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Förord 

Cecilia Olsdotter var min morfars farmor. Jag fann hennes öde i släktforskningen 

efter att min morfar gått bort. I en sökning på internet hittade jag notisen i 

Blekingeposten. Det var starten på mitt arbete att finna mer information om 

Cecilia. I handlingar från kommunarkiv och i protokoll från förhör, 

undersökningar och rättegång har en bild av Cecilia vuxit fram. Hösten 2018 

påbörjade jag en roman om henne och hennes son Karl Alfred.  

Det här är mitt sätt att berätta om hennes liv och det öde som drabbat henne och 

många andra kvinnor i 1800-talets Sverige. Mitt examensarbete i Kreativt 

skrivande är fortsättningen på min roman. 

Växjö 2020 

Birgitta Warodell   
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Sammanfattning 

I denna fortsättning får vi följa pigan Cecilia Olsdotter som under senare delen av 1800-talet 

misstänks för att ha kvävt sitt nyfödda gossebarn till döds. Cecilia fängslas, förhörs och 

undersöks i väntan på rättegång. Under tiden i Karlskronas cellfängelse förväntas hon 

redogöra för hela sitt liv i de förhör som hon utsätts för. Hon våndas och tänker tillbaka på sitt 

liv och oroar sig för sin pojke Karl som hon lämnat på fattighuset i Nättraby.   

Cecilia har som de flesta flickor under 1800-talet tidigt fått ta pigtjänster för att klara sitt 

uppehälle. Hon fick sin son Karl när hon arbetade vid prästgården i Ronneby. Som ogift mor 

får hon inte behålla sin tjänst och hon kämpar för att hon och pojken ska kunna klara sig. 

Cecilia tar sin lille son med sig och återvänder till sin hembygd. Hon får arbete på ett 

gästgiveri där superiet är vida känt. En kväll möter hon amiral Ehnemark som erbjuder henne 

arbete som piga på gården Agdatorp. Där stannar Cecilia och Karl under några år innan de 

beger sig till Karlskrona. 

Vid tiden för mordet är Karl sju år och Cecilia är skriven som försvarslös/kringstrykerska 

och de är båda olovligen inhysta hos hennes storebror Johan. Innan mordet har hon, utan att 

berätta för Johan, lämnat sin sjuårige pojke Karl på fattighuset Fredriksdal i Nättraby. 

Karl Alfred Ekblad är under 1940-talet en gammal man bosatt i Kalmar med sin ”tokiga” 

Anna. Han har för sin familj förtigit saker från sin barndom och ungdom. I livet sista år 

kommer minnen tillbaka som han för länge sedan trodde sig begravt. 

Cecilia Olsdotter får i förhören redogöra för hur hon förtigit sitt havandeskap och fött sitt 

barn i lönndom. 

Historien om Cecilia Olsdotter och hennes pojke Karl Alfred bygger på släktforskning och 

protokoll från förhör, undersökningar och rättegång. Det är en skönlitterär roman om vanliga 

människor liv, skamfyllda minnen och hemligheter. Fattigdom och överlevnad i en tid då 

befolkningen i Sverige flyttade från landsbygd till de växande städerna. 
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Förkärla sensommaren år 1873 

Cecilia håller det lilla knytet tätt intill sig när hon går längs häradsvägen. Tornet på Förkärla 

kyrka syns i fjärran. Hennes längtan är stark efter att få sätta sig och vila en stund. Tröttheten 

värker i kroppen. Den lille gnyr vid hennes bröst. Hon kikar ner på honom och kysser hans 

panna. Den gossen Karl Alfred är det vackraste barn hon sett. Den lilla hakan, lite rundad, 

precis som på far hans. Hon stannar och ställer ner väskan, måste få sätta sig ner en stund. 

Ryggen är kupad som på en gycklare med puckel. Nacken värker som om den ska brista. 

Tänk att en sån liten unge kan vara så tung. Cecilia sjunker ner mot stenmuren och bördan i 

kroppen lättar.  

Stenen är sval. Han är vaken nu, ögonen ser på henne och hennes hjärta smärtar av oro och 

omtanke. Det är en vacker dag och hon vilar ögonen i utsikten över åkrarna och tänker på hur 

far grävde sig fram i kanaler och diken. Hon blundar när minnet kommer över henne. Far som 

en kall februaridag halkat på isen och slagit i huvudet illa. Männen, arbetskamraterna, som bar 

honom hem till mor. Men inget kunde göras och han lämnade dem redan samma kväll. Cecilia 

var nitton år och hade pigtjänst hos Svenssons i Fälla när budet kom. Hon skyndade hem men 

hann inte innan han somnade in. Mor ställde iordning honom. Tankarna på likvakan får 

Cecilia att rysa, hur hon stod där och såg på sin bleke far som en gång varit full av liv. Mor 

som var näst intill tröstlös. Och som om eländet inte var nog så blev hon snart ivägkörd av en 

hjärtlös och hård farbror Jöns. Cecilia och storasyster Johanna som hjälpt mor att packa. 

Deras kära mor som efter begravningen i all hast fick bege sig till sin syster i Listerby. Cecilia 

vet att det inte är lönt att gråta över spilld mjölk men det är svårt att låta bli.  

Hon tar väskan igen och går trots att det stramar i ryggen. Framåt, framåt, skorna svajar 

osäkert och tårna får knipa hårt för att hålla ihop det slitna lädret. Hon stannar framför 

Förkärla kyrka och vilar höften mot kyrkomuren och det kommer till henne att hon aldrig 

riktig vant sig vid att kyrkan efter ombyggnaden är så vit och hög, inte alls som den såg ut i 

hennes barndom.   

Cecilia öppnar grinden som ger ifrån sig ett plågsamt gnisslande. Den lille börjar gråta och 

hon hyssjar åt honom.  

Innanför murarna plågar osäkerheten och sorgen henne och blicken dras bort där far och 

mor ligger begravda. Det isar inom henne av saknad, men tårarna är slut. Kroppen vaggar 

fram och tillbaka för att fortsätta att trösta pojken.  

Det är snart dags för bröstet, men hon vet att det inte går för sig att mata den lille inför 

prästen. Hon trycker ner det rundade handtaget och känner dess lena kalla järn, hennes hand 

är fuktig och kylan från handtaget får henne att rysa.  
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Cecilia drar upp dörren och kommer in i det stilla kyrkorummet. Hon smyger in, stannar 

till och ser på de bekanta kyrkbänkarna inklädda med vår herre Guds ord i vackra färger. Hon 

öppnar den låga bänkdörren till en av de bakersta raderna och skjuter försiktigt in väskan. 

Handen stryker över det nötta träet och det är skönt att få sätta sig ner med en känsla av att 

alla hennes tyngder fallit av henne. Ögonen får vila över väggmålningarna och sinnet lättar 

över att hon sitter långt från Jesus otäcka lidande. Det vilsna i bröstet ger vika för den kyrka 

som är hemma. Cecilia öppnar koftan och hakarna i livstycket och låter Karl greppa tag i 

bröstvårtan, det hugger till, smärtar ut i bröstet innan välbefinnandet tar över. Det smackande 

ljudet hörs väl i den tomma kyrkan. Cecilia håller andan och lyssnar. Det är stilla, men nog 

hörs det väl någon inne i prästens kammare? Bröstet börjar kännas tomt och sladdrigt. Pojken 

släpper taget och hon torkar bort en mjölkdroppe under hakan och lyfter upp honom mot 

axeln. Hon nynnar, han ger ifrån sig ett gurgel och en rap som ekande kastar sig mellan 

kyrkoväggarna. Cecilia skrattar och lägger ner pojken till det andra bröstet. Nu får hon pocka 

innan han suger tag och snart ligger han där och suger med rytmiska tag. Hon lyfter blicken 

och ser på målningarna, predikstolen, bänkarna, ljusstakarna, allt är nästan som förr fast 

mycket finare på något vis. Tryggheten sköljer över henne och tacksamheten till prästen växer 

inom henne, han som hjälpte henne med plats i Ronneby. Kommer han tycka att det är ett 

svek, när hon kommer hem ogift med en liten i sin famn? Prästen som hon alltid sett upp till, 

han som var god som ingen annan, prästen måste väl ändå kunna förlåta? Det var ofta 

förlåtelsen han brukade uppehålla sig vid och tala om under söndagarnas predikningar, att 

man skulle förlåta och icke frukta. 

Det slamrar till längst in vid Jesu lidande, från dörren in till prästens rum och ryggen på en 

reslig man skymtar.  

Det rasslar när han låser och det hörs hur han rycker flera gånger i dörren, som för att 

försäkra sig att den verkligen är låst. Han vänder sig om och går med hårda steg genom 

kyrkogången, han passerar Cecilia som krymper ihop. Pojken släpper bröstvårtan och gråten 

ekar ut i kyrkan. Mannen vänder om. Han ställer sig intill kyrkbänken och glor på henne. Den 

vita kragen framträder under den mörka rocken. Han är präst och något händer inom henne, 

det bildas en hård knut i magen. Hans strama hållning ger honom rätten att vara här. 

Cecilia håller pojken hårt intill sig och skyler sin uppknäppta kofta. Prästen säger inget, 

står bara där tyst med handen vilande på dörren intill kyrkbänken. Hon minns inte längre vad 

det stod på dörren, bara något om att Herren vakar… och Cecilia tänker att måtte han nu vaka 

över henne. Hon reser sig, niger och gör sig till på ett sätt som inte är likt henne.  
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Det är något med den här mannen som gör att hon vill rygga tillbaka, men ändå står hon 

stadigt. Rösten är dock svag och darrar när hon börjar prata.  

”Fader, gode prästen, jag söker fader Olof Johannes, vet han om var jag kan finna 

honom.” 

Hans röst är ljusare och mjukare än hans hållning och Cecilia slappnar av lite när han 

tilltalar henne. 

”Vad har frun för ärende till fader Olof?” 

Cecilia dröjer med att svara. Inte förväntade hon sig att möta någon annan präst. Kanske 

kyrkvärden eller klockaren, men inte en annan präst. Det finns bara en präst i var socken. Hon 

finner mod till sig och ställer frågan igen.  

”Gode prästen, var kan jag finna fader Olof Johannes?” 

”Herren hämtade hem honom under våren. Vad kan jag hjälpa er med…?” 

Det sköljer en isande våg genom hennes kropp och barnet börjar gråta igen, hon hyssjar 

och vaggar och samlar sig så gott det bara kan tänkas. 

”Cecilia Olsdotter, jag är barnfödd här i byn.”  

Hon niger igen, känner sig liten och tvingar sig själv att stå stolt när hon trevande 

fortsätter med orden.  

”Fader Olof Johannes hjälpte mig med en plats i Ronneby, hos kyrkoherde Hain. Det var 

när far och mor, när de båda hade lämnat jordelivet…”  

Han avbryter henne med anklagande röst.  

”Och nu är Cecilia Olsdotter tillbaka i byn med ett barn, var är fadern till barnet?” 

Cecilia ser ner i golvet och dröjer aningen för länge med svaret.  

”Han är död.” 

”Så hon är änka?” 

Cecilia tiger, Herren ska inte straffa den som gör så gott den kan, även om hon står i 

kyrkan och ljuger. Cecilia lyfter blicken och ser bort på Jesus på korset och rädslan för lögnen 

griper tag. Prästen fortsätter när hon tiger. 

”Vad ville hon fader Olof?” 

Den hårda klumpen i magen är som en sten sjunken i bäcken, djupt ner ligger den och 

skymtar. Karl gnyr i hennes famn och snart övergår gnyendet i gråt. Barnet känner hennes oro 

och rädsla. Cecilia lägger handen på kyrkbänksdörren. Prästen verkar inte vilja ta ett steg 

tillbaka, därför föser Cecilia försiktigt dörren mot honom tills han släpper ut henne. Hon 

frigör handen och lyfter upp sin väska och niger innan hon vänder honom ryggen.  
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Trots att hon skälver i hela kroppen så tar hon sig snabbt ut ur kyrkan, drar in luft i 

lungorna och skyndar byvägen ner. Gruset dammar under skorna och det värker i vristen när 

hon trampar snett ett par gånger.  

Ekarna tornar upp sig längs vägen ner till hennes barndoms gård. Där har hon inget att 

hämta, det är farbror Jöns domäner. Hon stannar ändå, hämtar andan och drar sjalen noga om 

sig. Cecilia ser sig hastigt om och tar en lov in till brunnen. Försiktigt lägger hon ner Karl på 

backen där han är skymd och Cecilia ber en bön att han ska vara tyst. Hinken får fara ner åt 

vattnet i brunnen och den sjunker ner till hälften innan hon vevar upp. Hon slevar i sig vattnet, 

törsten vill knappt ge med sig, kanske är det för pojken tömmer henne på mjölken. Hon slevar 

i sig några nävar till och lyssnar till det sörplande ljudet. Anar att hon har blickar i ryggen, 

men försöker intala sig att det bara är inbillning. Karl ser på henne med stora ögon och när 

hon ska lyfta upp honom känner hon hur blöt han är. Snabbt tar hon fram en torr blöja och 

lösgör honom från den blöta. Karl ligger där liten och klen och tittar på henne med varma 

ögon. Han stoppar knogarna i munnen och suttar och dreglar.  

Cecilia står där med den blöta tygtrasan i handen, så börjar hon skratta och gör det 

förbjudna, sköljer ur blöjan i hinken. Hon häller ut vattnet på backen och hänger vant upp den 

på brunnshaken. Hon lyfter upp pojken, rätar på ryggen och ler nöjt över tanken att Jöns ska 

få dricka vatten ur en pisshink. Lindan dras runt kroppen för att ge bärhjälp. Hon går ut mot 

vägen, men stannar vid äppelträdet. Nappar åt sig ett moget äpple från den gren där far en 

gång för länge sedan ympat in sommaräpplen.  

Cecilia kan inte låta bli att söka med blicken efter rörelser i närheten. Magen suger oroligt 

och hon lägger äpplet i kjortelfickan och kniper hårt med tårna i kängorna och hastar framåt. 

Med stolta steg rör hon sig ner längs byvägen, hon måste vara stark nu. Kanske kan 

äldstepigan Karolina i Lillatorpet ändå hjälpa henne. Kanske kan det ordna sig med en 

pigtjänst ändå. 
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Karlskrona cellfängelse juni år 1880 

Poliskommissarien Wästfelt läser utdraget ur liggaren. Från härvarande fattigvård rekvireras 

en likkista åt ett idag å polisvaktkontoret obducerat barnlik. Kommissarien har nogsamt 

undertecknat med den 19 juni 1880. Under hans begäran har fattigvårdens ansvarige antecknat 

att en mindre likkista får från fattigvårdens förråd lämnas ut samt gravvård å stadens 

kyrkogård upplåtas för begravning af ankommande barnlik.  

