
Föreläsning i Maria Sandel-sällskapet 3 april 2016 

Anstöt,	  moral	  och	  klass	  –	  tre	  korsande	  spår	  i	  Maria	  Sandels	  
berättarkonst	  

Maria Sandels författarskap börjar nu äntligen upptäckas och spridas, särskilt genom förlaget 
Murbruks försorg. Hittills har dock främst hennes biografi, hennes ställning som kvinnlig arbe-
tarförfattare och det dokumentära värdet av hennes verk uppmärksammats. Jag vill därför i stäl-
let inrikta mig på hennes berättarkonst. Särskilt koncentrerar jag mig på två av Sandels verk: 
dels romanen Familjen Vinge och deras grannar från 1909; dels långnovellen ”Hexdansen” från 
1919. Särskilt skall jag ta upp vissa motiv och hur hon behandlar dem. Sandel är en djärv förfat-
tare som ofta väljer för tiden anstötliga motiv. Samtidigt infogar hon motiven i ett didaktiskt 
eller belärande sammanhang, som kan påminna om äldre tiders sedelärande exempel. Men hon 
gör det på sitt eget sätt.  

Närmast dock en liten biografisk översikt. Något måste också sägas om den historiska och 
kulturella bakgrunden. 

 

Biografi	  och	  författarskap	  
Maria Sandel fick ett kort liv, född 1870, död 1927. Dess-
utom fick hon tidigt nedsatt syn och hörsel. Det tycks 
dock inte ha hindrat henne från vare sig författarskap eller 
politisk aktivitet. Som ung reste hon till Amerika på några 
år och arbetade som hembiträde. Där började hon också 
skriva dikter i den svensk-amerikanska tidskriften 
Nordstjernan. Tillbaka i Sverige arbetade hon som tri-
kåstickerska inom hemindustrin. Hon aktiverade sig i ar-
betarrörelsen och gav bland annat namn åt Morgonbris, 
den socialdemokratiska kvinnotidningen. Men hon bör-
jade också skriva prosa, uppmuntrad av några borgar-
kvinnor i föreningen Tolfterna, en kvinnoförening som 
Ellen Key startade tillsammans med vännen Amalia 
Fahlstedt 1892. Ledarna var indelade i sex grupper om 
tolv personer, därav namnet. Syftet med Tolfterna var att 
arrangera samkväm där kvinnor från olika social bak-
grund kunde diskutera gemensamma frågor och över-
brygga klassgränserna. Sandel fick hjälp av dessa kvinnor 
på flera sätt, men till sist blev det tydligen för mycket, och kontakten bröts. Hon höll på sitt obe-
roende inför omvärlden och bodde tillsammans med sin mor i ett par olika bostäder på Kungs-
holmen i Stockholm, där de en period drev en mjölkbutik. Efter moderns död kom skrivandet 
igång på allvar. 

De biografiska uppgifterna är dock magra och osäkra, som Rainer Andersson visat. Sandel 
själv tycks ha varit angelägen om sin integritet inför eftervärlden, eftersom hon brände merpar-
ten av alla brev och manuskript. Något finns dock bevarat hos Arbetarrörelsens arkiv och biblio-
tek (ARAB), som Arne Högström visat. 
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Men vi kan utgå från att Sandel kände arbetarklas-
sens liv och arbete. Det blev hennes stora ämne som 
författare. De flesta av Sandels romaner är kollektiv-
skildringar, där perspektivet växlar mellan olika karak-
tärer, utan någon specifik individ i centrum. Debutbo-
ken Vid svältgränsen (1908), med undertiteln Skildring-
ar ur Stockholmslifvet, ger ett tvärsnitt av olika typer av 
arbetarmiljöer, från den fattiga men väl sammanhållna 
familjen, till den ensamma gravida kvinnan och utelig-
garen. Den första romanen var Familjen Vinge och de-
ras grannar, med undertiteln En bok om verkstadsgos-
sar och fabriksflickor. Texten kom först som följetong i 
Social-Demokraten 1909, men gavs också ut i en ny 
omarbetad upplaga på Bonniers 1913. 2015 gavs origi-
nalupplagan ut på nytt av Murbruks förlag. 1913 kom 
också Virveln, en strejkroman, som skildrar inte minst 
de kvinnliga fabriksarbetarnas elände. Hexdansen 1919 
är en novellsamling med fokus på brottslighet och mo-
raliskt förfall, men också på tragiska omständigheter, 
som bland annat leder till utvidgat självmord. Titelnovellen är en romanlång släkthistoria. Ro-
manen Droppar i folkhavet 1924 berättar om ett brokigt kollektiv av utsatta kvinnor, som hjäl-
per varandra till både överlevnad och värdighet. Även den är nyutgiven på Murbruks förlag. 
Sandels sista bok blev romanen Mannen som reste sig 1927, hennes dödsår. Som titeln anger 
står här en man i centrum, men han är insatt i ett kvinnokollektiv av olika typer. Utom böckerna 
har Sandel även publicerat en lång rad noveller och dikter i tidningar och tidskrifter. 

Det intressanta är nu att Sandel varken upphöjer eller ynkar arbetarklassen, som hon ju 
ändå tydligt solidariserar sig med. Tvärtom beskriver hon ofta vad hennes samtid såg som miss-
lyckanden och moraliskt förfall. Det kan vara kvinnomisshandel, kriminalitet och prostitution; 
ja, också känsliga motiv som aborter, homosexualitet och pedofili. Man kan fråga sig varför 
Sandel valde att utmana läsaren på detta sätt. Till det skall jag återkomma. 

