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Ewa Bergdahl1

Maria Sandel och staden

”Vem äger rädslan? Vem har mandat över en stad? Det är två vikti-
ga frågor. En tredje, kanske än viktigare fråga: vem skriver stadens 
berättelse? Vem identifierar och åskådliggör det som sker just nu… 
En lång tid nu har det varit sagt att Malmö inte längre är en ar-
betarstad. Det är möjligt att det är så för en del. Men för den som 
städar, diskar, tvättar, meckar, delar ut tidningar, passar barn – listan 
är lång – för den människan är staden fortfarande en arbetarstad. 
Den kommer aldrig att vara någonting annat. Det är bara det att 
arbetet numera utförs av första och andra generationens invandrare 
och deras utrymme i den pågående berättelsen om staden blir na-
turligtvis helt obefintligt.” Citatet är hämtat ur författaren Kristian 
Lundbergs bok: ”Det här är inte mitt land”, som utkom 20142, men 
det skulle lika väl kunna vara Maria Sandels programförklaring och 
handla om arbetarklassens Stockholm för hundra år sedan. 

Men vem var då Maria Sandel?  Hon var en arbetarkvinna, som 
steg fram och genom sitt författarskap förde de förtrycktas och nöd-
ställdas talan och hon är vår allra första kvinnliga proletärförfattare.

Bild 1. Maria Sandel. Fotograf: Okänd. 
Arbetar rörelsens arkiv och bibliotek.
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Maria Sandel föddes i Stockholm 1870. Hennes far arbetade som 
dräng och stadsbud och modern bidrog till försörjningen genom 
hemarbete som trikåstickerska och drev även ett litet mjölkmagasin 
som låg på gatan där de bodde. Bostaden som var ett enkelt spisrum 
låg på Parmmätargatan i ett av de fallfärdiga ruckel som fanns uppe 
på Kvarnberget på Kungsholmen. Här bodde barnrika arbetarfamil-
jer i små låga träkåkar, men här fanns även halvkriminella traspro-
letärer, alkoholister, prostituerade och arbetslösa. Detta var ett av 
Stockholms fattigaste områden.

Under det sena 1800-talet växte Stockholm så det knakade. Vid 
sekelskiftet 1900 fanns drygt 300 000 invånare i staden, som femtio 
år tidigare hade haft 93 000 invånare. Den väldiga befolkningsök-
ningen var ett resultat av den växande industrin. Fabriker och verk-
städer etablerades i en oerhörd takt och det behövdes arbetskraft. 
Människor flyttade under hela 1800-talets slut in till städerna och 
stora områden med i det närmaste slumkaraktär uppstod. Myndig-
heterna försökte komma till rätta med bostadsbristen genom att 
uppföra tillfälliga boenden för de sämst ställda och man byggde 
nödbostäder på flera håll i staden. Många fabriksägare köpte upp 
mark och byggde bostäder till sina arbetare, vilket fick till följd att 
dessa knöts till företaget och därmed fick problem om de till exem-
pel ville organisera sig.3

De arbetare som bodde i bolagets bostäder, riskerade till exem-
pel att vräkas om de organiserade sig eller strejkade. Andra fabriks-
ägare spekulerade i fastigheter och uppförde bostadshus på löpande 
band, men av låg kvalitet. Hyresnivåerna var dock skyhöga på grund 
av bostadsbristen och många arbetarfamiljer tvangs ta inneboende 
för att kunna betala hyran. Det kunde bo upp till femton personer 
i ett och samma rum, vilket medförde att sjukdomar och ohyra fick 
lätt fäste i de överfulla och dragiga bostäderna. Vatten hämtades i 
pumpar utomhus, dassen låg i längor nere på gårdarna och värme 
fick man bekosta själv genom att köpa ved att elda med.

Lönerna var låga och arbetsdagarna långa, vanligtvis 10-12 tim-
mar. Alltfler kvinnor fick anställning i fabriker och industrier och 
deras löner var ännu lägre än männens, ibland bara hälften. Unga 
arbeterskor levde ständigt på svältgränsen och många av dem tvangs 
ut i prostitution för att över huvud taget kunna överleva. Arbetarfa-
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miljerna var stora och barnrika. Någon översiktlig statistik från den 
här tiden finns inte att tillgå, men författaren Gustaf af Geijerstam 
har dokumenterat arbetarklassens förhållanden på 1890-talet, och i 
hans sociologiska studier framgår att antalet barn per familj varie-
rade kraftigt. Det var inte ovanligt med stora familjer men många 
barn överlevde inte de första åren utan dog av sjukdomar och/eller 
undernäring.4 

Men många hade frånvarande fäder och arbetar kvinnorna slet 
för att försörja sina barnaskaror.