Detta späda barn kommer att få vila i en särskild del för de odöpta. Det är en ryslig tanke 

att det sägs att dödade barn hemsöker och dansar ihjäl sina mödrar. Han är beläst och tror inte 

på sådant skrock, men ibland söker tanken sig igenom förnuftet. 

Karlskronas fattigvård har enligt gällande förfarande undertecknat och godkänt hans 

begäran. Nog för att han tar sitt ämbete på allvar och ser vikten av bildning, men ibland 

kommer det för honom att allt detta antecknande och postgång av dokument blivit en för stor 

del av arbetet. Kommissarie Wästfelt släpper tanken på sin börda. Protokollet från 

obduktionen ligger framför honom. Han har läst igenom det ännu en gång för att ta till sig 

varje detalj inför förhöret med barnamörderskan Cecilia Olsdotter. Han är säker på att han har 

händelseförloppet klart för sig och att hon inte kan komma undan genom att ljuga. Det 

kommer att vara honom behjälpligt att kunna konfrontera henne med läkarens utlåtande. 

Kommissarie Wästfeldt ser på kvinnan när de leder in henne genom dörren och visar med 

handen att hon ska stå bredvid stolen innan han förväntas ge henne tillåtelse att sätta sig. 

Cecilia Olsdotter står rak i ryggen framför honom. Kommissarien sneglar på överkonstapel 

Håkansson som med en nickning visar att han är redo att börja föra anteckningar. 

”Ni kan sätta er ner.” 

Den häktade sätter sig på stolen och lägger sina fängslade händer i knäet. Wästfelt anser 

att det är synd att det verkligen ska vara nödvändigt för en kvinna ha dessa fängen, men han 

har varit med förr. Det finns trots allt hysteriska fruntimmer som inte drar sig för att angripa 

en kommissarie och hans konstaplar. 

”Vi har fått utdrag från prästen att ni heter Cecilia Olsdotter och är född i Förkärla by den 

30 december år 1846 och att ni är dotter till drängen Ola Jönsson och hans hustru pigan Carin 

Petersdotter.” 

Cecilia nickar och hennes kinder blir blossande röda. 

”När ni får frågor vill jag att ni svarar högt och tydligt.”  

Kommissarien väntar och trummar med fingrarna i bordet. 

”Ja, herrn. Ja, kommissarien.” 
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”Och ni är alltså dotter till arbetaren Ola Jönsson och hans hustru Carin Petersdotter?” 

”Ja, men de är döa, men det vet väl kommissarien förstås.” 

Pigan, den anklagade, sitter och ser ner på sina händer. Hon håller fingrarna om tummarna 

nästan som om nävarna är knutna men ändå inte. Det ser trösterikt ut. 

”Ja, det känner vi till. Kan hon redogöra för sina hemförhållanden och arbeten hon haft?” 

Pigan Cecilia Olsdotter sitter tyst. Hon vill inte möta hans blick och sneglar bort mot 

konstapeln som stannat upp i sitt skrivande. Kommissarien inser att han måste hjälpa henne 

att finna orden. 

”Bor hon hos sin äldre bror Johan Olsson?” 

”Ja, kommissarien, jag bor hos min bror Johan och det har jag gjort hela tiden sen jag 

flyttade till Karlskrona.” Hon ser på honom och lägger till ”förutom när jag var inlagd på 

hospitalet, precis i början när jag kommit till Karlskrona. Ja, det var nån sot med lungorna, 

men det vet förstås kommissarien det med…?” 

”Nej, det visste jag inte.” 

”Frun där jag hade tjänst bad om hjälp hos fattigvården så det ordnade sig för mig.” 

”Jaså, jaha.” svarar kommissarien dröjande.  

”Har hon fler syskon?” 

”Ja, kommissarien jag har en äldre syster, Johanna som bor i Ronneby.” 

”Jahaja och när lämnade ni föräldrahemmet?” 

Han har trevat sig fram med frågor för att lätta hennes ovilja att tala, men ändå är han inte 

beredd när hennes tunghäfta väl släpper.  

”Det var precis när jag skulle ta nattvarden hemma i Förkärla, men det blev inte av för 

min farbror Jöns hade bestämt ordnat en plats hos gamle Peter Johansson i Ronneby.  

Där bodde jag samman med andra pigor och min syster var mig hjälpsam, förstås. Herrn 

hade knappt råd att hålla med piga, så det var inte lätt ska kommissarien minsann veta. 

Vintern vart kall och dragig. Men kommissarien ska veta att jag tog min nattvard och 

konfirmerades till slut i Ronneby. När så inte gamle Peter hade råd och mor och far behövde 

hjälp hemma så begav jag mig hemåt igen och stannade i hemmet i ett helt år och hjälpte mor 

min med byken och vart åt Vambåsa och mjölkade. Sen ordnade den gode prästen hemma en 

plats hos kantor Lagerstedt i Listerby. Kommissarien har säkert hört talas om kantorn som 

spelade så vackert i kyrkan att folket grät i bänkarna. Men kantorn, han var en speciell 

herreman. Han spelade dagarna i ända där hemma.  

Aldrig att jag visste om han ville att jag skulle sjunga eller gnola med i hans övningar på 

orgelen eller om han skulle ryta åt mig att tiga.  
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Han var ryslighetens lynnighet och ibland fick en fly undan till mors syster i Listerby och 

hålla sig undan herrns humör, ska kommissarien veta. Minsann.” 

Pigan drar efter andan och kommissarie Wästfelt kommer på sig själv med att ofint sitta 

med öppen mun. Han samlar sig för att avbryta hennes svada, men hinner inte innan hon 

fortsätter som ett rinnande vatten. 

”När kantorn begav sig åt Lund fick jag ett gott arbetsbetyg och far min ordnade tjänst hos 

Sven Svensson i Fälla, men där var fattigt och lusigt kan han tro. Ni vet förstås att min far dog 

i en sån hemskanes olycka på isen under vintern, det har väl prästen förtalt er, minsann? När 

jag fick veta gav jag mig i brådstört hemåt till mor min som snart blev avhyst från gården av 

fars bror Jöns Jönsson.”  

Kommissarien ser på konstapeln som skriver för glatta livet och han håller upp handen för 

att hejda fruntimmerssvadan. 

”Vi stannar där en stund.” 

Han reser på sig och knackar på dörren för att kalla till sig vakterna. 

”Ordna med kaffe och ett par supar.” 

Kommissarien ställer sig vid fönstret och blickar ut mot stationshuset och loket som står 

och puffar ut bolmande rök.  

Han tar upp sin pipa och stoppar den omsorgsfullt. Lagom till att kaffet kommer har han 

fyr i pipan och drar in röken så det svider på tungan av hettan. Han studerar Cecilia Olsdotter 

som får en bleckmugg med kaffe i sina händer. Något doppa kan det inte bli med 

handfängslen.  

Han sätter sig vid bordet och glor ner i kaffeblasket och tar raskt en sup innan han 

försiktig dricker det varma kaffet. Överkonstapeln har tagit sin sup och nickar åt Wästfelt att 

han är redo. 

”Så, var var vi?” 

Pigan Cecilia nästan hoppar till när han talar till henne. Hon ser förvirrat på honom.  

”Men, jag trodde att jag redan berättat allt detta. Hade jag inte det?” 

Hennes huvud sjunker ner mot bröstet. Hon sitter med sin bleckmugg och stirrar ner i 

kaffet. Inte en droppe har hon druckit. Kommissarien reser sig och kallar ännu en gång på 

vakterna. 

”Håkansson, vi avbryter och fortsätter efter middagen.” 
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Förkärla sensommaren år 1873 

När Cecilia närmar sig Karolinas torp får stegen dröja. Hon ser direkt att det är annorlunda 

där, tvätten på linorna skvallrar om att det finns barn i huset. Cecilia står intill stenmuren och 

låter handen vila på Karls mjuka huvud. Han rör sig oroligt. Dagen har varit lång och det 

börjar skymma och Cecilia hör på avstånd att en hästs hovar slår i backen. Hon öppnar 

grinden och glider in bakom en av Karolinas yviga syrener och trycker sig upp mot busken 

när hästen med ryttare närmar sig. Farbror Jöns, visst är det farbror Jöns. Cecilia trycker 

handen mot munnen för att inte ge ett ljud ifrån sig. Hjärtat slår så hårt i bröstet att hon är rädd 

att falla samman. Gode gud, vad händer om hon dör här och nu? Vem ska då ta hand om 

Karl?  

När ryttaren är på vägen precis intill hukar sig Cecilia ner vid buskarna. Styrkan i benen 

försvinner och hon sjunker ner på knä. Hästen fortsätter förbi och hon vågar börja andas. 

Tröttheten gör att det susar inne i hennes huvud. Cecilia sitter på knä och för handen ner i 

fickan och håller hårt i fickkniven. Trots rädslan för Jöns, finns en trygghet i att äga kniven 

som han värderade högt. Cecilia ser för sig själv hur hon stod vid Ronnebyån och tänkte 

slänga kniven i ån för att hämnas på Jöns som skickat henne hemifrån till Ronnebys trånga 

pigutrymmen. Där hon tvingades sova skavfötters med en annan piga. Hur de aldrig lyckades 

bli kvitt lössen och flugorna. Men kniven behöll hon som en möjlighet att gå till stampen som 

en sista utväg.  

Cecilia hade ändå tyckt om Ronnebys tätt byggda träkåkar och de små gatorna som 

slingrade sig upp till kyrkan där hon till slut fått konfirmeras. Varje dag hade hon gått till 

torget med korgen på armen för att handla det som behövdes för att se till att gamle Peter fick 

den mat han behövde för att orka med sin tjänst. Cecilia hade småspråkat med 

torgkärringarna. Inte anade de att hennes flinka fingrar lyckades gömma undan en och annan 

rova, morot och till och med en brödkaka ibland. Det var ändå en lättnad att få vända hemåt. 

Att vara hemma hos mor och far under något år innan hon tvingades till ny pigtjänst.  

Cecilia reser sig mödosamt upp. Karl hänger med huvudet i hennes famn och inom sig 

förstår hon att han inte får det han ska.  

Tystnaden har lagt sig och hon vågar sig försiktigt fram till torpets dörr.  

Cecilia lyfter handen för att knacka i karmen och funderar samtidigt på vem som huserar i 

torpet nu. Kanske har någon av Karolinas söner kommit tillbaka från Amerika. Kanske har de 

haft med sig fru och barn. Hon slår tankarna från sig. Inte vänder väl någon tillbaka från 

Amerika. Precis när hon knackar hörs en ljus röst bakom henne.  

”Vem är hon?”  
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Cecilia vänder sig om. Pojken står barfota i gräset, som börjat bli fuktigt och kallt i 

kvällningen. Hans byxor är för korta och han har en jacka och en keps som är alldeles för 

stora. Dörren öppnas bakom hennes rygg och pojken far snabbt som en vessla in vid sidan av 

Cecilia. 

En kvinna, kanske något äldre än Cecilia själv, står innanför dörren med ett barn på ena 

höften. Hon torkar sin fria hand på förklädet. Cecilia tar objuden ett steg in och niger. 

”Godkväll, jag är Cecilia Olsdotter, barnfödd här i byn. Dotter till Ola Jönsson och Carin 

Petersdotter. Jag söker gammelpigan Karolina.” 

”Godkväll.” 

Cecilia ser att både hon och Karl blir granskade och att kvinnan särskilt tittar på den lilla 

väskan Cecilia ställt ner innanför dörren.  

”Karolina bor inte här längre, hon har farit till Amerika.” 

Barnet i kvinnans famn stoppar tummen i munnen, sluter ögonen och lutar sitt huvud mot 

sin mors axel. Cecilia ser sig om i stugan och förundras över hur annorlunda och livfullt det 

blivit sedan Karolina lämnat. Det är trångt med både små och stora sängar. Det syns att de har 

många ungar i torpet. Inne i dunklet står en vagga med en liten sovande unge, yngre än hennes 

Karl. 

”Jag visste inte att Karolina farit till Amerika. Nog för att hon pratade mycket om sina 

pojkar, det gjorde hon, men inte trodde väl jag att gamla människan skulle fara till Amerika.” 

Cecilia står och vaggar osäkert innanför dörren. Hennes bestämdhet och raka rygg har 

övergivit henne. Det skymmer på ute och det är för kyligt om natten och det börjar bli brått att 

hitta någonstans att övernatta. Det är som om hennes tankar blir lästa. 

”Inte ska hon stå där med ungen i famnen. Kom och sätt dig och förtälj ditt ärende.” 

Kvinnan går in i stugan och sätter kaffehurran på trefoten. Cecilia sätter sig ner intill 

bordet vid fönstret. Hon smeker kinden på Karl och lättar upp bärsjalen och börjar trevande 

knäppa upp hyskorna för att försöka få honom att ta bröstet. Hon puttar på honom flera gånger 

och trycker in bröstvårtan i hans mun. Han släpper flera gånger och lutar bak huvudet och ser 

ut att somna. Cecilia pockar och till slut tar han bröstet och suger. Efter några tag känner hon 

hur mjölken rinner till och han ökar takten i sugandet. Cecilia lutar sig lättad mot pinnstolens 

rygg. 

Ljuden i stugan känns hemkära. Veden som sprakar i spisen, ungarna som sitter i en säng 

och plockar med något och viskande lutar sina huvuden tätt ihop. Kvinnan har lagt ifrån sig 

ungen som somnat vid hennes axel. Hon tänder ett ljus med en sticka från spisen. Hon kikar 

på Cecilia när hon för undan en hårslinga från ansiktet och petar in den bakom sjalen. 
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”Vill hon ha en tår?” 

”Nej, inte ska väl jag.” 

”Jo, se så. Fattigt har vi det, men inte värre än att vi kan bju en gäst på kaffe.” 

Cecilia nickar och ger henne en gillande blick.  

”Tack, snälla vänliga. Det är en sån lättnad att få sitta en stund ska hon veta.” 

Cecilia rör tårna fram och tillbaka önskar att hon hade fått ta av sig kängorna för en stund. 

”I dessa fattiga tider ska väl vi kvinnfolk hjälpa varann så gott det går. Så du är barnfödd 

här i byn. Var din far bror till Jöns, storbonden? Ja, då vet du förstås att det är av honom vi är 

stadgade till torpet.”  

Hennes blick blir något tvär innan hon fortsätter. 

”Och varför söker hon inte upp Jöns?” 

Cecilia tiger. Vet inte vad hon ska säga. Karl har släppt hennes bröstvårta och hon lägger 

honom vid det andra bröstet. Det är som om han fått ny styrka av den lilla skvätten han sugit i 

sig och nu tar han tag i vårtan direkt och börjar suga. Cecilia känner glädjen när hon ser att 

han äter.  

”Till Jöns kommer jag inte in med en oäkta unge.” 

”Jaså, det är på det viset.” 