Mottagandet av Sandels böcker var blandat. Flera ledande vänsterkritiker uppskattade dem 
(Erik Hedén), medan borgerliga kritiker – inte minst kvinnor (Rosa Heckscher) – ofta förfasade 
sig över motiven, dömde ut hennes realistiska stil och frånkände texterna konstnärligt värde. 
Även nyutgåvorna av Virveln och Droppar i folkhavet på 1970-talet blev hårt kritiserade: de 
befanns sentimentala och föråldrade (Lennart Engström, Ruth Halldén). Inte heller de dåtida 
arbetarna visade hennes böcker något större intresse. Det uteblivna gensvaret medförde att San-
del tvekade när det blev dags att ge ut Hexdansen. De böcker som sålde var tidens kolporta-
geromaner och fromma berättelser, där äventyr och synd trängdes samman i spännande historier. 
Den första generationens arbetarprosa, som Sandel tillhörde har hittills alltid varit marginali-
serad. Nu är det dags att säga något om den. 
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Tiden	  och	  traditionerna	  
 

Föråldrad	  litteratur?	  Den	  brukslitterära	  traditionen	  
Den första generationen arbetarprosa från perioden 1900–1925 har aldrig ägt någon litterär pre-
stige. Hur kommer det sig? Den har en öppen, montageliknande form, där arbetet, överlevnaden 
och kollektivets kamp för bättre villkor står i centrum. Den andra generationens arbetarprosa på 
1930-talet, behandlar hellre individens frigörelse från kollektivet, ofta i den självbiografiska 
bildningsromanens mer personliga och slutna form. Flera av dessa 30-talsförfattare blev erkända 
och etablerade, och övergav efterhand arbetarskildringen; ett par av dem fick som bekant rent av 
Nobelpris. Men de tidiga arbetarförfattarna gjorde sällan några klassresor: några förblev kropps-
arbetare hela sin yrkesverksamma tid och skrev sina verk på kvällar och nätter eller under peri-
oder av arbetslöshet. Andra kunde tidvis försörja sig som journalister inom arbetarrörelsen. Idag 
ihågkomna är kanske Martin Koch, Gustaf Hedenvind Eriksson och Dan Andersson. De debute-
rade åren 1910–1914. Sandel har på senare tid uppmärksammats i egenskap av vår första kvinn-
liga proletärförfattare, men knappast för sina litterära kvaliteter: detta är föråldrad litteratur. – 
Men varför? 

En viktig utgångspunkt är att det här är fråga om en brukslitteratur i litterär form. Bruks-
litteratur skall inte bara avnjutas utan också användas – den skall inte bara behaga, utan främst 
lära, fostra, uppbygga, trösta, engagera, eller något liknande. För att det konstnärliga skall 
komma till synes måste också bruksaspekten uppmärksammas, alltså det livssammanhang tex-
terna skall läsas och fungera i. Det krävs därför en historisk läsart som uppmärksammar vilka 
behov texten skall fylla i sin samtid. 

Maria Sandel och hennes generationskamrater skrev i en realistisk och ofta naturalistisk 
tradition med romantisk-sentimentala och ibland melodramatiska inslag – det är välkända 1800-
tals-mönster, som möter såväl hos Emile Zola och August Strindberg som i följetongsroman och 
populärutgivning. Men de skriver alltså också i en didaktisk, belärande tradition med anor från 
både äldre sedelärande litteratur, religiös väckelse och politisk kampdikt. Arbetarförfattarna 
ville förstås nå ut: främst till sin egen klass men också till den läsande borgerligheten. Vid den 
här tiden utvecklade arbetarrörelsen en egen offentlighet med tidningar och även förlag. Förfat-
tarna kunde alltså samla sina tidningsalster – dikter, noveller och följetonger – till böcker, som 
gavs ut exempelvis på Socialdemokratiska Arbetarepartiets bok- och broschyrförlag (1889), 
Brands förlag (1897, Frams förlag (1903) eller Framtidens förlag (1908), och från 1912 också på 
Tidens förlag. Men också några allmänförlag, som exempelvis Bonniers och Gustaf Lindström, 
gav ut en del arbetarlitteratur, som därför också kunde skrivas med en vidare läsekrets i åtanke. 
Ambitionen var att påverka, förändra – att lära, röra och väcka så många som möjligt. Men lä-
sarna ville behagas;  de sökte underhållning, spänning och skönhet, inte påminnelser om eget 
eller andras elände. Så problemet var: hur kombinera didaktik och estetik? 

Det didaktiska syftet drar åt en otidsenligt nyttobetonad estetik, medan det estetiska drar åt 
litterära experiment med gamla medel. Men dessa till synes motsatta tendenser understödjer 
också varandra: tidens arbetarförfattare använde skönlitteraturen som ett brukslitterärt medel – 
men i tjänst hos en annan didaktik än den enkla debattartikelns, pamflettens och kampdiktens. 
Det är faktiskt en litterär didaktik, men utan den sorts konstnärlighet som premieras i en modern 
litterär institution – den var främmande för den rena njutning som med blev grundläggande i 
modern estetik.  

Därför har denna litteratur blivit ett problem: i litteraturhistorieskrivningen, i den litterära 
offentligheten, i teoribildningen, och inte minst för modern och postmodern konst- och smak-
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uppfattning. Nu gällande principer för urval och värderingar utgår från moderna föreställningar 
om den litterära textens originalitet och självständighet – om texten som en unik skapelse höjd 
över alla sociala och praktiska sammanhang. Nyhetskravet är, ledande i exempelvis litteratur-
historieskrivningen, och värderingen baseras på kravet att texten skall kunna läsas oberoende av 
tillkomstmiljö och ursprungligt historiskt sammanhang. Det är utifrån en sådan modern läsart 
som de kanoniserade klassikerna tillskrivs en originalitet med tidlös och universell giltighet. 
Arbetarlitteraturren framstår i det perspektivet som en föråldrad och valhänt hopkommen klass-
litteratur med högst begränsad giltighet – inte minst i det postindustriella samhälle, där själva 
begreppet arbetare snart är föråldrat. 

 

Tidsbakgrund:	  modernisering	  och	  kulturarv	  
Maria Sandel verkade i ett tidigt 1900-tal som präglades av olika moderniseringsprocesser: 
industrialisering, proletarisering, urbanisering, sekularisering och inte minst massmedialisering 
– detta var den moderna pressens genombrottstid. Perioden innefattar unionskris, bondetåg, 
borggårdskris, rösträttsstrider, politisk och ekonomisk storstrejk 1902 och 1909, hungerkraval-
ler, världskriget och ryska revolutionen. Arbetarrörelsen hade etablerat sig och blivit en makt-
faktor också i parlamentet (SAP hade 34 platser 1908). Men den präglades också av inre strider 
mellan revolutionärer och reformister, särskilt efter nederlaget i storstrejken 1909. 1917 splittra-
des det socialdemokratiska partiet: revolutionärerna uteslöts och bildade en egen organisation. 