Runt sekelskiftet 1900 växte arbetarklassen i både antal och i 
styrka genom att alltfler organiserade sig politiskt och fackligt. Ar-
betarrörelsen var som en kraftig stormvind som drog fram och förde 
med sig förhoppningar i många arbetarfamiljer om en bättre värld. 
Den fackliga kampen hårdnade och strejker och blockader genom-
fördes vid alltfler arbetsplatser samtidigt startade ett omfattande 
bildningsarbete. Längtan efter kunskap och bildning var stor och 
ansågs vara en grundläggande förutsättning för demokratin.

Sådan såg den stad ut som Maria Sandel växte upp i och som 
hon levde i under hela sitt liv.

Bild 2. Barn i en av Stockholms nödbostäder 1920. Fotograf okänd. 
Stockholms stadsmuseum.
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De väldiga strukturförändringarna som skedde i samhället runt se-
kelskiftet 1900 innebar även att nya litterära uttryck uppstod. Oscar 
Levertin har ett målande sätt att beskriva Stockholm kring förr-
förra sekelskiftet. Det är nu huvudstaden kommer ”i målbrottet”, 
skriver han i en artikel i SvD 1897.  ”Stockholm står denna tid och 
väger mellan land och stad, tradition och modernitet, småstad och 
storstad. Och det hörs i litteraturen”, skriver Alexandra Borg i sin 
avhandling En vildmark av sten där hon bland annat tar upp Maria 
Sandels författarskap och hennes relation till staden. 

I Stockholm var framför allt Kungsholmen och Södermalm de 
områden där industrier och hyreskaserner byggdes i rask takt. Trots 
den rasande byggnationen var bostadsbristen enorm och innebar att 
det växte fram kåkstäder runt om Stockholm. Det var säkert lika 
stigmatiserande att vid den här tiden bo på den yttersta änden av 
Kungsholmen, som det idag upplevs att bo i någon av förorterna 
Husby eller Rinkeby i Stockholm eller Rosengård i Malmö.  Maria 
Sandel blev den som framför allt gav röst åt arbetarklassens kvinnor 
och genom sitt författarskap upprättade hon en slags identitet med 
de delar av staden som var arbetarklassens revirområden på samma 
sätt som rappande ungdomar gör idag i de förorter där de bor.

I sin roman Droppar ur folkhavet ger Maria Sandel en beskriv-
ning av kvarteret där hon växte upp: ”Omgivningen var dålig. I de 
sammangyttrade kåkarna trivdes allsköns mänskligt avskrap. Tjuv-
gömmare, langare, glädjeflickor gjorde tillvaron besk för de heder-
liga och strävsamma, som av tvingande orsaker nödgades leva sitt 
liv där… Då och då ingrep lagen, naturligtvis utan att åstadkomma 
någon förbättring i det hela. Frälsningsarmén verkade med besök, 
möten och utdelningar av livsmedel och kläder.”5 

1904 flyttade Maria Sandel och hennes mor till nödbostäder-
na ”Skogshyddorna” vid Fleminggatans västra ände. De fyrtiotalet 
lägenheter som fanns i de två nödbarackerna var fyllda med arbe-
tarfamiljer som hade det knapert ställt. Kvinnorna i Skogs hyddorna 
hade en mängd olika yrken och syssel sättningar. Tilda Maria Forse-
lius har skrivit om hur en kvinna som bodde där berättat för henne 
att där fanns ”tidningsbud, spågumma, sömmerska, strumpsticker-
ska, täckstickerska, bokbinderska, bruks mäcka, spårvagnsstäderska, 
fabriksarbeterska, uppasserska, städerskor och en författarinna.” 
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Den sistnämnda var förstås Maria Sandel. De starka och kämpan-
de kvinnorna utgör ofta huvudpersoner i Maria Sandels böcker och 
förlagorna hade hon runt omkring sig.

Maria gick bara fyra år i folkskolan, men hon lyckades ändå lära 
sig läsa flera språk och var en flitig låntagare på arbetarbiblioteket. 
Engelska lärde hon sig under ett par år i Amerika som hembiträde 
och tyska och franska kunde hon hjälpligt läsa på originalspråken. 
Det var i Amerika som Maria Sandel arton år gammal debutera-
de som författare. Hon fick ett par dikter publicerade i emigrant-
tidningen Nordstjernan. Väl hemkommen igen fick hon dikter och 
korta berättelser publicerade i dagstidningen Social-Demokraten, i 
det socialdemokratiska kvinnoförbundets tidning Morgonbris – som 
hon faktiskt gav namn åt – och i flera fackförbundstidningar.  Hon 
blev medlem i Stockholms Allmänna Kvinnoklubb (SAK) redan 
1896 och var sedan socialdemokrat under hela sitt liv och en stor 
beundrare av Hjalmar Branting, men på grund av sitt handikapp 
– hon hade en allvarlig hörselnedsättning - deltog hon sällan i poli-
tiska sammankomster. 