Torparfrun häller upp kaffe i koppen och lägger en bit råsocker på fatet. Cecilia vågar 

knappt tro sina ögon när hon blir bjuden på socker till kaffeblasket. Kvinnan sätter sig ner mitt 

emot Cecilia och snart hänger ungarna runt henne och tigger till sig kaffe och små bitar 

socker. Cecilia ser hennes leende och glädje till sina ungar. Det är en lättnad att det flyttat in 

en så vänlig människa i torpet. 

”Men förlåt mig, jag har inte presenterat mig ännu. Jag är Maria Jonasdotter från Edestad 

och det är jag och min make Anders Andersson som är stadgade till torpet.” 

Cecilia lägger ner Karl på kökssoffan intill och förvånas över att han sluter ögonen och 

somnar direkt. Cecilia smuttar på sitt kaffe, det är varmt och lägger sig skönt i magen som 

bara fått hårda brödkanter. Kanter som är så hårda att de inte gått att ge Karl. Maria ser på 

Karl. 

”När födde hon gossen?” 

”I mitten av april.” 

”Är han inte lite väl liten och klen?” 

”Jo, han borde nog varit större nu.” 

Skammens rodnad hettar på Cecilias kinder. De sitter tysta en stund och dricker sitt kaffe. 

Vänligheten och tystnaden manar på att förklara och berätta. 
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”Jag hade tjänst hos kyrkoherden i Ronneby, men fick lämna när jag blev havande.” 

Cecilias röst blir tillgjord.  

”Eller gick i olycka som kyrkoherdens husmor sa. Det förstår väl vem som helst att det 

inte går för sig att ogifta pigor får oäkta ungar när de är städslade hos en kyrkoherde.” 

Cecilia ser Maria rakt i ögonen och det rycker i hennes mungipor. Så börjar de skratta, 

båda två skrattar så ungarna kommer och kikar som om de undrar om de blitt alldeles galna. 

”Ja, kyrkoherden är gammal så det var ingen som kunde tro han om nåt.” fortsätter Cecilia 

och de skrattar en stund åt kvinnors elände. 

”Det var fader Olof Johannes som hjälpte mig till tjänsten hos kyrkoherden. Jag hade 

hoppats att…”  

”Och då vände hon hem till Förkärla.” 

Maria nickar förstående och lägger en hand på Cecilias arm. Det är något med Maria som 

gör att hon börjar berätta.  

Hon berättar hur farbror Jöns bestämt tjänst åt henne i Ronneby, hur hon delat säng med 

pigor och att hon återvänt för att hjälpa mor och far men att Jöns ännu en gång tvingade henne 

att ta tjänst på annat håll. Hon berättar om fars olycksaliga död och svältåren i Ronneby då 

hon gick från pigtjänst till pigtjänst.  

Den ständiga hungern och torkan behöver inte ens nämnas för den känner var människa 

till. Alla känner någon som blivit sjuk av svälten. Det som då var det värsta för Cecilia, var 

mors död. Hon berättar för Maria hur hon lämnade Ronneby och gick till mor i Listerby.  

Cecilia hade skött sin mor där hon låg i kökssoffan hos sin syster. Håret hade börjat falla 

av och tandköttet blödde. Efter mors död hade Cecilia samtalat med fader Olof och han hade 

skrivit till kyrkoherden i Ronneby. Cecilia skulle vara evigt tacksam för den hjälp hon fått. 

Även om det var en husmor med hårda nypor i prästgården var där ändå rent och mat på 

bordet. När gamle vänlige kyrkoherden dog och den nye tog vid blev det en annan stämning 

på gården. Han var en riktig gammal stofil. Cecilia hade smitit ut de kvällar hon kom åt och 

hennes ögon lyser av minnet från dansen och den vackre sjömannen hon mött och smugit 

undan med. Hans hår och ögon var mörka och han hade ett gott skratt. De hade varit 

försiktiga. Han hade som han sa ”tröskat inne och skakat ute” men ändå blev hon havande. 

När det inte längre gick att dölja hade hon fått packa sin lilla väska.  

”Men vart tog du vägen då?” frågar Maria och ser med nyfiken blick på Cecilia. 

”Jag smög in på gården till min syster Johanna som gått och gift sig med en bonde. Hon 

bannade mig. Inte skulle jag få stanna där, men hon talade för mig hos sin grannfru.  
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Där fick jag lov att stanna när jag födde och under sommaren. Så länge slåttern pågick 

kunde jag få bli kvar.” 

Karl vaknar och börjar gråta. Cecilia tar upp honom och försöker trösta, men gråten ger 

sig inte. Hon känner på honom. Han är fortfarande torr. Maria Jonasdotter reser på sig och tar 

fram en halv potatis som hon lägger på ett träfat och mosar med en liten skvätt mjölk.  

”Han är hungrig, du måste få honom att äta.” 

Cecilia sätter sig med Karl i famnen och tar lite potatis på fingret och petar in det i 

munnen på Karl. Hon lutar honom bakåt så att han sväljer.  

Han suger på hennes finger varje gång han svalt en liten bit. När han ätit upp allt ler han 

stort och ser sin mor i ögonen. Cecilia skrattar och petar honom i magen och han börjar jollra. 

”Min mjölk rinner inte längre till som den ska, tack snälla fru Maria för att hon förbarmar 

sig över en fattig piga med en oäkta unge.” 

”Inte behöver hon vara fru med mig, Maria räcker gott.” 

Cecilia är lättare om hjärtat men spanar oroligt ut mot mörkret på gården. 

”Vet Maria om det går att få någon pigtjänst på någon av gårdarna i närheten?” 

Maria står och vispar i en gryta. Det vankas kvällsvälling och Cecilia undrar oroligt om 

Marias man ska komma hem och köra iväg henne ut i mörkret. 

”Inte är det lätt att få någon pigtjänst i dessa tider. Men jag har hört att gästgiveriet i 

Skillinge alltid behöver pigfolk.” 

”Jo, men en vet ju varför.” 

De tystnar och Maria vispar hårt i grytan. Det blir med ens obekvämt. 

”Jo, jag måste väl bege mig vidare om jag ska hitta någonstans att härbärgera under 

natten.” 

Maria ställer grytan på sidan av spisen och ser på Cecilia. 

”Inte kör väl jag iväg en kvinna med ett barn ut i mörkret. Maken min är på arbete. Cecilia 

och gossen kan få sova i kökssoffan i natt. Kvällsvard kan hon få också, men imorgon bittida 

är det nog bäst hon lämnar.” 

Cecilia uttrycker sin tacksamhet och njuter av varje sked hon får i sig av vällingen. Även 

Karl Alfred får några skedar och ger snart ifrån sig ett ljudligt brak. Det skrattas i stugan och 

Cecilia reser på sig och går ut i mörkret på gården för att besöka dasset och byta på Karl. 

Blöjorna får hon koka imorgon.  

Cecilia blickar upp mot himlen som är svart och stjärnklar. Månen lyser med ett behagligt 

ljus. Augusti är sista sommarmånaden.  
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Cecilia vet att det är ett måste att hitta arbete. Imorgon ska hon gå hela vägen till Skillinge 

och i varje gård längs vägen ska hon höra sig för om en pigtjänst.  

När hon står där med sitt barn i famnen ser hon stjärnfallet. Stjärnan som faller på himlen 

med en lång svans efter sig. Visst sägs det väl att man får önska sig något när en stjärna 

faller?   
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Kalmar Falkenberg år 1946 

Anna är hemma igen. Hon är lugnare nu, det brukar hon vara efter en tid på sjukhuset i 

Västervik. Skammen inom honom är djup över att hans Anna de senaste åren varit tvungen att 

skickas dit gång på gång. Det var först när hon bara låg och hade slutat tvätta sig som han 

verkligen förstod att något var fel på riktigt. Han hade stått vid sängen, försökt förmå henne 

att stiga upp och hon hade svurit och gapat åt honom. 

”Stå inte här han och glo, gå ner han och ta den där grannkonan i hampan och visa att han 

är man och försvarar sin kvinna. Fy vale vilken le kärringajävel. Hon kallade mig tjyv och 

kona!” 

På natten hade hon farit ut och sprungit runt i kvarteret och skrikit. Han hade hämtat hem 

henne. Hon vägrade äta, påstod med bestämdhet att maten var förgiftad av grannfrun och 

gapade och hade långa haranger om historier från förr. Han hade inte kunnat värja sig. Till 

slut hade de kommit med ambulans och konstaplar hade varit med för handräckning när de 

tog henne med tvångströja. Den första gången var det han som var tvungen att skriva under 

beslutet. Det hade varit svårt att mäkta med. Därefter var det sönerna, oftast Nils, som fick 

skriva på.  

Hon hade väl alltid varit lite orolig, hans Anna, men inte hade han kunnat ana att det 

skulle gå så illa. Det brukade gå bra en tid efter sjukhusvistelsen och så länge hon skötte 

medicinerna, men efter ett tag kom det tillbaka. Hon skiftade i humör, gick omkring på stan 

och sjöng uppsluppna och fula visor så att folk glodde efter henne. Han hade hållit sig undan 

det där, av skam. Så var det också konstaplarna som hon avskydde efter att de hjälpt till med 

tvångströjan. Hon skrek och spottade efter dem på stan. Usch ja, så livet hade blivit med hans 

Anna. Sinnessjuk, dårhuset i Västervik. Det ökända sjukhuset där de spärrar in tokiga. Dit 

hade han och pojkarna tvingat iväg Anna.  

Karl sitter på hennes sängkant och stryker henne över kinden. Hon ler mot honom och 

pratar med inställsam röst. 

”Nog har vi väl ändå haft ett gott liv? Minns du hur glad jag brukade vara? Hur jag sjöng 

om dagarna när pojkarna var små och att jag skurade trappan varje dag, visst minns du väl 

det?” 

”Käraste Anna, det gör mig gott att du mår väl igen. Visst minns jag att du varit en god 

mor och hustru.” 

Anna fnyser hårt där hon ligger i sängen.  

”Hur länge ska vi hålla på med den här teatern?” 
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Den hårda tonen överraskar när humöret svänger tvärt. Karl börjar hosta. Han reser sig 

och går runt i rummet och hostar. Låter det riva loss i halsen och spottar i vasken.  

Han tar kannan med vatten och slår upp i ett glas och dricker långsamt. Sedan sätter han 

sig i fåtöljen och sluter ögonen. Han lyssnar på Anna som ligger och nynnar i sin säng. 

Medicinerna gör henne åtminstone lugn för ett tag. 

Han hade stått ute på gården när ambulansen och konstaplarna lämnat deras hem på 

Storgatan, den där första gången. Han såg sig inte om när han gick in i huset och uppför 

trapporna. Orkade helt enkelt inte med grannarnas dömande blickar. Inne i lägenheten hade 

han först blivit stående för att sedan resolut ta ett tag om Annas sängkläder. Han la allt i en 

hög på golvet och hämtade en borste för att dra undan lössen från madrassen. När han såg 

brödet som låg gömt i kanterna kom gråten. Med ögonen fulla av tårar borstade han 

madrassen hårt och samlade ihop löss och brödsmulor och la i slaskhinken. Han var man, men 

tänkte inte skämmas för att städa upp efter sin kvinna. Ute på gården skakade han ur lössen ur 

sängkläderna och lät de hänga ute. Grannfrun stod i dörröppningen och glodde på honom. 

”Så de har skickat iväg henne nu. Det var väl på tiden att han och vi också för den delen 

får lite lugn och ro.” 

Karl sitter med slutna ögon och förlikar sig med de minnen han ofta önskat bort. Jo, hans 

Anna hade ofta sjungit glatt, men hon hade alltjämt ett ojämnt humör. Hon hade farit ut och 

skällt och gormat på både honom och pojkarna. Och nog för all del även på Edit. Flickan var 

lugnare än pojkarna som for omkring på hans cykel och hoppade på isflaken nere vid 

klapphuset och kom hem våta mitt i vintern. Han skrattar högt för sig själv. 

”Sitter han där och skrattar för sig själv också. Är det månne hans tur att bli tokig han 

också.” 

Anna kraxar hest där hon ligger i sin bädd och Karl hostar för att komma undan. 

Han tror att det egentligen började med det andra barnet, den lille gossen som inte fick 

leva. Karl öppnar ögonen för att tränga bort synen som envist förföljer honom. Anna och han 

möttes första gången nere på ett kafé i hamnen. Hon log och nynnande, hennes ögon spelade 

spjuveraktigt när hon berättade att hon tidigare sökt sin lycka i huvudstaden. Hon sa att hon 

vänt hemåt igen och sökte pigtjänst och han hade städslat henne som sin hushållerska. Sen var 

Anna hans käresta och snart blev hon rund om magen. Hon mådde bra, var stark och tog extra 

skurning och tvätt. De fick sin första pojk och hon hade inte ens slutat amma förrän de 

väntade nästa. En kväll när han, som väl var, varit hemma ett par dagar från sjön klagade hon 

på att det gjorde så hiskeligt ont i magen. Hon hade lättat upp blusen om livet och han såg hur 

magen drog ihop sig.  
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Han lämnade Nils till en av grannfruarna och hämtade barnmorskan, men innan de hann 

tillbaka hade Anna fött. En liten gosse, alldeles för liten. Blek och blåaktig i hyn. Karl kunde 

inte slita blicken från den lille gossen. De hade frågat Anna om han hade dragit några andetag, 

men hon hade bara suttit där och stirrat på gossen som låg i hennes famn. Barnmorskan hade 

undersökt barnet noga och hjälpt Anna att föda fram moderkakan och lösgjorde den och 

navelsträngen från barnet. De hade bett en granne hämta doktorn. 

Det är som om Karl inte kan låta bli, som att han petar på en sårskorpa. Han som trodde 

att han läkt efter att han lämnat minnena från Blekinge bakom sig och att deras första lille Nils 

var hans tröst, men oron skulle komma tillbaka med Annas och deras dödfödda barn. De la 

barnet i en trälåda som han ordnat från hamnen. Lådan kläddes med ljust tyg, rester från en 

lakansväv och den lille var lindad. Bara ansiktet syntes, blekt med slutna ögon. Karl fick 

ensam gå till kyrkogården och tala med prästen och dödgrävaren. Pojken hade inte levt och 

var förstås inte döpt och de grävde en grav utanför muren. Han ville ge gossen ett namn även 

om det var att häda och tänkte på Bror och det symboliska i namnet på det barn han lämnat 

kvar i Blekinge. Karl stod vid kanten vid den grop som grävts och tog lådan och la den 

vördnadsfullt i graven. Hans röst var bara en viskning. 

”Johan, ditt namn är Johan.”  

Det var där och då minnet från Blekinge kommit ifatt. Han stod i den ljusa dagen och 

lyssnade till vinden som rörde lätt i trädens kronor. Det var då det kom för honom vad som 

sagts den där dagen på Fredriksdal. Han förstod varför han drömt om ett blekt barnansikte i 

alla dessa år. 

 

Karl sitter på gården utanför Fredriksdals fattighus och plockar med en knapp han hittat 

samtidigt som han ideligen kliar sig i hårbotten. Han kan inte vänja sig vid lössen. Mor hade 

alltid varit noga med att hålla smutsen och lössen borta så gott det gick.  