Moderniseringen gick långt ner i folklagren. Med litteraturforskaren Lennart Thorsell talas 
ofta om parnassens demokratisering. Den innebar att nya grupper av författare började träda 
fram, med helt annan bakgrund och inriktning än den tidigare författarkåren. De rekryterades 
både från den nya penningmedvetna borgerligheten, den liberala journalistkåren, den urbana 
arbetarklassen och det proletariserade bondeståndet. Och för dessa nya grupper är litteratur en 
fråga om realism – trovärdig och sannolik verklighetsskildring. 

Idag mest namnkunniga från den tiden är väl de s.k. tiotalisterna, som exempelvis Ludvig 
Nordström, Gustaf Hellström, Sigfrid Siwertz och inte minst Hjalmar Bergman. I litteraturhisto-
rieskrivningen kallas de ofta borgerliga realister. Ett par damer brukar också få komma med 
numera: Elin Wägner, och Marika Stiernstedt. Men detta är också den period då Pär Lagerkvist 
debuterar och prövar sig fram med en expressionistisk estetik – som för övrigt också präglade 
Hjalmar Bergmans experiment med realismen. 

Internationellt kommer nu också en rad modernistiska klassiker: Thomas Manns roman 
Huset Buddenbrock 1901, första delen av Marcel Proust På spaning efter tid som flytt 1913, och 
James Joyces novellcykel Dublinbor 1914. 1922 kommer hans experimentroman Odysses, sam-
tidigt med T.S. Eliots icke mindre experimentella långdikt Det öde landet. Detta var en lärd och 
komplex litteratur, med vidare sanningsanspråk än den från 1800-talet nedärvda realismen. 

Men vilken sanning och verklighet är det fråga om, och vems? Svar på sådana frågor beror 
av personlig erfarenhet, värderingar och inte minst bildningsbakgrund. Arbetarförfattarnas ur-
sprungliga bildningsarv utgjordes främst av Bibeln, Psalmboken och gängse andaktslitteratur, 
kanske en och annan tidning eller populär billigskrift och därutöver den muntliga folkliga tradit-
ionen. Detta arv användes desto flitigare, men på andra sätt än i den borgerliga litteraturen. 
Även likartade motiv behandlades så olika att det litterära resultatet blev ganska olika ’verklig-
heter’. 

Det sedelärande exemplet och den fromma berättelsen utgör ofta stommen i den tidiga ar-
betarprosan – genrer kända för alla, inte minst via Folkskolans läsebok – men den stommen kan 
bära upp många saker: till exempel en proletär skiss, en populärlitterär melodram, ett journalist-
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iskt reportage, eller ett filmiskt montage av scener – ibland allt på en gång. Också impressionist-
isk miljöskildring, symbolistisk vildmarksromantik och expressionistisk stilisering kunde blan-
das in. Men också inflytelser från erkända författare är synliga, särskilt August Strindberg, Vikt-
or Rydberg, Gustaf Fröding och Verner von Heidenstam – kort sagt, det liberalt humanistiska 
arvet från 1800-talet, som i arbetarrörelsen representerade den ’riktiga’ kulturen. Stora namn 
bland utländska författare är inte bara radikaler som Émile Zola, Jack London och Maxim Gor-
kij, utan också kristna humanister som Fjodor Dostojevskij och Leo Tolstoj. Dessa författare 
studerades i arbetarrörelsens bildningsverksamhet och på Brunnsvik, rörelsens egen folkhögs-
kola. Ett ofta åberopat namn är också filosofen Peter Krapotkin: hans lära om ”inbördes hjälp” 
gick på tvärs mot tidens socialdarwinism och gav bränsle åt arbetarrörelsens egna föreställningar 
om solidaritet. 

 

De	  anstötliga	  motiven	  –	  berättartekniker	  
Maria Sandel hör hemma i denna tradition. Men hon har också ett alldeles eget sätt att berätta. I 
hennes texter blandas olika stämmor. Som i allt berättande framträder förstås karaktärerna, de 
namngivna personerna. Där finns också en anonym berättare som en stämma att räkna med, för 
det är den som beskriver, tolkar och även värderar karaktärerna. Berättaren skall inte blandas 
samman med författaren: berättaren är en skapelse av författaren, men måste inte vara författa-
rens språkrör. Berättaren är ingen säker auktoritet. Berättaren kan byta fot och perspektiv flera 
gånger under berättandets lopp. Detta är något som ofta händer hos Maria Sandel. Det gör hen-
nes berättarkonst särskilt spännande. Hon sätter sin läsares värderingar på prov! 

 

Familjen	  Vinge	  
I Sandels första roman, följetongen Familjen Vinge och deras grannar (1909) växlar scenerna 
mellan olika miljöer. Romanens undertitel En bok om verkstadsgossar och fabriksflickor under-
stryker mångfalden och det öppna, breda perspektivet. Familjen Vinge själv är bara den upp-
hängningspunkt som motiverar genrebeteckningen roman – men i titeln kallas verket ju bara 
bok. Handlingstrådarna är många och någon enhetlig intrig är det inte fråga om. Det som håller 
samman texten är i stället de problem som de växlande scenerna åskådliggör från olika syn-
vinklar: fabriksarbetets faror, arbetslöshet, fattigdom, lungsot, bostadsbrist, trångboddhet, strejk, 
värnpliktsvägran, alkoholism, misshandel, brottslighet, prostitution, könssjukdomar, övergivna 
mödrar, ja, till och med pedofili. 

Problemen gestaltas från arbetarkvinnans synpunkt, och det är hennes värld som står i 
centrum. Grundbulten i denna värld är familjen och hemmet, och kampen för att hålla ihop 
hemmet är oftast kvinnans ensamma sak. Men kvinnans liv levs lika mycket utanför hemmet – 
på hattfabriken eller i alla främmande trapphus som skall skuras. Denna klassiska dubbelroll 
ifrågasätts inte hos Sandel – hemmet var nu en gång kvinnans sak, även när hon måste ut i för-
värvsarbete. Vad som ifrågasätts är i stället kombinationen av fysiska faror och den moralupp-
lösning som fabriksarbetet i den tidens samhälle förde med sig, både för kvinnor och män. Be-
rättarens starka moraliska patos driver fram den typiska korsningen av patos, melodram och 
långt driven naturalism. Men det moraliska perspektivet är underordnat klassperspektivet. Mora-
len kommer dessutom till tals med olika och motsägande röster – något som också forskningen 
om Sandel (t.ex. Tilda Maria Forselius) – lagt märke till. 

