinade elakt. 
 – Nej men Robert, du ska väl inte spjärna 
emot, sade hon, drog flåsande – och i det samma 
gav han efter. Följden blev den avsedda. Men i 
fallet stötte hon omkull buteljen med 
exportspriten, och det släckte hans löje tvärt. 
 Emellertid hade Sven somnat i kläderna. 
Omsider fick dock modern tillfälle att sköta 
honom, och då blev det henne klart varför han 
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ömmat vid sjalens åtdragning – stjärt och lår voro 
rödflammiga efter en omild avbasning5. 
 Modern kände det värre än om hon själv 
piskats. 
 Följande dag medförde ett uppträde mellan 
de två grannarne. Orsaken bråk mellan deras 
barn. Nu var det så att änkan Frida, hämndgirig 
och grälaktig av naturen, hyste gammalt groll mot 
Julia. Dig är det väl ingen konst att dräpa till, 
tänkte hon och borrade in sitt förgiftade vapen – 
en blodig anspelning på de olyckliga smås 
undermålighet. 
 Deras mor blev vit av smärta och vrede. 
 – Och fru Andersson, som anser sig frälst! 
Hur vågar frun vara så bittert elak? 
 – Det gör inte ett dugg, för jag ber gud om 
förlåtelse, och jag är delaktig i nåden. 
 – Ja, det är mycket fru Andersson är delaktig 
i, pikade Julia. Att vara guds barn, det är allt en 
bra födkrok. 
 Som den andra himlade sig till ett gott 
levebröd av lätt duperade sekterister6, svartnade 
det för hennes ögon av ondska, men hon sade 
endast helt blitt och påtagande sig en klädsam 
martyrmin: 
 – Frun får nog ångra sig en gång. 
 Anna skulle tagas in på sjukhuset vid 
middagstiden, så hennes mor måste avstå från sitt 
utearbete denna dag. Flickan var förtjust i sin 

                                                        
5 avbasning = kroppslig bestraffning 
6 himlade sig till ett gott levebröd … = hon lever gott på att 
tigga pengar av vissa kristna  
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ljusröda undertröja och ville ha den utanpå 
klänningen, hon hoppade muntert omkring, men 
då stunden för avfärd kom, kröp hon in i mors 
famn och grät. Fadern hade gått från hemmet på 
morgonen men om till arbete? Julia förblev i 
ovisshet därom, tills hon återsåg honom på 
aftonen. 
 – Ack, så lyckligt, han har inte druckit så 
värst mycket, tänkte hon. Och han har varit på 
fabriken. I kväll ska jag passa på och tala om … 
 Hon såg med oro, hur han länsade 
brödkorgen och sedan sökte fram några brödbitar 
hon hade gömt åt de små. Men han svor åt henne 
mindre än vanligt, och det styrkte hennes mod. 
Fast han var opålitlig … Hon måste dock förtro sig 
åt honom. Men o, hur skulle han taga det! 
Rädslan än jagade, så att hon hade bekännelsen 
på läppen, än återhöll. Men kampen blev henne 
till slut outhärdlig. Hon sade darrande på rösten: 
 – Snälla Robert, gå inte ut med detsamma! 
Jag har något att tala om för dig. 
 Stål satt med mössan inklämd mellan knäna 
och räknade innehållet i en svart läderpung. Han 
såg upp med en fråga i blicken. 
 – Jag är så ledsen – du får inte bli ond, 
Robert – men nu är det så illa ställt att vi ska ha 
en liten till. 
 Mannen for upp. 
 – Ditt förbannade as, kommer du med en 
unge nu igen, skrek han, måttande en spark åt 
hennes underliv. 
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 Hon väjde med en skicklighet, som förrådde 
vana, men hann dock ej undan – sparken träffade 
henne i höften, vräkande henne mot dörren till 
köket, så att änkan Frida, vilken hade örat mot sin 
sida av dörrspegeln, förfärad och oförberedd så 
när tumlat över ända även hon. – 
 Natt: 
 Julia släpade sitt kors på Golgatavägen, hon 
gisslades, hon tömde lidandets kalk7, hon led 
dödens ångest, en moder, som bar sina barns 
oförskyllda lidanden, deras, som redan frättes av 
rötan i livssaven och det ännu oföddas, vilka hon 
hopplös förutsåg. 
 Stor och värdig i sin tragiska styrka – om än 
eländigt är livet dock kärt, då barn binda – beslöt 
hon underkastelse inför samvetets bud: Hellre dö 
än ge livet åt ännu ett barn.  
 

* 
 

Änkan Frida kom hem vid surt lynne. Hon hade 
väntat sig avlagda kläder och en tia av sin 
skyddsfru8 men fått en moralkaka. 
 Först inne i gångens mörker lade hon dock 
bort sin serafiska9 min. Som alltid tassade hon 
fram. Nyckeln ur, ingen hemma alltså, tänkte hon 
med en hätsk blick mot Julias dörr. 

                                                        
7 kalk = bägare; tömma lidandets kalk = plågas (bibliskt 
uttryck) 
8 sin skyddsfru = den kristna kvinna hon brukar tigga 
pengar av 
9 serafisk = änglalik 
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 Men inne i sitt kök for hon samman skrämd 
och lyssnade. Ett underligt ljud – var det en 
snyftning, kvävd jämmer och varifrån kom det? 
Åter. Hon lade örat mot dörren till rummet, Å! 
Hennes ögon stucko och väste. Nyckelhålet! 
Täppt. Hon malde sönder ett ilsket gny, tänkte sig 
om. Glasrutan åt gången … Skorna av, en stol, ut 
och upp! Snabbt, kattmjukt. 
 Först såg hon endast Sven, som låg sovande 
på sängen. Men när hon varsamt makat sig på 
stolen och torkat glaset, som hon immat, fick hon 
vidare överblick. 
 Vid träsoffan var en bit trasmatta utbredd, 
den var blodig, smala röda rännilar sökte sig fram 
mellan varpens frans mot plåten, varpå kaminen 
stod. En flik av Julias bruna kjol – vador i grå, 
mycket stoppade strumpor, randade av sipprande 
rött – –  
 – Gud vare tack och lov att man kan skriva, 
mumlade änkan Frida, då hon äntligen steg ned.  

 
* 

 
Den olyckliga modern erkände utan omsvep sig 
skyldig till det varför hon anklagades: foster-
fördrivning10. Enär all möjlig hänsyn togs till 
omständigheterna och motivet till gärningen blev 
domen den lindrigaste lagen medgiver: 

ett års straffarbete. 
 

❦ 

                                                        
10 fosterfördrivning = abort 