Solen skiner och Karl sneglar bort mot vägen. Var gång han ser någon närma sig fattighuset 

hoppas han att det är mor eller Johan som ska komma för att hämta honom. I början frågade 

han efter mor, men efter några örfilar och gamlingarnas hårda skratt har han tystnat. Ingen av 

barnen frågar efter om någon ska hämta dem. Alla ger upp efter ett tag och finner sig. Karl 

kämpar med katekesen om dagarna och stakar sig igenom bibeln när någon av gubbarna vill 

att han ska läsa. Dagarna går, fyllda av att bära vatten, sopa, skaka sängkläder och att allt 

annat som behöver göras för de tandlösa och orkeslösa fattighjon som lever sin sista tid på 

Fredriksdal. Karl har bara bott här en kort tid och det är fortfarande sommar, men det känns 

som om han varit här en evighet.   
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Han ser prästen komma gående tillsammans med en man han aldrig sett förut och 

skomakar-Bengt knackar med käppen i väggen för att föreståndarinnan ska höra att det är 

någon på ingång. Hon är snabbt ute på trappan och står där och gnor sina händer i en trasa 

som hon sedan rask gömmer undan bakom bänken vid dörren. Hon niger och åmar sig för 

prästen och Karl ser hur konstigt hon beter sig och minns hur hon senast i morse lappat till 

honom vid matbordet. Det är som att en annan människa står där på trappen och bär sig åt.  

”Goddag, goddag är det självaste herr Leijonhielm som rest ända från Agdatorps gård för 

att visa oss den äran.” 

Karl spetsar öronen och lyssnar noga. Leijonhielm och Agdatorps gård. Mor, mor är från 

Agdatorp! Karl vet bestämt att mor varit där och arbetat som piga. Mor pratade alltid om 

August Leijonhielm som en rättskaffens man som varit god mot henne och Karl. Karl vågar 

sig fram och han tar av mössan och bockar djupt. Han pratar fort innan föreståndarinnan 

hinner stoppa honom. 

”Goddag herr Leijonhielm. Jag heter Karl Alfred och min mor har arbetat på Agdatorp. 

Snälla gode herrn, kan ni kanske veta något om min mor Cecilia Olsdotter. Var hon är och om 

hon kommer och hämtar mig snart?” 

Karl bockar flera gånger och kikar försiktigt upp på August Leijonhielm och tar ett steg 

bakåt för att försöka komma undan föreståndarinnans hårda nypor. Men hon är snabbare än 

han och tar ett stadigt grepp om axeln för att fösa undan honom. 

”Inte ska vi låta gossen störa oss.” 

”Såja, gossen har väl inte gjort något ont.” 

Han ser på Karl som står stilla och håller andan. Leijonhielm lutar sig något framåt som 

om han försöker höra bättre.  

”Det är nog bäst vi tar det där en gång till. Så vad heter en sån här liten herre?” 

Karl bugar sig igen. ”Karl Alfred.” 

August Leijonhielm hummar lite. ”Och din mor heter Cecilia Olsdotter?” 

Karl svarar inte, nickar bara. Hans kropp darrar och föreståndarinnans hårda nypa om 

axeln gör ont. 

August Leijonhielm ser på prästen och föreståndarinnan. 

”Så ingen har vidtalat gossen om hur det ligger till?” 

Föreståndarinnan föser bort Karl till skomakar-Bengt och trycker ner honom på bänken 

med en sträng blick. Sen vänder hon om och ställer sig tillsammans med herrarna. Hennes 

nycklar hänger i sidan och skramlar och snart står även föreståndaren i dörren.  
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De rör sig bort mot gaveln och samtalar lågt. När de är runt hörnet är Karl snabbt nere på 

marken och kryper längs med huset och bort till hörnet. Han lyssnar. Hoppfull om att få höra 

något om mor.  

”Gossen har inte gjort något ont.” 

”Nej, han kan inte hjälpa att hans mor har ett så onaturligt beteende. Barnamörderska!” 

”Jo, hon fick också lämna sin tjänst på Agdatorp för att hon stal.” 

”Tjyvkonor finns det gott om. Men att kväva ett barn! Och hon är inte den enda, det är 

fyra bara den här sommaren. Det måste bli ett stopp på denna farsot som tycks sprida sig.” 

”Den nyfödde var alldeles hoptryckt. Barnet var fött i lönndom och gömd på vinden.” 

”Kommissarie Wästfelt har förtalt mig om detta. Och om hur hon försökte ge sig av åt 

landet, det stod om ett i tidningen.” 

Karl hör hur de vuxna tystnar. Hans hjärta slår i takt med rasslet från föreståndarinnans 

nervösa skrammel med nycklarna. 

”Så hon lämnade gossen här?” 

”Ja, i maj, långt innan. Hon sa att hon skulle hämta honom.” 

”Så det var planerat att hon skulle göra sig av med barnet?” 

”Rättegången är i dagarna. Hon sitter i förvar på cellfängelset. Hon har erkänt. Så dömd 

lär hon bli.” 

”Ja, gossen lär inte bli hämtad. Och han är för stor för att någon ska ta sig an honom.” 

Karl kryper tillbaka längs grunden och sätter sig bredvid skomakar-Bengt som tandlöst 

sitter och suger på en brödbit. Han stöter då och då käppen i marken nedanför. Han hummar 

för sig själv. 
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Skillinge gästgiveri september år 1873 

Cecilia har sopat och skurat trapporna upp till övervåningens rum. Hon har förbannat vädret 

som gör att gästerna drar in grus och hästskit utifrån. Hon har borstat och svärtat kängor och 

sköljt upp dukar. Nu hastar hon över gårdsplan till grannfrun för att ge bröstet till Karl. Hon 

bryr sig inte om att knacka utan kliver bara in i kammaren. Det är mörkt och hon hukar sig 

under takbjälken. Det gnyr i ett par av bäddarna och Cecilia försöker vänja ögonen och finna 

sin Karl. Hon ser hur han ligger stilla med slutna ögon och snabbt lyfter hon upp honom och 

luktar på hans andedräkt. Cecilia ser sig om i stugan och sniffar på ett par av de andra ungarna 

som ligger och sover. Hon går ut på gården trots att det är kyligt i luften för det är bättre än 

den instängda dystra luften. Det går att sitta på bänken utanför när solen fortfarande värmer. 

Hon sjunger stilla för Karl och stryker honom över kinden tills han öppnar sina ögon. Cecilia 

tar en klut med vatten och lite socker och får honom att suga en stund. Sen ger hon bröstet och 

sitter och lyssnar efter ljud från stugan. Men inget barngråt hörs. Cecilia hör bara korpens 

olycksaliga kraxande bortåt skogen.  

Runt hörnet dyker grannkärringen upp med en radda smutsiga ungar hängande i kjolarna. 

Maria-Sara Månsdotter stannar intill Cecilia som fräser som en arg katta. 

”Inget brännvin till ungen min har jag ju sagt.” 

”Såja, hur ska jag annars kunna hinna med di andra om inte de minsta sover.” 

”Han är slö. Har hon inte gett honom potatisen jag gav henne?” 

Maria-Sara Månsdotter flinar tandlöst och vaggar sin stora feta kropp fram och tillbaka. 

”Såja, såja inte ska hon vara så ilsk.” 

Karl släpper bröstet med ett plopp och börjar gråta. Cecilia byter vant bröst och puffar till 

honom bröstvårtan. Hon sitter kvar och tiger. Ser hur kärringen vaggar in i stugan med en 

flicka klängande efter sig. När Karl ätit byter hon till torrt och ser att han är röd om baken. 

Han gråter i höstkylan och hon snabbar sig, men tänker att det är bra att han reagerar på kylan. 

Hon går in i stugan och lägger ner Karl i bädden. Hon lägger en filt att suga på intill. Han 

börjar genast plocka med filten och med sina fötter. Och så ler han. Skrattar med hela ansiktet 

och jollrar mot sin mor.  

Cecilia känner hur det värmer i bröstet av glädje för pojken som är den enda hon har nu 

när mor och far är döda och Johanna övergivit henne. Nu är det hon och Karl Alfred. Cecilia 

sätter sig oombedd mittemot Maria-Sara och skjuter över en duk med potatis och en med sill.  

”Potatisen ger du till Karl med lite gräddmjölk eller smör. Precis som vi kommit överens. 

Sillen kan hon ta själv.” 



 
 

23 

 

Mari-Sara drar åt sig maten och ska precis lägga handen på myntet på bordet när Cecilia 

lägger en hand på hennes och lutar sig över bordet.  

”Han är min gosse och du ska sköta om han och hålla han vid liv. Det var det vi kom 

överens om.” 

”Såja, de vet en hur det är med det där. Alla ni mödrar med oäkta ungar som säger att en 

ska ta hand om ungarna och så kommer de inte å hämtar de sina ändå efter ett tag.” 

Cecilia är hård i tonen. 

”Det här är min unge och honom överger jag inte. Du ska ta hand om han.” 

Maria- Sara fnyser och skrattar sen med sitt tandlösa grin. Cecilia ryser av obehag. 

”Jag hämtar honom i kvällningen när det lugnat sig på gästgiveriet.” 

Cecilia går över gården och vet att nu väntar män och kvinnor som vill ha öl och brännvin. 

Och mat. Hon skyndar på stegen för att inte gästgivaren ska bli ondsint. 

 

Det blir snart kväll och männen skrålar och drar i hennes kjortel när hon serverar ölen och 

brännvinet. Cecilia drar sig snabbt undan. Fräser ifrån och nappar åt sig tallrikarna och bär 

raskt ut i köket. Cecilia är flink när hon plockar till sig en och annan överbliven potatis, 

brödbit eller sillbit. Noga aktar hon sig för att få med någon utspottad tobak eller snus. 

Gästgivaren dyker upp i dörröppningen och pekar flinande upp mot övervåningen. Han håller 

ett mynt i handen och ett stop öl i den andra. 

”Mister Adams kallar.” 

Cecilia stryker sina fuktiga händer över förklädet. Hon har nyss hämtat Karl och hoppas 

att han ligger tyst och stilla och sover i pigkammaren. Han har fått bröstet och har girigt sugit 

i sig det hon haft.  

Cecilia hoppas att något finns kvar att ge. Men sista tiden har brösten återigen blivit 

stinna. Allt sedan mister kom. Hon niger åt gästgivaren och hastar förbi honom samtidigt som 

hon nappar åt sig ölen. En svettdroppe rinner ner mellan hennes bröst när hon står utanför 

dörren till gästens rum.  

Trots svetten och värmen fryser hon, ryser så att håret reser sig på armarna. Minnet av 

myntet han brukar trycka i hennes hand bränner som om det gett ett märke i handflatan. Kväll 

efter kväll har hon ordlöst protesterat när gästgivaren sagt att gästen kallar på henne. Kanske 

har han tolkat hennes tvekan i att det är för att hon inte förstår utrikiska. Kanske vet 

gästgivaren inte vad mister begär av henne. Aldrig att Cecilia någonsin kommer att yppa ett 

ord om vad gästen vill ha.  
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Cecilia håller muggen med öl i båda händerna. Den är ljum och innan hon hinner knacka 

öppnas dörren. Mister Adams tar ölen och föser in henne i rummet samtidigt som han ser sig 

om. Som om han försäkrar sig om att ingen ser. Han leder henne till sängen och hon sätter sig 

ner. Hon vet skamset hur det går till nu. Inte som första gången då hon var vettskrämd. 

Rodnaden hettar när han drar handen längs hennes hals och hon börjar knäppa upp sin blus 

och sitt livstycke. Han ser girigt ner på hennes barm. Cecilia kan inte hejda att hennes bröst 

börjar svälla och läcka. Mister Adams sträva händer lägger sig om hennes bröst och hon lutar 

sig bakåt mot kudden. Hon blundar. Han kryper upp mot henne, häver sig över henne och 

söker med munnen efter hennes bröstvårta. När han nappat tag suger han hårt ett par gånger, 

nästan biter henne och mjölken rinner till. Det kniper till mellan hennes ben på ett sätt som det 

aldrig gör när hon ger Karl Alfred mat.  

Mister Adams läppar är stora och svullna. Han suger girigt i sig och tar hennes hand och 

för ner den till sin öppna byxa. Lemmen vilar i hennes hand som en hård svällande kospene. 

Hon känner doften av smutsig man och illamåendet kväljer surt upp i munnen.  

Cecilia vill springa därifrån. Fly bort från skammen och skulden. Springa hem till mor och 

far i Förkärla, som om hon var en liten flicka. Men hur ska en vuxen ogift kvinna kunna neka 

en man som betalar för sin lust. Hon har sett kvinnorna i hamnen. Föraktat deras leverne. 

Kanske är hon inte ett dugg bättre.  

Han talar på ett språk som hon inte förstår. Engelska.   

”Lavely, lavely…” 

 Hans blöta läppar söker sig till det andra bröstet. Han stönar och rycker till. Cecilia 

känner hur det blir vått i hennes hand.  

”åh, dir, å godd…”  

Hon borde protestera. Borde inte gå hit. Men hon tänker på Karl och att detta kan vara 

vägen härifrån. Bort från Skillinges fulla och smutsiga män. Bort från högdragna kvinnor som 

ser ner på henne när hon putsar deras kängor. 

Cecilia drar sjalen om sig när hon reser sig. Gästen har blicken i golvet och hon slås av att 

han skäms han också. Skäms för sitt udda begär. Snart står Cecilia utanför hans dörr med ett 

mynt i ena handen och hans säd i den andra. Hon går ut på gården och skyndar bort till 

avträdet. Hon låser och andfådd sätter hon sig och pissar så det skvalar. Hon tar en bit 

tidningspapper och gnor bort geggan ur sin hand. Det luktar surt. Illamåendet vill inte lämna 

henne. Cecilia knäpper varsamt sina kläder och ger sig ut på gården.  
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I kvällslyktornas sken försöker hon vara noga med stegen för att undvika hästskit, men 

framförallt skiten från oxarna. Hon går till brunnen och hivar upp en hink och sköljer sina 

händer. Hon skriker till när någon tar tag om hennes bak och vänder sig om tvärt och slår 

omkring sig. 

”Seså, släpp innan jag kallar på gästgivaren.” Hon förvånas själv över sin hårda och arga 

röst. Hur snabbt har hon fått lära att freda sig mot alla dessa smutsiga och fulla karlar. Hon 

förbannar brännvinets verkan på män. 

”Seså, släpp till lite nu.” Mannen drar i hennes kjol och Cecilia slår ifrån sig och backar 

upp mot gästgiveriet. 

”Släpp henne. Så ge dig iväg. Lämna henne ifred!” 

Mannen backar undan när han ser den välklädde mannen intill sin vagn. 

”Så, herrn - hon är din!” Han bugar och vinglar iväg bortåt landsvägen.  

Cecilia niger. 