Inom arbetarrörelsen stod moralfrågorna högt på dagordningen vid den här tiden, inte 
minst inom partipressen. De hade aktualiserats bland annat av den ännu 1909 pågående kampen 
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mot den så kallade ”smutslitteraturen”. Kampen gällde inte bara bristande bildning, utan var 
också en moralisk kamp mot ungdomens förvildning och allmän sedeslöshet. Socialdemokrater-
na var angelägna om att manifestera sig på bildningens och moralens sida, eftersom råhet och 
omoral gärna kopplades samman med arbetarklassen. Det gällde alltså att ändra det intrycket, 
och följden blev en långtgående moralisk upprustning inom arbetarrörelsen själv. Forskare som 
Ronny Ambjörnsson har utrett hur idén om den skötsamme arbetaren och kravet på inre disci-
plinering vuxit fram som en del av själva klasskampen. Ett viktigt syfte med moralisk fostran 
vid den här tiden var att meritera sig för rösträtt och plats i riksdagen. 

I följetongen Familjen Vinge är slutkapitlet av särskilt intresse, eftersom spänningen mel-
lan moralisk didaktik och estetik här ställs på sin spets. Kapitlet har rubriken ”Som icke har nå-
gon rubrik” och ger romanen ett mörkt men samtidigt alldeles öppet slut: en 8-årig flicka hittas 
våldtagen i sin säng. Det näst sista kapitlet ”Morsan får en dotter” erbjuder däremot en avrund-
ning som bättre svarar mot traditionella romanförväntningar – fru Vinges dotter har dött i lung-
sot, men i stället tar hon till sig en annan ung kvinna, en övergiven mor, och får på så vis ett 
barnbarn på köpet. Man kan fråga sig varför Sandel valde att avstå från möjligheten till konvent-
ionellt romanslut. Ett svar ges förstås av följetongens villkor, som Ingemar Oscarsson visat: ofta 
skrevs kapitlen successivt under pågående publicering, och författarna visste inte alltid själva 
hur berättelsen skulle sluta. Ibland avbröts publiceringen tvärt, innan ett planerat slutkapitel 
hunnit tryckas. Detta kan förklara både en episodisk kompositionsform och öppna slut. Men 
Sandel arbetar alltid episodiskt och ofta även med öppna slut. Det här slutkapitlet är speciellt. 

Kapitlet behandlar trångboddhetens problem och slutar med en pedofil våldtäkt: en inne-
boende förgår sig mot husets 8-åriga dotter. Läsaren besparas inga detaljer. Naturalismen i 
skildringen går överraskande långt, även med hänsyn till att följetongen gavs i arbetarrörelsens 
eget organ. Först möter vi den otåligt väntande förövaren – liksom inifrån hans egen kropp: 

”Högljudda, utdragna snarkningar vittnade om pappa Nilssons djupa sömn och klockans 
tickande, barnens lugna andetag utfyllde uppehållen mellan basunstötarna. Men, ack – där 
kom snart andra ljud till. Stolarna, på vilka sofflocket var lagt, knakade under bördan av 
en tung kropp, som, brinnande av onda lustar, rolöst vältrade sig. Kolen i gallret hade 
längesedan slocknat, men, tända av åtrå, gnistrade nu ett par ögon i mörkret, riktades 
oupphörligt mot lilla Veras bädd – Larssons ögon. Än av frossbrytningar ristes hans 
muskulösa kropp, än kände han det som om flammor slickat hans kött. Morrande läten 
stötte ut genom sammanbitna tänder – han såg den lilla barnkroppen med sin inre blick, 
snövit, spenslig, han tyckte sig känna dess doft… Med ett ryck kom han i sittande 
ställning, hans läppar fläktes upp över käkarna, pannhuden drogs ihop till valkar – han 
lyssnade. 

Djupa snarkningar från sängen… Ingen fara alltså. Med ett lystet språng är Larsson 
ur sin bädd.” (317f.) 

Berättaren växlar alltså perspektiv och kryper in i förövarens upplevelse. Och så förevisas offret 
– inte inifrån Veras stumma upplevelse, utan utifrån vad betraktaren ser. Ett vilddjurs sönder-
slitna byte: 

”Skälvande ligger lilla Vera bland de upprivna sängkläderna. Hennes linne är i trasor, 
kroppen blodig. Med ena handen plockar hon bland flikarna, som ville hon skyla sig, den 
andra ligger slapp och orörlig över bröstet, den är bruten i leden. Blödande spår efter 
tänder har hon i kinden. Utan att igenkänna far och mor stirrar hon på dem med 
dödsskrämsel i ögonen, medan hennes läppar, med korta, hickande uppehåll, forma 
ideligt, ideligt samma stavelse: pa-pa-pa… Men hon kan icke frambringa ett ljud. 

Hon är stum.” (320)  
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Med de orden slutar boken. SLUT står det med stora 
bokstäver. Tystnad och stumhet avslutar alltså ett ka-
pitel som säger sig sakna rubrik, men samtidigt fak-
tiskt har rubriken ”Som icke har någon rubrik”. – Vad 
är meningen? 

Den frågan ställde sig tydligen även Karl Otto 
Bonnier när förlagsutgåvan blev aktuell 1913. Han 
antog manuskriptet på villkor att det gavs en ”en star-
kare koncentration”, och undrade samtidigt ”om icke 
ett och annat uttryck är för hårdt och partifärgat” – 
tonen borde alltså dämpas. Det medförde inte bara 
omfattande strykningar (även om de just citerade av-
snitten ur pedofilkapitlet faktiskt fick stå kvar). Sandel 
kastade också om ordningen mellan det sista och näst 
sista kapitlet. Det tidigare slutkapitlet om den pedofila 
våldtäkten hamnar alltså före kapitlet ”Morsan får en 
dotter”. Därmed får berättelsen ett traditionellt avrun-
dat och därtill lyckligt romanslut, som tar udden av det 
oroande pedofilkapitlet. Dessutom förses det med en 
konventionell rubrik och får heta ”Stjärnblomstrets 
öde”, med anspelning på flickans smeknamn. Genom dessa ändringar blir Familjen Vinge en 
helt annan sorts text: den låter sig kanske läsas som en god roman enligt tidens syn, men öppnar 
sig inte lika lätt för begrundande läsning. 