”Tack herrn.” 

De står där tysta och hör skrålandet och sången inifrån gästgiveriet. Cecilia vet att Karl 

ligger uppe i pigkammaren och väntar. Hon ska precis börja niga och ursäkta sig när en man i 

smutsiga och för stora kläder närmar sig de båda.  

Han går långsamt och sjunger tyst för sig själv. Stegen är vingliga och han går in emellan 

Cecilia och den finklädde mannen. De tar varsitt steg bakåt och i lyktornas sken ser de båda 

på mannen som pissande passerar dem. Det rinner urin nerför hans byxor och ner på 

gårdsplanen. Tysta betraktar de honom och Cecilia kan inte låta bli att hålla handen för 

munnen. Mannens stank blandar sig med stanken från halmen och hästskiten på den stenlagda 

gården utanför gästgiveriet. 

”Arbetar hon på gästgiveriet?”  

Cecilia niger. ”Ja, herrn.” 

”Nyttjar hon själv brännvin?” 

”Nej, nej herrn.” 

”Det är allt ett elände som allt det där brännvinsdrickandet för med sig.” 

”Ja, herrn.” 

Cecilia niger igen. Hon vet inte riktigt hur hon ska bemöta den lugna och tankfulla man 

som nyss räddat henne ur knipan. 

”Tack herrn för att ni…” 

Han går fram till sin häst. Klappar den tankfullt över mulen. Nickar åt sin kusk innan han 

tar ett steg upp i vagnen. Han ser med ens resligare ut. 
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”Vad heter frun?” 

”Jag är Cecilia Olsdotter, piga från Förkärla.” 

”Och ni arbetar här på gästgiveriet?” 

”Ja herrn, det är inte lätt att hitta tjänst på någon gård i dessa tider.” 

”Så hon söker tjänst? Har hon arbetat på gård tidigare?” 

”Ja herrn, jag har varit med mor min sen barnsben och mjölkat och bykat på Vambåsa.” 

Han betraktar henne och håller fram Blekingeposten. 

”Kan hon läsa?” 

”Ja, herrn.” Cecilia kan läsa men har svårt att skriva. Men läsa kan hon. 

”Jag är Amiral Carl Magnus Ehnemark och jag söker en piga till Agdatorps gård.”  

Han pekar på annonsen i tidningen. ”Hon är välkommen att söka tjänsten. Kan hon 

komma till gården imorgon eftermiddag så ska jag se till att min rättare Carlsson tar emot 

henne?” 

Cecilia niger och tar emot tidningen.  

”Ja herrn, tack herr Ehnemark. Jag lovar att bege mig till Agdatorp efter middagen 

imorgon. Tack snälla herr Ehnemark.” 

Amiralen ger tecken till kusken som klatschar till hästen och vagnen börjar rulla iväg.  

 

Cecilia står kvar med tidningen i handen och går sedan fram till en av lyktorna och läser 

stakande annonsen Ett yngre fruntimmer åstundar att bli inackorderad hos bättre familj. Den 

härå torde kunna mjölka likväl som att servera vid tillställning samt underhålla familjens 

högt aktade dotter. Den härå torde uppge adress i biljett till C. E. 

Cecilia får bråttom upp till Karl. Hon blickar upp mot himlen som ikväll är mulen, men 

hon minns tydligt stjärnfallet och sin önskning. 
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Skillinge gästgiveri oktober år 1873 

Cecilia vaknar tidigt om morgonen, det har knappt börjat ljusna. Hon smyger upp ur 

sängvärmen utan att Karl vaknar. Hon tar vatten från handfatet och vaskar sig om ansiktet och 

halsen, tar en tyglapp och blöter och torkar sig noga om brösten och bröstvårtorna. Äcklet 

väller över henne och hon sneglar bort mot Karl som ligger och snusar i bädden. Cecilia letar 

fram ett rent livstycke och förklädet med mors broderi. Idag gäller det att vara ordentlig om 

hon ska vinna amiralen Ehnemarks gehör. Hon puttar upp fönstret och skakar koftan utanför 

fönstret. Snabbt stänger hon för att slippa den svala luften i rummet. Karl gnyr lite i bädden. 

Hon synar koftan och muttrar över mössen framfart. Nog är det väl ett par hål på ärmen. 

Cecilia ställer lyktan intill fönstret och sätter sig och stoppar hålen så gott hon kan i det svaga 

ljuset. Hon puttar på Karl och får truga honom att ta bröstet. 

”Seså lille herrn, nu är det bäst att han äter så han orkar med för idag är en stor dag. Idag 

ska vi till stora fina Agdatorps gård och söka oss arbete.” 

Cecilia lyfter upp Karl och tjoar lite försiktig med honom, så petar hon i honom några 

bitar mosad potatis. Det åker ut och in i munnen på honom innan han till slut sväljer. Hon 

torkar av honom i ansiktet och byter hans blöja. När hon lägger honom på sängen förmanar 

hon honom viskande. 

”Ligg nu stilla och tyst medan mor din packar.” Han ser på henne med stora ögon och hon 

ger honom en träsked att plocka med. 

När väskan är packad knyter hon bärsjalen runt sig och plockar upp ungen. Tyst öppnar 

hon dörren ut i hallen och smyger ner för trappen för att undvika de steg som knarrar värst. 

Ännu är det lugnt, men Cecilia vet att snart är gästgivaren igång och härjar med alla om vad 

som ska göras. Idag är det Cecilias tur att putsa gästernas skor och kängor. Hon stannar till 

utanför ett av de rum där resande härbärgerar i denna flyttmånadens tid när arrendatorer, pigor 

och drängar byter tjänst. 

Cecilia snörar snabbt av sig en av sina kängor och stoppar ner foten i fruns känga. Jodå, 

den passar, precis som hon förväntat sig när hon sett på frun under kvällen igår när frun satt 

tätt tillsammans med sin man som verkar vara av finare sort. Han har krusig skjortkrage och 

Cecilia fnissar till vid tanken.  

Kvickt byter hon sina slitna kängor som hon redan igår kväll svärtat. Nöjd med sig själv 

tar hon sig ner den sista trappan och smiter ut genom dörren.   

Stegen är snabba tills de når landsvägen. Cecilia som blivit andfådd stannar till och låter 

tårna känna efter hur de nya kängorna sitter. Jodå, kanske möjligen ett litet skav vid ena hälen.  
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Hon sätter upp foten mot vägstenen och drar upp kjolen en bit och drar i strumpan för att 

den ska sitta bättre. Så ser hon sig om och drar in sval luft. Det är som om Cecilia ser 

höstlövens färger som på nytt, frosten som färgat löven vackert röda, de tycks gnistra i solen 

som nyss gått upp. Hon bär på Karl med lätta steg. Borta är den tyngd hon haft i ryggen när 

hon bar honom hem till Förkärla och hela vägen från byn till Skillinge. Hon nynnar en stund 

och låter Karl få vaggas i hennes famn. Då och då stannar hon för att lyssna efter tåget. Men 

det som hörs är några korpars gnabbande. De far svarta fram på olika höjd i en yster dans. 

Hon undrar om det är kärleksgnabb eller en strid om vem som bestämmer. 

De brukade gnabbas, hon och sjömannen, han med den runda lilla hakan. Cecilia sätter sig 

på en sten och vilar och blundar för att se honom framför sig. De mörka ögonen och det 

nästan korpsvarta håret. Hon hade undrat om han verkligen var en riktig svensk men hade inte 

frågat. Stilig var han, och förnöjsam, det lätta skrattet som lös upp hans ögon. Han hade 

svängt henne i dansen, trampat henne på tårna och de hade skrattat tillsammans. Hon hade 

varje morgon gått en tur neråt hamnen för att få en skymt av honom. 

Cecilia låter sina läppar pussa på Karls panna.  

”Goa, fina unge, nu måste vi gå vidare.” 

Cecilia ser Agdatorps huvudbyggnad skymta i fjärran bortom åkrarna när hon viker in på 

vägen norrut. Den klara luften övergår i fuktigt dis och det börjar dugga smått. En bit innan 

järnvägen stannar hon till och lyssnar. I öster finns Nättraby station och i väster Buatorp och 

precis här innan Agdatorps gård finns en liten hållplats för den som ska med tåget. Hon 

lyssnar intensivt men det som hörs är droppet från regnet som faller från de kvardröjande 

höstlöven och de kala svarta grenarna. Himlen är disig och grå, luften är fuktig och hon drar 

sjalen över huvudet på Karl för att hålla honom torr.  

Kängorna blir mjukare av fukten men håller ändå vätan borta bättre än de gamla som nu är 

kvarlämnade på gästgiveriet. Hon känner efter, ett litet skav är det nog ändå där bak på ena 

hälen. Cecilia funderar på om hon kommer att bli anklagad för stöld, men tänker att hon smitit 

iväg utan sista dagslönen. Det borde väl den sure gästgivaren kunna reglera till gästens 

belåtenhet. Agdatorps ståtliga mangårdsbyggnad tornar upp sig när hon passerar två vårdträd 

som bildar välkomstportal. Hon närmar sig gården och hör en hund skälla. Förutom 

mangårdsbyggnaden och stallet finns det många hus. Det går att gissa vilka det är som är 

drängstugor, pighus och kokhus. Det stora stallet med den höga skullen kan nog till och med 

imponera på kungen.  

Cecilia begriper bättre än att använda sig av huvudingången. Tjänstefolk använder 

köksingången och hon går runt huset tills hon hittar det hon söker.  
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Hon går upp på förstubron och knackar på. Står stilla och funderar på om hon bara borde 

knackat på och genast öppnat eller om hon måste vänta kvar ute i regnet. Dörren öppnas av en 

piga med vitt vackert och stärkt förkläde. Hon har en unge som hänger på höften. Cecilia 

niger. 

”Goddag. Jag är Cecilia Olsdotter från Förkärla och jag är här för att söka pigtjänsten.”  

Cecilia tänker att hon kan vänta något med att nämna gästgiveriet.  

”Jag mötte amiral Ehnemark igår kväll och han uppmanade mig att komma till gården 

idag.” 

Cecilia håller fram tidningen med annonsen uppslagen. Pigan tar ett steg tillbaka och 

Cecilia kliver innanför och torkar sina kängor noga på mattan. Det som måste vara husets 

kokerska kommer fram. Hon torkar av sina händer på en handduk och kikar på annonsen och 

på Cecilia. Cecilia niger ännu en gång. 

”Jaså, hon är här för tjänsten. Är det Ehnemark som uppmanat henne att söka, sa hon?” 

”Herr amiralen stannade till vid gästgiveriet igår kväll och då kom han att tala vid mig om 

pigtjänsten.” 

”Ja, se Ehnemark han har då redan fart ut på ägorna för att skåda det nya stånkande 

tröskverket. Så han kommer nog inte hem förrän till kvällsmaten.” 

Cecilia blir stående rådvill, men öppnar upp sjalen för att Karl ska kunna få luft och hon 

tar av honom mössan.  

Det är varmt i köket där flera pigor är samlade vid ett bord där de rensar ärtor. Det doftar 

ljuvligt av kålrot och lök och nybakat bröd. Hennes kinder hettar och hon kikar ner på Karl 

för att dölja sin förlägenhet. 

”Och unge har hon också. Ja, inte tänker jag köra henne på porten i regnet. Elin, spring 

upp till matsalen och hämta hushållsmamsell.” 

En av pigorna reser genast på sig och försvinner iväg upp i huset. 

Pigan med ungen på höften kikar nyfiket på Karl. ”Är det en gosse?” 

”Ja, detta är min Karl Alfred.” Cecilia ler mot pigan som säkert är några år yngre än henne 

själv. ”Och du har en liten tös ser jag.” 

”Detta är min lilla Sofia.”  

Kokerskan vaggar lite med huvudet och ler stort mot Cecilia. ”Ja, se Siri hon döper sin 

oäkta unge efter kungligheter hon.” 

Hon sveper ut handen mot bordet. ”Varsågod och sitt medan hon väntar på mamsell.” 

Siri drar ut en stol och Cecilia sätter sig. Siri lägger ner sin tös på varma fårfällar i en 

lekhage i köksvrån och hon ger tösen en bit skorpa att suga på.  
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Siri sätter sig bredvid Cecilia och sträcker fram en skorpa till Karl. Kokerskan dukar fram 

en kopp kaffeblask utan att ens börja med det sedvanliga trugandet. Det är varmt och gott i 

detta kök och det känns i hela Cecilias inre att det finns en mänsklig värme här inne. Det 

knyter ihop sig i bröstet av rädsla för att bli ivägkörd av denna husmamsell som ska komma 

och granska henne. Cecilia tackar innan hon smuttar på kaffet och tar tacksamt emot en torr 

veteskiva att doppa. Karl suger nöjt på skorpan och ser sig storögt omkring. Han känns 

ovanligt pigg och orkar hålla huvudet uppe ordentligt. Att mjölken ökat och att Cecilia lyckats 

smussla till honom potatis har gjort susen. Kanske är han också piggare av att slippa 

brännvinskluten. Cecilia ryser vid tanken. 

Siri reser på sig och sträcker fram armarna för att ta emot Karl. Tveksam låter Cecilia 

henne ta ungen och ser hur Siri lägger ner honom bredvid sin Sofia. Pigan ler glatt. 

”De är nästan lika stora. När föddes din Karl?” 

”I april.” svarar Cecilia samtidigt som en ung kvinna gör entré med kjolarna frasande 

kring sig.  

Hon är genast framme vid lekhagen och böjer sig över de båda barnen.  

”Nämen har vi två små här i huset nu. Titta vad gossen ler mot lilla Sofia.”  

Hon rätar upp sig och ler stort när husmamsellen kommer in i köket. 

”Se mamsell vilka fina små vi har här idag.” 

Hon sveper runt ett varv och granskar pigornas arbete och stannar till intill mamsell och 

kokerskan. Hennes ögon lyser av glädje. 

”Leijonhielm kommer på besök idag. Ni får duka till oss båda och Anette i matsalen. Far 

kommer inte hem förrän till kvällsmaten.” 

”Är det något särskilt fröken Hedvig önskar bjuda herrn på?” 

”Ni lagar som alltid utmärkt mat, men någon konfekt, kanske marsipan, till kaffet vill vi 

gärna ha. En god choklad till kära faster Anette förstås.” 

Unga fröken Ehnemark stannar intill mamsell som står i dörröppningen. Husmamsell är 

ett rejält fruntimmer klädd i svart och med nycklar hängande i bältet. Cecilia som har rest på 

sig, niger och håller fram tidningen. 

”Goddag mamsell. Jag heter Cecilia Olsdotter och jag söker tjänsten som piga.”  

Kokerskan ställer sig bredvid Cecilia och kikar ännu en gång på annonsen i tidningen och 

kommenterar. ”Ja, se Ehnemark han har uppmuntrat…” hon ser på Cecilia ”…fröken 

Olsdotter att söka tjänsten. Och ja, nu är det bråda dagar att få tag på någon som kan arbeta 

ordentligt.” 

Siri knuffar Cecilia i sidan och pekar på barnen i lekhagen. ”Lyssna, han jollrar.” 
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Unga fröken böjer sig över lekhagen. ”Vad fina de är, ett riktigt lite par. Visst vore det väl 

förnämligt om han får stanna hos lilla Sofia.” 

Dörren öppnas och en äldre man kliver in i köket och stampar noga av sig på dörrmattan. 

Han tar av sig kepsen och nickar åt kokerskan och de andra. Nyfiket ser han på Cecilia. ”Är 

hon här för tjänsten, Ehnemark sa att hon skulle komma idag?”  

Mamsell tar kommandot. 

”Ja, Cecilia Olsdotter är här för pigtjänsten. Och kan du tro att hon har en gosse med som 

är namne med dig Karl.” Husmamsell vänder sig till Siri. 

”Siri, tittar du till pojken hennes? Cecilia du kan följa med mig och vår rättare Karl till 

kontoret så att vi kan höra vilka referenser hon har.” 

Cecilia plockar fram sina intyg hon fått från kyrkoherden och från de andra pigplatserna 

hon varit på. Referenserna är goda, men ändå fladdrar det oroligt i magen när hon följer med 

mamsell och rättaren in i herrgårdsbyggnaden.  

Unga frun går intill Cecilia som i smyg beundrar den vackra blå kjolen. Unga frun viskar 

till Cecilia. ”Hoppas att Cecilia ska trivas här på Agdatorp.”  
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Kalmar Falkenberg år 1946 

Sköterskan lägger filten om benen som värker. Hon böjer sig över honom och han känner en 

svag doft av tvål, kanske är det lavendel. Hon har mjuk och omtänksam röst. Som alla 

sköterskor har hon en knapp på sin vita dräkt och en namnbricka. Det står Sofia på brickan.  

”Sofia är ett vackert namn.” 

”Tack KA, jag är döpt efter min mormor.” Hon rätar på sig och går fram till fönstret. ”Vill 

han ha ljusstaken tänd i natt?” 

”Ja, tack det vore snällt.” 

Sömnen är dålig, det är skönt att ha lite ljus.  

Sofia, hon var hans första kärlek. Sofia vars mor var god vän med hans mor, de som 

arbetat tillsammans på Agdatorp. Siri hade haft tur och fått arbete i Nättraby efter att hon och 

mor fått lämna Agdatorp. De brukade hälsa på Sofia och hennes mor. Sedan fick han och 

Sofia gå i skolan tillsammans. De fick inte sitta nära varandra, barnen från fattighuset fick 

sitta för sig och var de som oftast fick smaka på käppen av den stränga läraren. Karl kämpade 

med läsningen och tyckte nog att det gick bra, men han bedömdes hårdare än de andra barnen, 

böndernas barn. Karl brukade ibland få följa med Sofia hem efter skolan. Hennes mor Siri såg 

på honom med en blick av sorg och stoppade till honom något ätbart ibland och vid jul 

brukade de ge honom ett paket med sockor. Men Siri vaktade på sin Sofia och han förstod, 

trots sin ungdom, att hon ville ha ett bättre gifte till sin dotter. En dag var de borta. Det enda 

som fanns kvar var en blå glaskula som låg under trappan, lämnad till honom som ett budskap 

ett farväl. Han undrade vart Sofia och Siri tagit vägen.  

Det finns så mycket tid när man blir gammal och orken tryter. Tid att tänka på det som 

varit. Aldrig att han tänkte på Blekinge när han arbetade och ungarna var små. Då var det fullt 

upp. Fast det är klart att det alltid har funnits där, samvetet som gnagt över att han övergav 

Karolina och barnen. Den där dagen då han bestämde sig. 

 

Karl har packat sin sjömanssäck och ställer ner den på golvet i köket. Karolina står vid spisen 

och rör i en gryta. Hennes rygg är arg.  

”Så han ska resa nu.” 

Det är ingen fråga. Det är ett konstaterande. Han står där i köket i Bräkne Hoby i stugan 

intill hennes föräldrars. Han hade trivts när de bodde i Ronneby, i lägenheten nere vid ån, men 

det gjorde inte Karolina. När Olga föddes bara grät hon och ville hem till mor och far. Han 

gav med sig. Inte kunde han väl neka henne, när han ändå gav sig ut till sjöss. Skulle hon gå 

där ensam i Ronneby och bara vänta på honom.  
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Första tiden i Bräkne Hoby hade varit bra och pojken hade kommit till världen. Men Karl 

orkade inte med de där krävande blickarna och det ständiga tjatet om pengar. Svartsjuk var 

hon också. Frågade om han träffade kvinnor när han var iväg. Han hade nekat förstås. Varför 

skulle han berätta sina förehavanden? Sista halvåret hade han gått på båt mellan Kalmar och 

Ronneby. Det var i Kalmar han träffat Anna.  

Bror sitter vid köksbordet och läser högt ur läseboken. Rösten är klar och tydlig och han 

stakar sig knappt ens. Han har läshuvud den pojken. Karl går fram till honom och stryker 

honom över det mörka håret. Bror tittar upp och ler med det där charmiga sneda leendet och 

han tänker att pojken nog skulle kunna bli som honom själv, charmören med en kvinna i varje 

hamn.  

”Min lille Bror.” 

Karl tycker om att säga så. Att påminnas om varför han gett pojken namnet. Han ser på 

Karolinas rygg. 

”Var är Olga?” 

”Hos mor och far. Ska han säga adjö?” Hon vänder sig inte om och det är han tacksam för. 

Han tror inte att det går att se henne i ögonen den här dagen. Han lyfter upp säcken och 

hänger den över axeln, tar på sig kepsen och tjoar på Bror. 

”Hej på dig, grabben!” 

Han går ut på förstutrappan och stänger dörren efter sig. Han ser bort mot svärföräldrarnas 

hus och bestämmer sig för att låta bli. Han undrar om flickan någonsin kommer förlåta honom 

för att han inte ens säger adjö.  

Karl går ner mot prästgården. Det är det han måste göra innan han reser. Han måste lova 

att lösgöra Karolina från äktenskapsbanden.  

 

Karl ligger och glor på ljusstaken i fönstret. När han blundar lyser det som prickar bakom 

ögonlocken och han funderar på om det var ett misstag att lämna staken tänd. Låta den störa 

honom och så förstås den där förbannade hostan som river i halsen och gör att han måste hasa 

upp överkroppen i halvsittande läge. Anna snarkar i sängen i andra änden. Den kärringen kan 

sova hon. Det är säkert medicinerna. Han kanske skulle be en sköterska om någon tablett. 

Han hade inte sagt något till Anna om Karolina. Kanske hade hon anat något, men varför 

skulle hon gjort det. Han hade inget kvar som påminde om den familj han lämnat. De hade 

inte haft kontakt. Han hade inte hört av sig. Varför skulle han göra det? Han hade tagit sitt 

beslut och det gick inte att backa. Kärleken var borta, om det ens hade varit riktigt kärlek, det 

kanske bara varit ett första rus och ungdomlig nyfikenhet.  
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Det var annorlunda med Anna. En mer fast och trygg kärlek. Och så barnen, pojkarna som 

var så lika honom själv. Det hugger i hjärtat, kanske är det saknaden och längtan efter de 

pojkar som nu är vuxna män och sällan besöker sin far. Ibland har tanken sökt honom om 

relationen till Bror, hur den skulle blivit om att han stannat. Så var det den där händelsen med 

Lennart. Det minnet ger honom ingen ro. 

 

Karl nickar åt de arbetare han känner sedan länge och han ler mot två av de unga 

pralinflickorna som går i armkrok när de passerar vaktkuren. Sten stannar till, gör en 

hälsningsgest genom att peta upp kepsen med pekfingret. 

”Jaha, Ekblad, sista dagen på jobbet. Det blir till att bli firad med det sedvanliga 

avtackningsfikat.” 

”Jo, vem vet, jag kanske får en chokladkartong.” 

De skrattar lite skrockande och tillgjort, som de brukat göra var morgon de senaste åren. 

Arbetarna strömmar förbi vaktkuren när klockan ljuder. Karl ser hur en yngling närmar sig 

när det börjar tunna ut i ledet. Han nickar och håller fram sitt arbetspass. 

”Jag har stämt möte med förmannen. Det är min första arbetsdag här idag.” 

Karl ser på passet och läser namnet. Han ser förvånat upp på grabben. 

”Lennart Ekblad.” 

”Japp, det är jag det.” 

”Är du från Blekinge?” 

”Japp, hörs det?”  

”Går inte att ta miste på.”  

Grabben ler ett snett leende. Karl studerar honom noga när han lämnar över passet och 

pekar vart han ska gå för att möta förman Andersson. Lennart Ekblad är något längre än han 

själv och det där leendet påminner så om Bror och Karolina. Det kan väl ändå inte vara? 

Karl dricker sitt kaffe och äter från prinsesstårtan som smälter i munnen. I ögonvrån ser 

han Lennart, men undviker hans blick. Karl har fått en blomsterkvast, en vas med inskription 

och ett tal för sin insats. Det är dags att sluta arbeta helt nu. Länge har han jobbat halvtid i 

vaktkuren för att dryga ut pensionen.  

Det börjar röra på sig, rasten är slut och arbetarna drar sig inåt fabriken. Den sötaktiga 

lukten från chokladen strömmar in genom dörren. Han har fått med sig ett par påsar med 

polkagrisar, de där blårandiga som barnbarnen tycker om. 

Sten klappar honom på axeln. 
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”Jaha, då var det prima pensionärsliv för dig då. Har du förresten hört att nya grabben där 

borta också heter Ekblad, är ni möjligen släkt?” 

Karl reser på sig och börjar plocka ihop sina avskedspresenter. Han ser bort mot Lennart 

som möter hans blick med en nyfikenhet som Karl värjer sig från. Han vänder sig bort från 

Sten och till förmannen och sträcker fram näven och tackar för den här tiden. Kanske är det 

tur att han slutar just idag. 
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Karlskrona cellfängelse juni år 1880 

Kommissarie Wästfelt biter bort en bit av nageln och spottar ut flisan på golvet i 

förhörsrummet. Den där vassa utstickande nageln har irriterat honom hela förmiddagen. Det 

värker i framtanden och han grymtar för sig själv, för sitt övermod att använda tänderna så 

oförsiktigt. Han bläddrar i anteckningarna som konstapeln skrivit, för näst intill glatta livet, 

när fruntimret höll igång sin svada. Wästfelt tycker det är slöseri med tid att de ska behöva gå 

igenom hela den anklagades liv, när det är brottet som borde vara det centrala. Men det är 

bestämt att all vandel ska fram för att utröna vilket leverne de har till sitt försvar. 

Den här Olsdotter har ändock erkänt sin rysliga gärning om ej till fullo ännu. De andra 

barnamörderskorna är desto besvärligare, hysterikan vägrar säga ett enda ord, det är bara ett 

konstant ylande och de har fått tillkalla fängelseläkaren och prästen flera gånger om, men 

nåja, vittnen till gärning finnes förstås. Så straffanstalt skall det nog bli för denne till slut. 

Olsdotters cellkamrat, Hilda Haraldsdotter är ännu värre. Envist hävdar hon att hon råkat 

somna och ligga på barnet så att denne förkvävdes. 

Kommissarien avbryts i sina tankar när pigan Olsdotter förs in av vakterna och vaktfrun. 

När de lämnat den anklagande sittande på förhörsstolen lämnar de rummet samtidigt som 

konstapel Håkansson kliver in i rummet. Han nickar till Wästfelt och tar plats vid sitt bord. 

Pigan sitter och stirrar stint ut genom fönstret. Solen ger ett kantigt avtryck på golvet och i 

luften svävar dammet. Wästfelt slås av hur tyst det är fängelsebyggnaden. Hur väl alla stadens 

ljud hålls utanför de tjocka väggarna och fönstren som inte går att öppna. 

”Så fröken Olsdotter, då är ni här igen och vi ska fortsätta att gå igenom dina 

förehavanden innan brottet begicks.” 

Olsdotter ser ner i golvet och gnor sina händer mot kjoltyget. Han inser att han måste 

försöka locka henne till att öppna upp sig om de ska bli färdiga innan kvällningen. 

”Så, jag har förstått att ni haft en pigtjänst hos kyrkoherden i Ronneby. Och att ni där 

födde en son.” 

Pigan lyfter på huvudet och ser på kommissarien med ögon som är blanka. 

”Kommissarien ska veta att jag alltid tagit väl hand om min pojke och att jag aldrig 

tidigare varit anklagad för något brott.” 

Wästfelt ser på konstapeln och deras blickar är samstämmiga. Att inte varit anklagad 

betyder förstås inte att man är utan vandel. Ofta kan det vara en förmildrande omständighet 

som kan ge ett lägre straff, men i ett så oerhört brott som barnamord finns det inget 

förmildrande. 
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”Kan fröken redogöra för sitt leverne efter Ronneby? Hur ordnade ni det med er lille 

gosse?” 

”Jag fick hjälp av min syster Johanna första tiden när Karl var nyfödd och sen lämnade jag 

Ronneby och när det inte stod till buds några andra arbeten än pigtjänst på Skillinge gästgiveri 

så såg jag mig inte ha något val.” 

Hennes kinder blir röda. Wästfelt puffar på sin pipa. Röken bolmar i rummet och 

Olsdotter hostar och stryker bort något ur mungipan. 

”Jag tvingades lämna min lille Karl till en förskräckelig kvinna som dövade honom med 

brännvin, trots att jag gav henne både av min löning och mat, så lät honom bara ligga. Det var 

långa dagar på gästgiveriet och det är inte lätt att freda sig mot alla dessa fulla karlar.”  

Olsdotter slår ner blicken igen och han inser att hon som så många andra kvinnor tvingats 

utstå både det ena och det andra. Hon fortsätter.  

”Ja, och gästgivaren var stor och tjock och bullrig. Och inte betalte han oss nåt vidare 

heller. Det var en svår tid, ska kommissarien veta. Men jag hade minsann tur för en kväll 

räddade herremannen, amiral Ehnemark, mig från ett överfall. Han kom att språka med mig 

och jag blev erbjuden tjänst på Agdatorps gård. Känner herr kommissarien till Agdatorps gård 

och herr Ehnemark?” 

Wästfelt är tacksam över att hennes svada har kommit igång igen. Han lägger ifrån sig 

pipan på bordet. 

”Jo, nog känner jag till Agdatorps gård, det gör jag, men amiral Ehnemark är mig inte 

bekant även om jag känner till hans mannagärning som amiral och sedermera det 

mönsterjordbruk han bedrivit på gården. Däremot känner jag väl till August Leijonhielm och 

hans hustru.” 

Nu lutar sig pigan fram emot honom och det finns en lyster i hennes ögon. 