Begrundande läsning var ett eftertänksamt och reflekterande sätt att läsa, som först tilläm-
pades inom väckelsen. Meningen var att på egen hand tillägna sig det lästa utan kyrkliga eller 
prästerliga auktoriteters inblandning, samt ”gömma det i sitt hjärta” som evangeliernas Maria 
brukade göra. Däremot kunde man inom rörelsen samlas för gemensamma lässamtal om en text. 
Efterhand togs samma läsesätt över av de andra folkrörelserna, som ju även de var auktoritets-
kritiska till sin natur. 

 

”Hexdansen”	  
Djupast och mest provocerande är nog problemgestaltningen i 
novellsamlingen Hexdansen (1919). Här drivs den begrun-
dande läsningen än längre, bland annat genom den skiftande 
berättarhållningen. Berättarpositionen omfattar hela den etiska 
skalan, och läsaren kastas mellan olika perspektiv. Berättelser-
na behandlar som nämnts arbetarklassens djupaste elände, and-
ligt som materiellt. Persongalleriet utgörs av arbetslösa och 
småkriminella trasproletärer, men också ogifta mödrar som gör 
illegala aborter och även begår barnamord – ett problem för 
många arbetarkvinnor, även de gifta. 

Den långa titelberättelsen ”Hexdansen” skildrar familjen 
Nermans olyckliga öde – namnet ”Ner-man” är förstås symbo-
liskt. Fadern Jon är en arbetslös alkoholist, modern Ida en ut-
sliten hemmafru, städerska och tjänare åt sin otacksamma fa-
milj. De fem överlevande barnen utmärker sig som tjuv, hal-
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lick, prostituerad, självmördare respektive barnamördare. Familjemedlemmarna håller samman 
enbart av nödvändighet, och klassolidariteten saknas helt. De tvärtom föraktar sina skötsamma 
klasskamrater lika mycket som de kapitalistiska utsugarna, och deras starkaste önskan är att 
själva komma sig upp. Enda undantaget från denna bottenlösa asocialitet är dottern Alice. Men 
familjens hån mot hennes skötsamhet driver henne till självmord. 

 

Den	  värderande	  berättarhållningen	  
Berättarhållningen är ofta uttalat fördömande. Första kapitlet presenterar familjen Nerman under 
rubriken ”Ogräs”: 

Det var ofta ont om mat hos familjen, men alltid överflöd på vägglöss, stridigheter, 
pantsedlar och uppdragna ölkorkar. Ej heller på lump brukade det vara brist, ty avlagda 
kläder skänktes rikligen av dem, som använde fru Nerman till hjälp. (10) 

Familjen är alltså långt ifrån skötsam och försörjer sig till stor del på kristlig välgörenhet. Men 
kristligt sinnelag saknas. Fader Jon följer i stället budet ”Du skall i ditt hjärta lönnmörda den 
som gör dig gott.” (11). Otacksamhet och hyckleri enar familjen, men tvånget att ta emot välgö-
renhet urholkar särskilt mamma Idas moral och självrespekt: 

Då hon först började anlita barmhärtigheten, hade hon visst icke varit oförmögen känslor 
av tacksamhet, och hennes blygsamhet led då av att nödgas blotta hemmets eländiga 
tillstånd. Härvidlag inträdde dock en snabb och radikal omvälvning. Vanan att begära och 
få, utan annat vederlag än nigningar och andra uttryck av hycklad erkänsla, utplånade fort 
hennes självrespekt, förslöade hennes känslighet och hämmade förmågan av sympati och 
förädlad uppfattning av människor och bevekelsegrunderna till deras handlingar. Hon blev 
pockande, kärvt obillig i sina fordringar på enskilda och samhället och lärde sig ljuga med 
finess. (11f.) 

Målet för berättarens kritik är alltså inte bara Nerman-familjen och Ida själv, utan också syste-
met med välgörenhet som sådant. Det förnedrar och passiviserar arbetarna och hjälper dem inte 
till hederligt arbete. Denna berättarens inställning är signifikant i en period när arbetarrörelsen 
själv betonade vikten av ”skötsamhet”. Skötsamhet var inte bara att arbeta och vara flitig, utan 
också att hålla sig hel och ren, bilda sig, uppträda värdigt och undvika svordomar och slang. 

Denna av berättaren sanktionerade livsstil parodieras likafullt längre fram i berättelsen när 
dottern Brita hittar en ny pojkvän i den till synes väluppfostrade Sigfrid. Han är en tidigare kol-
portör ”vars händer aldrig fläckats av arbete” (94), nämligen kroppsarbete. Han har påbörjat en 
kurs på en folkhögskola, men aldrig avslutat kursen och slutligen blivit utslängd. Han utger sig 
för att vara bildad: skriver högstämda dikter och talar som en bok – men snarast en pompös och 
överlastad kolportagebok. På detta invecklade och ofta felkonstruerade språk uttrycker han sina 
bekymmer över sin ouppfostrade slang-talande Brita. När hon misstror hans ’bildade’ språk, 
hänvisar han till plikten att ”sprida ljus över landet”, vilket var arbetarrörelsens slogan vid denna 
tid. Den syftade på den begynnande elektrifieringen och de möjligheter till läsning på kvällarna 
som den gav, men också på arbetarrörelsen uppgift att upplysa och bilda arbetarklassen överhu-
vud: 

Man måste, när man ska sprida ljus över landet. Om du ville försöka att assimilera lite av 
kunskapens frukter, så blev du också en ljusspridare, och fick ditt porträtt i tidningarna, 
naturligtvis efter din lilla kvinnohjärnas kapacitet, som enligt Schopenhauer är mycket 
nominell, därför att dina hjärngangliers rotationsförmåga är flera tusen gånger mindre än 
den manliga hjärnans cirkulation. (108) 
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Som framgår av citatet hänvisar Sigfrid också till populära klichéer om kvinnor som mindre 
begåvade. I det sammanhanget framstår Britas söderamerikanska slangspråk som högst välarti-
kulerat och exakt. Hon är trött på hans halvlärda konstruktioner, anklagar honom för snobberi 
och hotar att lämna honom för andra gossar: 

Tona då som en levande människa, grabb, och var inte så mallig i pipen, det råder jag dig. 
Annars—ajöken. Tror du jag vill vara tjej åt en härsken ångvält, för det är du. Jag har 
jobbat hela dan och är ute ett tag för att leva lusen och inte för att ta mot barsing av en 
snobb som du. Jag kan när som helst få mig en kis på vardera krattan om jag vill. Det är 
bäst för dig, att du lägger det på minnet. (108f.) 

Den	  tvetydiga	  berättarhållningen	  
Ännu en tvetydighet i berättarhållningen framträder redan vid presentationen av familjen. Trots 
att mamma Ida beskrivs som krävande, otacksam, girig och även som avundsjuk och obarmhär-
tig sägs hon äga ”karaktärsdrag värda att fortplantas” (11). Bland de viktigaste är ”kärlek till 
arbetet”, och det är också centralt i begreppet skötsamhet. Idas lögnaktighet och hyckleri, hävdar 
berättaren, ”hindrade henne emellertid icke att sysselsätta sig med hederlig verksamhet, ty hen-
nes kärlek till arbetet kunde aldrig helt utrotas trots okritiska filantropers ivriga bemödanden.” 
(12). Berättaren kommenterar denna dygd upprepade gånger, även i kritiska och dömande pas-
sager. Resonemanget utvecklas också i en jämförelse med barnen: 

Vad som djupast grämde Ida, och ingav henne farhågor för framtiden, var barnens förakt 
för allt hederligt arbete. [---] Själv gav Ida sig heder av att hon arbetat så långt hon kunde 
minnas. Hon var född och uppfostrad i en småländsk torparstuga, där bibelns förbud för 
den late att äta följdes bokstavligt. Hennes tro på arbetets ära var orubblig, men då hon 
försökte att få de sina att dela densamma, blev hon nedhånad och utskrattad som en 
omodärn, löjlig persedel. (22)  

Här kontrasteras Idas respekt för hederligt arbete mot barnens förakt: i den bondemiljö hon 
kommer från är ”arbetets ära” inbyggd, och den bär hon med sig till staden, hur industrikapital-
ismen än degraderar detta värde. Men hennes barn, som fötts in i stadsmiljön, saknar erfarenhet 
av ”arbetets ära” och har ingenting att jämföra sin tids själsdödande industriarbete med. För dem 
framstår Idas vördnad för arbetet som ”omodärn”. Men hon är inte ensam: även hennes av berät-
tarens hårt kritiserade make Jon sägs ha bevarat ”en ringa rest av nedärvd tradition om arbetets 
sedliga värde, som lastbarheten visserligen kunde döva, men aldrig helt förinta” (23). 

Berättaren agerar alltså å ena sidan som en moralisk domare, ivrig att skilja gott från ont, 
men å andra sidan uppmärksammas goda sidor också hos dem hon fördömer. Dessutom går be-
rättaren gradvis in i perspektivet hos den karaktär som kritiseras. De moraliska gränser som dras 
upp blir därmed problematiska. Även en uttalad moralisk dom tenderar att upphävas eller skju-
tas upp. 

Denna problematisering av moraliska gränser är särskilt utmanande i beskrivningen av hur 
dottern Lilly stryper sitt nyfödda barn. Å ena sidan är detta höjdpunkten i berättandet om en ond 
människa – Lilly sätts fram som ett avskräckande exempel. Å andra sidan skildras händelsen 
inifrån Lillys egen upplevelse på ett sådant sätt att läsaren tvingas dela hennes ’onda’ perspektiv 
– en teknik som Dorrit Cohn kallar berättad monolog (narrated monologue). Från början för-
döms Lilly otvetydigt. Redan som barn röjer hon en ond karaktär, enligt berättaren: ”Lilly var en 
rosenkindad älva, vars trohjärtade himmelsblå blick ej förrådde ett grand av all den orenlighet 
som hennes redan tidigt förgiftade barnasjäl dolde.” (17). Som ung kvinna är hon bara intresse-
rad av nöjen, sitt utseende och av att gifta sig rikt. Detta är drömmen om frälsning från arbetar-
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klassens helvete, men det är också en ambition som gör henne skoningslös. När den kolliderar 
med hennes hektiska nöjesliv finner hon alltid en lösning genom att ljuga eller stjäla. När hon 
slutligen hittar en passande äktenskapspartner, som skall möjliggöra hennes klassresa, så har 
hon blivit gravid – med en annan man, ovisst vem (70). Så hon döljer graviditeten och förbere-
der sig att föda i hemlighet i en källare. När värkarna börjar behärskar hon sig, låtsas kallad till 
ett viktigt möte, samlar ihop de ting hon förberett, går till källaren, lägger sig bland råttor och 
smuts och föder barnet. Hon stryper barnet, somnar, vaknar, lämnar källaren och fortsätter sitt 
liv som förut. 

Detta är händelseförloppet, och det moraliska budskapet är entydigt: denna kvinna är för-
utbestämd till ondska, oavsett de tuffa omständigheterna. Men berättandet är annorlunda. Berät-
taren kryper in i Lillys medvetande och gestaltar hennes kallhamrade tänkande som sitt eget. 
När födslovåndorna kommer skildras även de med inlevelse: 

Hon slängde av sig ytterkläderna och dröp fast två ljus vid var sin stenskärva på marken 
framför sig. De gula lågorna lyste stilla under hennes perioder av utmattning, men 
fladdrade som vid dans kring gran, då marterna riste hennes kropp… 

Halvt ifrån sig av plågor och ängslan – hon hade aldrig föreställt sig saken så svår – 
märkte hon ej, att det ena ljuset slocknade. Kort efter slöt sig gravmörker om henne, och 
oförberedd blev hon vild av dödsfruktan. Hon störtade upp. Ut !  Vad som hälst blott icke 
förgås här under jorden, i ensamhet. Tumlande omkring sig, skrapade hon huden av sina 
händer mot de väldiga, fuktdrypande stenblocken, tårarna strömmade och hon bölade till 
himlen om hjälp. Överallt murar, var fanns utgången… Men åter måste hon ned på 
marken, ansatt av värkarna. Hon vältrade sig, och nu tiggde hon icke längre om 
övernaturligt bistånd utan ropade förtvivlat :  Mamma, mamma…  

Det lät som om hundar skällt ini källargången, när ekot svarade. (88f.) 