”Och då känner förstås kommissarien till historien om Ehnemark och Leijonhielm?” Hon 

ser förväntansfullt på honom, men väntar inte på något svar innan hon fortsätter.  

”Ja, herr Ehnemark han var ju på ålderns höst när jag fick tjänst på gården och 

Leijonhielm han for minsann på friarstråt till dottern Hedvig titt som tätt. Men, se det gick 

inte i god dager för herr Ehnemark som bestämt nekade honom dotterns hand. Hedvig, den 

vackra unga fröken var utom sig för att hon icke blev gift. Ja, vi pigor fick minsann stå och 

vakta så inte herr Ehnemark skulle dyka upp och upptäcka frieriet.” 

Wästfelt ser hur skvallerkärringen har vaknat i fruntimret framför honom och han vet att 

hålla tyst och vänta in underhållningen som komma skall. 
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”Men så på våren dog Ehnemark och det var stor sorg i huset. Gården lades ut till 

försäljning och mången spekulanter var och sågo denna välskötta gård. Även om herr 

Ehnemark gått hädan så fanns gamle rättaren. Och han ordnade minsann att allt sköttes tills 

dess att en ny ägare skulle ta över. Jo, nog var det oroligt för oss tjänstefolk, det var det. Inte 

visste vi hur det skulle bli. Men så förlovade sig fröken Ehnemark med Leijonhielm på hösten 

och då blev det ingen försäljning. Och det rustades till bröllop, ja det hölls ju på Svartå bruk, 

men det var ändå mycket att stå i på Agdatorp. Och så skulle brudparet hyllas när de kom på 

besök. Ja, det var en fin tid, det var det. Minsann.” 

Pigan tystnar och kikar bort på konstapeln, som om hon kommer på att han nog har svårt 

att hinna med att skriva det hon säger. Hon lutar sig tillbaka igen och lystern i ögonen har 

dämpats. Det kommen an något sorgset i hennes blick. 

”Ja, Leijonhielms är bra folk. Måna om sitt tjänstefolk och de förfasade sig över superiet. 

Känner kommissarien till att de slutade sälja potatis till brännerierna? Fru Leijonhielm var så 

arg över fylleriet och skrålandet som hördes från gästgiveriet i Skillinge. Hela nätterna detta 

eländiga superi. Men, nån redig bonde blev det minsann inte av herr August Leijonhielm. Nog 

för att en hört att han gjort en del vanskliga affärer och därför gick det väl som det gick. Det 

blev dåliga tider på Agdatorp och både jag och en piga till fick lämna gården.” 

Wästfelt begrundar det hon säger.  

August Leijonhielm, ordförande i kommunalnämnden och i kommunstämman i Nättraby 

är en mycket aktad person som är drivande i både muddringsföretag och i fattigvården, men 

att det förekommit spekulationer om dåligt affärssinne det känner han till. Inte minst i 

samband med satsningen på mejeriet i Karlskrona. 

”Känner fröken Olsdotter till att August Leijonhielm är ansvarig för fattigvården i 

Nättraby?” 

Nu blir pigans kinder röda igen och hon börjar stryka sina händer mot kjorteln. 

”Leijonhielm är en god man. Jag tänkte mig kanske att kommissarien eller kanske 

konstapeln kunde be för att Leijonhielm håller ett vakande öga på min lille Karl. Min lille 

gosse är bara sju år och inte ska väl han behöva vara på fattighuset?” 

Nu ser Wästfelt möjligheten att komma in på brottet hon begått. 

”Ni lämnade er son Karl till fattigvården i Nättraby redan i maj. Varför lämnade ni honom 

där på Fredriksdal?” 

”Kommissarien måste tro mig om att jag hade tänkt hämta honom, bara barnet väl var 

fött.” 
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”Så beträffande själva saken. Hon blev havande under hösten. Talades hon vid 

lägersmannen om havandeskapet?” 

Pigan vrider sig fram och tillbaka på stolen, men rätar upp ryggen och med röda kinder 

förkunnar hon sitt budskap. 

”Nej, inte kunde jag talas vid honom, när det skett olovligen. Då vet väl kommissarien att 

det inte är någon nytta med det.” 

”Så hon höll sin belägenhet hemlig?” 

”Jo, jag var visserligen ledsen över barnet och kanske hade jag hoppats att det skulle 

lossna i förtid, men någon tanke att…” 

”Och under hela tiden vistades hon hos brodern och han misstänkte inte något?” 

”Jag är bara en enkel piga och jag har fått ta de arbeten som stått till buds, både en del 

tillfälligt på landsbygden här omkring och på klädesfabriken, men mestadels har jag bott hos 

min bror. Jag har ju haft min gosse hos mig också. Inte har jag velat störa bror min med min 

belägenhet.” 

Wästfelt lutar sig tillbaka på stolen och ser på pigan framför honom. Han har svårt att 

begripa sig på fruntimmer. 

”Hur hade hon tänkt att ordna det för sig? Ja, jag menar att brodern hade väl inte kunnat 

undgå att se om hon framfött ytterligare ett barn?” 

Pigan ser skamsen ut. Wästfelt lutar sig framåt och fortsätter förhöret, nu är han angelägen 

om att få höra hennes vittnesmål om själva händelsen. 

”Hade hon planerat att dölja havandeskapet och afdagataga barnet vid födseln?” 

”Nej, nej, inte var det så.” 

Hon gömmer sitt ansikte bakom sina händer och Wästfelt funderar på om hon ska börja 

gråta eller om hon bara vill att han ska tro att hon är ledsen. 

”Var det ingen som misstänkte att hon var gravid?” 

Nu tittar hon upp igen. 

”Hyresvärdens hustru Hanna frågade mig om jag var havande och sporde mig att de inte 

skulle våga hysa mig och min bror om jag fick ytterligare en unge när jag inte var skattskriven 

där.” 

”Och er bror?” 

”Han frågade också.” 

”Och hon nekade honom?” 

Hon sitter tyst. Wästfelt tar pipan och tänder den. Han suger i sig röken så att det svider på 

tungan. 
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”Jag förstår att ni vill skydda er broder. Hur hade hon tänkt ordna det för sig när barnet 

kom? Då hade ni blivit vräkta av hyresvärden. Så jag frågar er ännu en gång. Hade hon 

planerat att dölja havandeskapet och afdagataga barnet vid födseln?” 

”Jag var rädd att bli husvill med min lille Karl och att min bror också skulle bli vräkt och 

då tänkte jag tanken att om barnet föddes levande att jag skulle…” Hon drar efter andan och 

det piper i hennes hals och hon harklar sig innan hon fortsätter.  

”Men jag vacklade i beslutet. Jag trodde att barnet skulle vänta på sig till efter midsommar 

och att jag skulle kunna ordna det med bostad i Nättraby till mig och Karl och den lille. Det 

var därför jag lämnade Karl på Fredriksdal, för att det skulle ordna sig.” 

Wästfelt som har sett barnliket undrar om hon ljuger för honom eller om hon verkligen 

trodde att barnet skulle födas senare. Att barnet var fullgott rådde det ingen som helst tvivel 

om. 

”Så nu närmar vi oss själva händelsen. Kan hon redogöra hur det började?” 

Cecilia Olsdotter ser ut genom fönstret som nu ligger i skugga när solen vikt av åt väster. 

Hennes blick är dröjande när hon börjar berätta. 

”Jag hade tagit extra arbete på klädesfabriken när jag kände att det började smärta i sidan. 

Det var då jag förstod att barnet var på väg tidigare än jag hade trott.” 
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Karlskrona den 17 Juni år 1880 

Cecilia går längs den stensatta gatan ner till klädesfabriken. Hon har fått veta att de behöver 

folk till att stapla och packa tyger under dagen. Cecilia behöver var penning hon kan få. Sedan 

Karl lämnats i Nättraby har hon kämpat sig till arbeten för att kunna spara till en bostad. De 

behöver något fast, något att kalla för sitt eget hem. Ett enda rum är allt de behöver. Cecilia 

vet att det kan gå och att hon kan ta en del hemarbeten som sömnad eller stickning och 

virkning av spetsar. Kanske kan det ordnas någon som ser till barnen ibland. Då skulle hon 

kunna ta någon skurning.   

Cecilia står tillsammans med de andra kvinnorna och de buntar tygerna. Hon har lyckats 

hålla sig undan att trava högar eftersom det är ett tyngre arbete än att bunta. När hon lägger 

upp tygstyckena och drar handen över dem känner hon det. En molande värk i ryggen som 

spänner ut i ena sidan. Det är sju år sedan senaste födelsen. Cecilia förstår att det snart är dags 

även om hon inte vill tro det. Det börjar på samma sätt. Det känns som om det är den tiden i 

månaden då hon ska ha sin blödning. Cecilia fortsätter med tygen och undviker att äta något 

för illamåendet är tillbaka. Den här ungen har fått henne att må illa nästan hela tiden och det 

har varit lätt att dölja magen för hon har inte kunnat äta och med en extra kjortel syns det 

knappt att hon är havande. Den nyfikna Hanna var förstås inne en dag och frågade. Cecilia är 

arg på sig själv för att hon inte lyckades hålla god min. Hon hade nekat men Hanna hade hotat 

med att köra ut både henne och Johan. Det var dumt av Cecilia att låtsas gråta, kanske gjorde 

det att Hanna inte trodde på henne. Svårast hade det varit att dölja det för Johan, men en 

kvinna måste ändå skyla sig ordentligt med kläder. 

Det sticker till i sidan några gånger när hon lägger upp tygerna, men hon lyckas hålla 

igång fram till middagen när arbetet upphör för deras del. Förmannen delar ut lönen till alla 

kvinnorna och meddelar att de kan komma tillbaka imorgon. Cecilia går långsamt genom 

fabriken och hör dånet från maskinerna. Det händer att det ligger högar med mindre tygbitar 

av sämre kvalité i lådor längs väggarna. Ibland har hon lyckats smussla undan någon bit för 

att använda till lagning av Karl och Johans kläder. Men idag finns inget. Hon går sakta hemåt 

och hör hur träskorna slamrar i stenarna. Värmen och molandet i magen gör det tungt att gå 

den långa backen upp till Skepparegatan 9.  

Hon får stanna flera gånger för att vila och torka svetten som rinner ner längs tinningen.  

Trots Hannas besvärande nyfikenhet är hon tacksam att de båda har kunnat bo hos Johan 

de här åren i Karlskrona. Cecilia önskar innerligt att hon och Siri hade sluppit lämna Agdatorp 

och Leijonhielms för att ta tjänst i stan. Det lockade förstås med bättre löning på stadens 

fabriker, men det hade varit svårare än de trodde att få arbete.  
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Pigor från landet var inte så eftertraktade, det var framförallt männen som behövdes till de 

tunga fabriksarbetena. Välbärgade familjer ville ha unga husor med goda vitsord. Siri hade 

haft bättre tur som fått en bra plats i Nättraby.  

Cecilia stannar utanför porten tills andningen lugnar sig. Hon ser på dörren hur den blå 

färgen ljusnat och flagat i kanterna. Hon låter sitt pekfinger följa längs en av skarvarna och 

drar in luft genom näsan och andas långsamt ut. Trycket i magen lättar för en stund. När hon 

öppnar porten in till gården slår doften av sopor emot henne och hon tar handen för munnen 

och näsan och stapplar in. Hon snabbar på stegen mot dörren in till trappan upp mot deras 

våning. I ögonvrån ser hon hur lakanen fladdrar av vinddraget från porten. Dörren stängs 

bakom henne och hon står i dunklet nere i trappan och drar in luft. Här är lukten från soporna 

mildare, men blandas med matos och människors alla dofter. Cecilia låter fingrarna känna på 

mynten i fickan och tänker på Karl och ett rum för dem båda i Nättraby. Om det bara kunde 

vänta på sig. Det är för tidigt, hon har inte hunnit ordna allting. Mannen, kanske borde hon 

gått till honom och sagt som det var. Meddelat havandeskapet och låtit honom stå för sitt, men 

inte hade det hjälpt. Hon har nog sett hur det gått till. Hur de slipper undan. Hon borde aktat 

sig, men vad hjälper väl det att tänka på nu när ungen är på väg. Johan, om han fått veta, hade 

han kanske slagit ihjäl den knäveln.  

Cecilia går trapporna upp en våning i taget och stannar till och vilar på varje avsats. Hon 

hör hur fönster öppnas, dörrar som slår, ungar som skriker och kärringar som gapar. 

Trångboddheten och varje ljud som letar sig igenom tunga väggar stör henne mer än vanligt. 

Hon tar sig innanför dörren och faller ner på knä och drar fram sin madrass. Hon blir liggande 

på sidan med knäna uppdragna och molandet stannar av. Hon somnar till för en stund. När 

hon vaknar känner hon hur barnet sparkar.  

Cecilia lägger handen på magen och där är det något som trycker ut huden. Kanske är det 

en fot eller en liten hand. Karl hade små fina händer och fötter när han var nyfödd.  

Många är de gånger hon sett Karls hungriga och sorgsna ögon tigga efter mat. Rädslan för 

att de inte skulle klara sig. Hur skulle det gått om de inte haft Agdatorp och sen Johan? Nu är 

det ett barn till som ska behöva mättas. Cecilia känner på sina bröst. De är stora och spända. 

Skulle det finnas mjölk så att det räcker den här gången och hur ska hon kunna amma och 

arbeta samtidigt? Hon borde ha försökt göra sig av med det tidigare. Cecilia hade hört att det 

fanns de som slet ut fostren när de var små, men risken var stor att man strök med själv och 

vem skulle ta hand om Karl då? Hon stryker med handen över magen. Det trycker i bröstet. 

”Lilla vän hur ska vi klara oss?” 
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Cecilia reser på sig och går ner på avträdet och sätter sig och kissar. Låter det skvala ner 

och håller samtidigt en hand över munnen och näsan för att slippa känna lukten. Hon tar sig 

snabbt ut därifrån och undviker att se upp mot kärringarnas fönster. Idag vill hon inte tala med 

någon. För varje steg ökar smärtan i sidan. Hon lägger sig en stund och vilar. Efter en kort 

stund tar hon sig upp och plockar fram bröd och värmer till korngröt. Johan hukar sig i dörren 

när han kliver in i rummet och slänger kepsen på sängen. Han sätter sig vid bordet och börjar 

tyst äta. Cecilia går och plockar och gnolar lite på en psalm om strävan, förlåtelse och 

mödrars famn. Hon vill för allt i världen inte att Johan ska märka något. Kanske har hon 

bestämt sig för att inte låta någon få veta någonsin om hur det är fatt. Hon lägger mynten på 

bordet. 

”Det är inte mycket, men har jag tur får jag packa imorgon också.” 

Johan tar upp sitt slitna läder och lägger i mynten samtidigt som han synar hur mycket han 

har. Han tar ett av mynten och lägger tillbaka på bordet. 

”Du behöver väl handla hem mat till oss förstås, resten får gå till hyran.” 