Här byter berättaren perspektiv från yttre beskrivning till inre gestaltning, och resultatet blir en 
inlevande framställning som konfronterar läsaren med scenen inifrån Lillys upplevelse och där-
med pockar på medkänsla. Hur Lilly än framställs på andra ställen i berättelsen så fokuseras 
denna gång hennes fruktan, ångest och plågor – och de överförs på läsaren, som exempelvis 
Linds Öberg vittnar om i sin beskrivning av boken 1922. Ingen annan position öppnas för läsa-
ren än medkännandet. Ren observation görs omöjlig. 

Födseln och barnamordet skildras i blandade perspektiv: 

Gud, något att hålla fast vid !  Hennes fingrar borrade sig i markens modd. Skärande 
jämmer. Sist ett långdraget tjut, som uppslukades av mörkret och utspyddes i gapen 
runtom. Ett ögonblick och den nyfödde hälsade livet med friska lungors styrka…  De små 
lågorna, som nyss hotat att slockna för kvalens kastbyar, tindrade nu milt på ett litet huvud 
med hår som en krans av svart dun kring nacken. 

Lillys utmattning övervanns snabbt av hennes järnvilja. Saxen… Å, den fanns inte 
hon trevade med skälvande händer i väskan, i paketet, omkring sig. Förgäves. En 
glasskärva då, vad som helst skarpt…  Stickor, rutten potatis, trassel, men något för 
ändamålet dugligt – nej. Då använde hon samma medel som djuren – tänderna. 

En domning smög sig åter över henne, hon gav vika, sträckte ut sig, men den 
nyföddes skrik rev upp henne. Och hatet krökte hennes fingrar om barnets strupe, pressade 
dem kvävande tungt över den lilla skälvande munnen. 

Kort efter slocknade ljusen nedbrunna. Då låg den nyblivna modern försänkt i lugn, 
stärkande sömn. (89f.) 

Här skiftar perspektivet återigen mellan yttre och inre. Kvinnans smärta och ångest och hennes 
desperata ansträngningar att klara av situationen gestaltas även här inifrån hennes känslor – 
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samtidigt som berättaren kommenterar dem utifrån samhällets, moralens och barnets perspektiv. 
Jämförelsen mellan modern och djuret innebär ett starkt fördömande. Ändå är detta kärnan i 
mångas existens: kampen för tillvaron, där den starkares överlevnad är enda lag. Från den syn-
punkten framstår morallagen som en lyx för ett lyckligt fåtal. Kanske är detta en del av den ironi 
som kapitlets titel anspelar på: ”Det heliga moderskapet”. 

Den	  karnevaliska	  strukturen	  
En annan typ av tvetydig berättarhållning i ”Hexdansen” representeras av vad Gerrit Berger 
efter Michail Bachtin kallat karnevaliska drag. De kommer till uttryck inte bara som specifika 
egenskaper utan också som ett helt berättartekniskt mönster av omvändningar, där lågt blir högt 
och högt blir lågt. Det karnevaliska perspektivet samverkar också med en humor, ”som verkar 
omfatta alla mänskliga svagheter med förståelse”, enligt Tilda Maria Forselius. Denna förståelse 
omfattar även Jon Nerman. 

I sista kapitlet, ”Fader Nerman finner sin överman”, framträder hans gömda längtan efter 
sådant som kärlek och mänsklig gemenskap. Han möter en ny kvinna. Men detta är ingen kon-
ventionell kärlekshistoria, det är en parodi på en konventionell kärlekshistoria. Vid det laget är 
hela Nermanfamiljen upplöst – mamma Ida är död och de överlevande barnen kriminaliserade. 
Fader Nerman är ensam, lämnad åt sig själv på gatorna: inget hem, inget arbete, inga pengar, 
ingen mat. Hans enda möjlighet är välgörenhet, så han går till Frälsningsarmén. Där stöter han 
på en kvinnlig frälsningssoldat, Milda Överman, som också varit hans älskarinna. Numera är 
hon gammal och ful med en påfallande näsa: ”Den där näsan, med en köttig eldröd klump till 
avslutning som tycktes sträva efter att förena sig med den tillmötesgående överläppen.” (161). 
Fader Nerman är dock inte sparsmakad utan förväntar sig en återkomst av gamla goda tider. 
Men Milda är omvänd till Herren och dessutom ägare till en mangelbod, så hon ställer villkoret 
att Nerman både bekänner sina synder, omvänder sig, gifter sig med henne och börjar arbeta i 
mangelboden. Han accepterar, i hopp om att slippa ur fällan när de blivit gifta. Men fällan slår 
tvärtom igen: Milda är en lika principfast frälsningssoldat, husmor och arbetsgivare som hon är 
en strålande kock och eldig sängkamrat. Slutligen försöker den desperate Nerman hänga sig i 
hustruns förklädesband. Olyckligtvis brister banden, och i samma stund han fallit finner Milda 
honom på knä som i bön. Hon missförstår situationen och prisar Herren för Nermans omvän-
delse (179f.). Nerman underkastar sig nu passivt denna roll. Vid denna punkt omvandlas kär-
leksparodin till både karnevalsupptåg och helvetesskildring. 

Den asociale Nerman är nu disciplinerad. Undergivet accepterar han sin lott som lydig 
make, flitig arbetare och from frälsningssoldat (180). Men han känner sig som i helvetet, särskilt 
sedan Milda tvingat honom att regelbundet byta till ren skjorta: 

Av och an gled mangeln, en oändlig vandring, han vevade sig blåsor i händerna. Och blev 
någon stund ledig, sattes han till arbete i köket. Så var det guds-ords-betraktandet och 
mötesbesöken och bedjandet och lite övning på gitarren och botgöring i skilda former. 
Milda var svag för god mat, och det stod honom fritt att äta så mycket han orkade, ty 
numera var han så god att fasta aldrig behövde tillgripas som straff. Likväl såg han slak 
och glåmig ut och håret föll av. Hon höll honom obeskrivligt putsad. Numera föreställde 
han sig helvetet som en ofantlig lokal full av manglar, som skulle dras, och av väldiga 
högar med rena skjortor, som skulle ömsas. (180f.) 