Det är inte meningen att undvika hans blick. Han märker det direkt. 

”Har det hänt något? Du är så tyst?” 

Hon skrattar till. Hör själv att det låter ihåligt. 

”Åja, du är inte så talför själv heller. Jag mår lite illa bara, inget allvarligt.” 

”Jag tycker du har mått illa ganska mycket på sista tiden och du äter som en höna.” 

Cecilia försöker sig på ett nytt skratt och övergår till att gnola svagt igen. Hon sätter sig 

ner vid bordet och sträcker ut handen och lägger den på hans. 

”Du behöver inte vara orolig, det är bra med mig.” 

Johan tar två supar och sköljer ner med ölen. Han reser på sig och går ner på avträdet och 

när han kommer tillbaka har han snart somnat som en stock. Precis som vanligt, uttröttad efter 

en lång dag på varvet. Han börjar bli sliten, grov och grå i hyn. Nog märks det att han passerat 

de fyrtio för länge sen. Cecilia kryper ihop på madrassen och andas långsamt genom näsan 

varje gång molandet trycker på. Magen drar ihop sig och blir hård. Hon lyssnar på Johans 

snarkning och är tacksam för suparna som sövt honom. Hon vet att han sover tyngre på 

brännvin.  

Tänk om hon bara hade kunnat ge sig av ut på landet. Det hade varit lättare att göra sig av 

med det. Här finns många öron och ögon och hon vet inte hur det ska gå till, men hon måste. 

Hon vet att hon måste. Det kommer inte att gå väl annars. Mödosamt vänder hon sig om på 

madrassen samtidigt som hon inom sig skickar anklagelser och självrannsakan. Om hon bara 

sagt något till Johan tidigare hade han kunnat hjälpa henne härifrån.  
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Men tänk om han hade kört henne på porten? Han som likt farbror Jöns kan bli så arg 

ibland. Hon har minsann fått vara tacksam för att han tagit sig an Karl.  

Det trycker på och hon känner sig nödig nu också. Det är tyst i huset och hon håller igen. 

Försöker andas lugnt och lyssna på sina andetag. Hon somnar till och vaknar av att det trycker 

på ännu hårdare. Svetten rinner ner mellan hennes bröst och hon mår illa. Det rinner saliv ur 

mungipan.  

Johan ligger på rygg och snarkar. Det är sommarnattsmörkt ute men hon kan ändå se hur 

han ligger där i nattljuset. Hon mumlar tyst för sig själv. 

”Å, Johan om jag ändå kunde väcka dig och be om hjälp.”  

Tankarna fortsätter att mala i huvudet. Bara få be honom att ordna skjuts ut på landet och 

göra sig av med det, gräva en håla och bara glömma att det någonsin funnits till. Hon reser sig 

långsamt upp på knä och känner hur magen hänger ner med det barn hon inte vill ha. Om hon 

varit bondhustru, då skulle hon glatt sig i denna stund. Varit en stolt och glad mor som kunde 

ge grädde till små rundkindade barn. Inte som nu en fattig piga som inte kunnat hålla på sig 

och gått i olycka. Hon vill inte tänka på det som ett barn. Det är bara en klump, något dött, ett 

bylte, inget annat. Hon viskar en bön. 

”Å, gode gud om du inte övergivit mig helt så låt det dö. Låt mig få slippa ta detta 

ansvar.”  

Magen drar ihop sig och blir hård. Hon tar sig upp och öppnar tyst och stilla dörren. Varje 

trappsteg tar hon försiktigt för att inte göra väsen av sig. Hon har nog hört att en del springer 

på avträdet om nätterna och inte vill hon möta någon nu. Det är tyst i huset. När hon kommer 

ut på gården drar dörren igen lite för hårt. Ljudet skrämmer fram en råtta som springer bakom 

tunnorna och ut genom gårdsporten. Äckliga kräk till djur som lever på människors rester. 

Cecilia tar sig in på avträdet men hinner inte sätta sig förrän det rinner en flod mellan hennes 

ben. Hon står där som handfallen och kniper så gott det går. Magen drar ihop sig och smärtan 

skjuter henne i ryggen. Hon flämtar till och för handen över munnen och stönar tyst. Tar emot 

smärtan och andas in och ut omväxlande genom munnen och genom näsan. Lukterna får 

henne att kväljas, det svider och smakar surt i halsen.  

Cecilia stirrar ner på fläcken. Det är för mörkt för att se om det bara är fostervatten eller 

om det är blod. Hon för handen ner mellan benen och känner på det fuktiga och blöta. Hon 

stirrar på sina fingrar och luktar på dem. Det ser mörkt ut och luktar blod. Nästa kramp får 

henne att luta sig framåt. Hon famlar efter några tidningar och lägger sig ner på knä. Hon 

torkar och torkar. För pappret över golvet runt, runt. Sträcker på sig och föser avträdeslocket 

åt sidan och släpper ner tidningarna. Hon sätter sig, känner hur det rinner ur henne.  
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Skiter hon eller är det barnet som kommer rakt ner i tunnan? Det slamrar på gården. Hon 

får bråttom och torkar sig och ställer sig hukande och bredbent alldeles stilla och lyssnar. 

Någon måste ha öppnat ett fönster i hopp om nattsvalka i sommarvärmen. Hon måste härifrån 

nu innan någon hittar henne för då kan hon aldrig dölja barnet som är på väg. 

Cecilia stänger dörren tyst bakom sig. Med varsamma vaggande steg går hon över gården 

till porten och kisar upp mot fönstren. Gardiner fladdrar stilla i vinden vid de fönster som står 

öppna. Sommarnatten är dov och ett barn gråter, någon hyssjar men ingen syns till. Dörren in 

till trappan känns tyngre än vanligt och hon undrar varför den ska gnälla just den här natten. 

Hon stannar upp och låter magen strama. Smärtan blixtrar i ryggen och hon vill skrika och slå.  

Ilskan över kvinnors kall att tvingas till födslosmärtor får henne att ta sig upp trappa för 

trappa. Johan ligger där uppe och sover. Hur ska hon kunna föda utan att han hör. Hon vill be 

om hjälp, låta smärtan skrika ut och ropa på Johan att han ska hjälpa henne, befria henne från 

det djävulska som hemsöker henne.  

Hon vill inte föda barn. Hon har inte bett om att få föda barn. Hon har straffats för sina 

lustar. Varför ska det vara kvinnans ok att straffas för sin lust?  

Cecilia hänger i trappräcket, biter i en flik av sin långa kjortel. Bara en våning till. Ett steg 

i taget. Andas, hon måste andas långsamt ibland och häftigt ibland. Nu kommer det snart, 

skriket och smärtan vill ut nu. Barnet vill ut. Hon biter sig i handen. Hårt, hårt för att inte låta 

minsta ljud avslöja henne. Känner hur dreglet rinner längs med hakan. Det lugnar sig för en 

stund och hon släpper taget om handen och lyssnar. Låter varje ljud stämmas av för att vara 

säker på att ingen hör henne eller kommer. Hur ska hon kunna fly om någon kommer. Det gör 

ont och hon tvingas stanna igen. Håller sig hårt i räcket och kräks upp slem som hon torkar 

med ärmen tryckt mot munnen. Hon viskar in i tyget. 

”Snälla låt det vara dött. Låt mig slippa.”  

Nu är hon uppe på översta trappsteget. Orken är slut och hon faller ner på knä. Svetten 

rinner ur armhålorna som om hon vore hemsökt. Det kommer nu. Hon känner att det är på väg 

ut. Det går inte att hindra. Hon kravlar fram till vindskammarens dörr som turligt står på glänt 

och hon sliter ut några gamla kjortlar och lägger under sig. Det kommer nu. Hon står på knä 

och känner huvudet trycka på mellan benen. Andas, hon måste andas, fort, fort, nej stilla och 

tyst. Hon lutar sig mot räcket intill trappan och tänker att om hon faller ner nu dör hon. Det 

kanske vore lika bra att få dö. Tanken är skön. Allt är stilla runt omkring henne. Pannan vilar 

mot trappan och hon andas lättad ut när huvudet tryckt sig ut ur hennes sköte. När nästa puff 

kommer glider något våt och halt ur henne ner på kjortlarna. Hon stirrar på den våta klumpen.  
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Ser i det skumma ljuset hur huden lyser vit och sträcker fram handen och föser ena benet 

åt sidan. En gosse. Han drar ett andetag och hon för snabbt fram sin hand och lägger den över 

hans ansikte. Inte skrika nu. Värmen skjuter upp genom hennes hand och hon håller hårt.  

Han får inte skrika nu. Inte avslöja hennes belägenhet. Hon står hängande över honom på 

knä och drar snabbt till sig en av de lösa kjortlarna. Med fast grepp börjar hon snurra in 

honom. 

Navelsträngen tar emot. Hon sliter och drar och när den lossar fortsätter hon att snurra in 

honom. Flera varv. Trycker ihop och drar åt. Sjunker ihop på golvet och lutar sig bakåt mot 

väggen mot vindskammaren. Yrseln och rädslan överraskar henne och hon hör sina egna 

andetag i den stilla natten.  

Cecilia sitter stilla och lyssnar efter varje ljud i huset. En mus knaprar i en vägg. Någon 

går med långsamma steg. Inga dörrar eller fönster hörs. Hon är fortfarande ensam. Hjärtat 

lugnar sina slag och hon ser på byltet framför sig. Hon reser sig på skälvande ben och närmar 

sig försiktigt som om det skulle kunna hoppa upp och bita henne. Hon lyfter upp det. Håller 

byltet långt från sin kropp och med armbågen föser hon upp dörren in till vindskammaren. 

Stjärnornas ljus silar in genom det lilla fönstret. Det rör sig. Hon kände att byltet rörde sig. 

Med handen känner hon sig fram till linnehanddukarna och snappar åt sig en och drar runt och 

knyter om hårt. Hon går hukande längst in och lägger knytet på en bjälke en bit ovanför 

golvet.  

Cecilia står i dörröppningen och ser in i vindskammaren. Hon tar ner hänglåset från 

kroken, backar ut och stänger dörren och låser. Nyckeln lägger hon i fickan. Hon är yr när hon 

lägger sig på knä och torkar upp fläckarna från trappan och golvet. Kläderna drar hon ihop i 

en hög och lyfter upp under ena armen. Hon smyger försiktigt in i rummet. Klädhögen trycker 

hon undan intill kakelugnen. Hon kryper ihop på madrassen och ligger där stilla och lyssnar 

på Johans andning.  

 

Johan drar på sig byxorna och skjortan. Han dricker en öl och tar ett par tuggor på brödet från 

igår. Han pratar med munnen full. 

”Cecilia du måste upp nu om du ska få något jobb på klädesfabriken idag. Vad är det med 

dig, där kan du inte ligga och sova hela dan?” 

”Jag mår inte bra, jag känner mig så sjuk och trött. Det går inte. Snälla Johan lås och lägg 

undan nyckeln, så jag får vara själv.” 

”Hur ska du kunna ta hand om Karl om du är sjuk hela tiden. Vad är det för fel på dig?” 

”Snälla Johan, bråka inte med mig. Låser du dörren?” 
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Johan mumlar något som Cecilia inte hör och snart går han. Hon somnar om och sover 

djupt när någon puttar på henne. Cecilia sätter sig skräckslagen upp och stirrar på husvärdens 

Hanna. 

”Varför är hon liggandes mitt på blanka dagen?” 

Cecilia kryper ihop av rädsla för Hanna Hanssons barska stämma. 

”Jag har varit sjuk hela natten och mår fortfarande illa.” 

Hanna fnyser och står med händerna i sidorna. Nycklarna hänger i bältet. 

”Bäst att hon ser till att bli frisk, ni är sena med hyran igen.” 

Cecilia tiger och ser hur Hanna börjar röra sig i rummet och svänga med nycklarna.  

”Hon ska allt vara tacksam att få inhysas här i rummet, jag vet nog att hon inte är 

skattskriven. Så det är allt bäst att ni betalar som ni ska.” 

Cecilia lägger sig ner på bädden och kryper ihop i fosterställning och framkallar en rosslig 

hosta. Hon låtsas torka slem med baksidan av handen. 

”Vi får hoppas att det inte är något som smittar.” Hon kör en låtsasattack till och hör och 

ser i ögonvrån att Hanna Hansson får bråttom ut ur rummet. Cecilia ligger stilla och andas 

tyst. Hon lyssnar efter steg och förstår att Hanna står kvar utanför. Cecilia hostar ljudligt. 

Rädslan griper tag om henne och hon försöker minnas vad som hände under natten. Visst låste 

hon väl med hänglåset? Hon är alldeles säker, ligger kvar och blundar på madrassen tills hon 

hör att Hanna går nedför trappan.  

Det slår och smäller i dörrar i huset. Cecilia tar sig upp och öppnar fönstret ut mot gatan 

och släpper in ljudet av vagnar och klapprande hästhovar. Ljuden känns trygga i hennes 

belägenhet. Hon för sin hand till fickan och fingrar på nyckeln till hänglåset. Hon drar fram 

pottan och låter sitt sargade nedre kissa stilla. Det svider och lukten får henne att kväljas. Hon 

tar av underkjolen och blusen. Cecilia tar vattnet från kannan och blöter en handduk och 

tvättar av sig. Molandet har gått över till en konstig oro och då och då drar magen ihop sig. 

Hon letar rätt på en ren underkjol och ett livstycke. Med kjortel och blus känner hon sig 

bättre. Hon låser upp dörren och smyger sig tyst ut i hallen. Hon lyssnar nedåt och hör ett dovt 

tjatter från kärringarna på gården. I trapphuset är det stilla. Hon låser upp hänglåset och går in 

i vindskammaren. Det är ljust nu men i hörnet vid bjälken är det skugga. Hon står alldeles 

stilla och ser på byltet.  

Cecilia håller andan. Blir yr och tvingas dra in luft. Byltet är stilla. Det finns inget liv. 

Utan att göra ett ljud från sig tar hon sig ut och låser.  

Cecilia sitter på den hårda stolen och stickar. Hon låter flinkt fingrarna metodiskt arbeta 

med stickorna. Strumpan växer några varv i taget.  
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På golvet ligger två nystan av ullgarn. I Ronneby hade hon lärt sig att trängas på torget 

och köpa sig ett nystan och låta ytterligare ett glida ner obemärkt innanför kläderna. Hon var 

bra på det, nästan en mästare. Köpa en brödkaka och smussla undan en annan. Än så länge 

hade ingen kommit på henne även om det nog funnits misstankar. Byltet måste gömmas 

undan innan det börjar lukta i sommarvärmen. När Johan varit hemma på middag kanske hon 

kan ta sig ut ur huset utan att någon lägger märke till henne. Det svåra är att gömma byltet 

under kläderna.  

Magen drar ihop sig, det gör ont att sitta på den hårda stolen och hon lägger från sig 

stickningen. Efterbörden måste ut innan hon kan göra sig av med byltet.  

 

 

 

 

 