Han verkar också mista kontakten med verkligheten och närmar sig vansinnet. När han en gång 
som vanligt deltar i hustruns syjunta med uppgift att bära kaffebrickan och ”draga ur tråckeltrå-
dar och sprätta sönder gammalt, som skulle sys om” (184), så händer något. Han försvinner 
plötsligt ur rummet och återvänder helt naken sånär som på stövlar på fötterna och några löv 
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från en krukväxt över sin manlighet. Han bär på ett nattkärl, som han placerar på golvet i det han 
sjunger väckelsesången ”Källan” och samtidigt utför den akt som beskrivs, nämligen en rin-
nande källa: 

Han hade slagit upp dörren på vid gavel, och där stod han i fullständig paradisdräkt, med 
undantag av att hans vador blygsamt gömde sig i storstövlar. Några aspidistrablad, 
hängande kring livet på hopsnodda tråckeltrådar, gjorde tjänst som fikonalöv. Hans 
hållning inspirerades synbarligen av djupt högtidliga känslor, vördnadsfullt höll han 
sängkammarporslinet i sina högt lyfta händer, och det inverkade icke minsta grand på hans 
värdighet, att han även beskådades på ryggen, då han slutligen skred fram till rummets 
mitt med avmätta steg. Där ställde han från sig kärlet. Och nu såg han för första gången 
efter sin ankomst på den moltysta församlingen. Det var en mycket kysk blick. Sedan 
började han mässa den allmänt kända och av minst tre generationer flitigt sjungna andliga 
sången, Källan, och lät samtidigt orden åtföljas av handling :  

“Här en källa ri-i-ne-er, 
säll den henne fi-i-ne-er.” 

Detta bröt äntligen den förtrollning, varmed överraskningen lamslagit systrahopen. Det 
blev ett liv. Förfärliga nödrop, vilt tumult under kampen att komma ut…  Judit snavade 
över pallen och vände benen i vädret, korpralens modersmjölk for barnet i vrångstrupen. 
Dörren !  Dörren… “Hjälp !  Hjälp ! ” Den enda som behöll sinnesnärvaron var Milda, hon 
störtade fram till pappa Nerman och höll för med utbredda kjolar. (186f.) 

Scenen är typiskt karnevalisk: den vänder på högt och lågt genom att omvandla hög andlighet 
till kroppsligt kött i dess föregivet lägsta funktion. Ändå är detta ingen provokation från Ner-
mans sida: han beskrivs som allvarlig och kysk, så skandalen ligger helt hos de närvarande da-
merna – den är faktiskt deras egen skapelse. 

Efter denna händelse skickas Nerman till sinnessjukhuset – ”Ty Milda hade visserligen 
fått honom frälst och helgad, men priset var hans förstånd.” (186f.). Likväl sägs han tillfriskna, 
och berättelsen slutar med att Milda kärleksfullt förbereder hans hemkomst: 

Hon väntar honom med öppen famn och en tredje mangel, enkom anskaffad av nitälskan 
för hans odödliga själ, och hon håller den väl smord, färdig för honom att vid första 
tillfälle sättas i gång. Hon ser honom i andanom för sig vevande, gungande och sjungande 
som i forna sälla dagar :  “Lägg u-ut, lägg u-ut från la-and” – den omtyckta 
frälsningssången – och hon gråter glädjetårar. Varenda ledig stund syr hon på nya skjortor 
åt honom av en hel bunt väv, på det att han flitigare än någonsin må kunna ömsa rent på 
sig. (187) 

Men från Nermans egen synpunkt blir detta en återkomst till helvetet: 

Så att när pappa Nerman stackare kommer hem från hospitalet, skall han finna sin 
föreställning om helvetet i en hemsk och ofrånkomlig verklighet, som väntar honom med 
tallösa kval. (187) 

Detta är berättelsens sista ord – men hur skall de tolkas? Det är uppenbarligen inget lyckligt slut 
för Nerman. Milda är däremot lycklig med den disciplinerade före detta barbaren, men detta 
bara på grund av ett missförstånd. Hon tolkar hans undergivna attityd som en omvändelse och 
kan inte föreställa sig att det skötsamma liv som gör henne och de flesta vanliga medborgare 
lyckliga ger honom ”tallösa kval”. Eftersom läsaren flerfaldiga gånger har drivits att identifiera 
sig med Nerman inifrån, är det inte självklart hur denna förutsägelse om hans framtid skall för-
stås. 
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Kort sagt, vad gäller den moraliska problematiken gör berättelsen motstånd mot entydig 
tolkning. Textens karnevaliska mönster, med blandningen av högt och lågt, av tragiska och ko-
miska drag, bevarar en moralisk flertydighet. Samma sak gäller berättarens pendlande mellan 
moralisering och identifikation. Dessa tekniker förbereder för en begrundande läsart, ett medi-
tativt och reflekterande sätt att läsa. Vad de har gemensamt är att upplösa textens till synes fast-
ställda ordning och på så vis gäcka vanemässiga förväntningar. Det innebär också att texten 
främmandegör vad den samtidigt skildrar som välbekant och på så vis aktiverar och engagerar 
läsaren. 

Slutsatser	  
Med detta vill jag ha sagt att den brukslitterära funktionen att väcka och engagera den tilltänkte 
läsaren realiseras först genom den estetiska funktionen att gäcka förväntningar: att så att säga 
främmandegöra det välbekanta och därmed frammana reflexion. Didaktik och estetik är här tätt 
förbundna och kan inte tänkas utan varandra. 

Idén om främmandegöring är visserligen central också i modernistisk estetik, som ryssen 
Viktor Sklovskij visat. Men förutsättningar och funktionssammanhang är helt andra. Modernist-
isk främmandegöring är samstämd med krav på originalitet och idén om konstens självtillräck-
lighet. Att se nytt och annorlunda har i modernistisk estetik ett egenvärde, frikopplat från varje 
bruksfunktion. Främmandegöringens modernistiska syfte är att väcka reflexion över konsten. 
Detta är en estetisk kungstanke ännu idag: litteratur är meta-litteratur. 

Den arbetarlitterära främmandegöringen, däremot, ingår i en brukslitterär estetik. Syftet är 
att med konstens alla tillgängliga medel frammana begrundande läsning och väcka reflexion – 
över livet utanför konsten, det liv konsten ingår i och skall påverka. Resultatet blir en åskådligt 
gestaltande litteratur, som kan te sig föråldrad, om den läses med moderna glasögon. Men, som 
jag har försökt visa: det finns andra glasögon – ofta inbyggda i texten själv om man bara tar dem 
på sig. Den brukslitterära texten är själv ett raster genom vilket världen blir synlig på nytt. Det 
gäller bara att hålla reda på läsarten och begrunda bruket. 
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