1908 debuterade Maria Sandel med novellsamlingen Vid svält-
gränsen. Att hon över huvud taget vågade publicera sig i bokform, 
var tack vare författarinnan Amalia Fahlstedt, som hon brevväxlade 
med under många år. Amalia Fahlstedt – som var betydligt äldre än 
Maria Sandel – hade vid den här tiden tillsammans med Ellen Key 
bildat de s.k. tolfterna i Stockholm där arbetarkvinnor och borger-
liga kvinnor kunde mötas och lära känna varandra.  De inbjudna 
arbetarkvinnorna kom ofta från Stockholms Allmänna kvinnoklubb 
och Maria Sandel var en av dem som bjöds in till några av samkvä-
men och utflykterna. 

Redan i augusti 1901 skriver Amalia Fahlstedt i ett ps i ett av 
sina brev till Maria Sandel: ”Skulle det ej kunna bli en godbit av 
dig att i prosaform skildra gatan om aftonen med hemvändande 
arbetare och arbeterskor en sommarafton, om du börjar i det som 
är brev? Gör det och låt mig först genomläsa det.” Uppenbarligen 
lydde Maria Sandel hennes råd för tre år senare - 1904 - gratulerar 
Amalia henne för att novellen Min gata blivit publicerad. 

I Min gata får vi följa en ung arbeterska - Alma Ström - på väg 
hem från fabriken längs Fleminggatan. Fleminggatan var Kungs-
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holmens mest proletära gata, där fabriker, brädgårdar och verkstä-
der trängdes med arbetarkaserner och butiker. Den snörräta gatan 
saknade delvis gatubeläggning och ju längre västerut man kom, ju 
sämre blev både byggnader och gata. Längs hela Fleminggatan kör-
de dock en hästdragen spårvagn fram och tillbaka. Novellen ger oss 
verkligen ett helt annat perspektiv på staden än de borgerliga sam-
tida författarnas berättelser. Maria Sandel beskriver gatan under ett 
dygn.

”Ur fabriksporten, som fyrkantig och kolsvart, gapar mot den 
solstekta gårdens ödslighet, kommer en ung kvinna gående… Ett 
ögonblick stannar hon och mäter med en lång oändligt trött blick 
den snörräta proletärgatan, vars grå husrader skymta fram genom 
moln av damm… inte en blick består hon under sin långsamma 
gång butikernas tröttande banala och färgstarka utställningar, en-
dast framför matvaruaffärens skyltfönster stannar hon och sväljer 
och tuggar omedvetet… Ett par timmar senare ekar alla gatans ka-
serner av fabrikspipornas gälla signaler. Och som slungade av ång-
kraft, vältra människomassor fram ur vidöppna verkstadsportar. Tu-
senden och åter tusende män och kvinnor, gossar och flickor, glida 
genom gatans grå skymning och sila ut på tvärgator, i gårdar och 
spårvagnar. Det är Alma Ströms uttröttade klassyskon, som nu söka 
sina hem för vilan efter ett tungt dagsverke. En armé, varest böjda 
skuldror och krokiga lemmar är i majoritet, ädelformiga gestalter, 
själsfina drag inte är sällsynta. Djupa led, där råheten ännu är gott 
fotad, men som segerrikt gå framåt i intelligens och allsköns förfi-
ning. Oupphörligt slungas nya skaror fram, glida hän och försvinna. 
Männen, de i sin krafts dagar, låta inte mossa växa under sina steg. 
Någon gång stanna de och samspråka, men oftast kastar de i förbi-
gående några ord till varandra, gör så en hastig, energisk gest mot 
mössan som hälsning, och fortsätta sin gång, tills någon av de fula, 
ohyggligt enahanda stenkolosserna slukar dem.”6

Alma Ströms reflektioner och funderingar utgör berättelsens 
motor. Det hon ser under sin vandring hemåt sätter igång hennes 
tankar och under promenaden blandas synintrycken med andra sin-
nesförnimmelser; spårvagnarnas gnissel, barnens skratt, doften av 
nymalda kaffebönor. Samtidigt vidgas berättelsen till en kollektiv 
skildring.
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Maria Sandel använder sig av olika berättargrepp och stilbland-
ningar för att illustrera gatans liv. Upprepningar, allitterationer, 
taktfasta rytmer som: framåt, förbi fasader, smällar, klamp och skrap.  
Här finns också en närvarande berättare som då och då stiger fram 
och påminner oss om att det är en berättelse, inte en gestaltning vi 
tar del av. Berättarrösten skapar även utrymme för reflektioner hos 
läsaren, något som säkert Maria Sandel eftersträvade och som lit-
teraturvetaren Beata Agrell har valt att kalla den begrundande läsar-
ten.  Det finns också en underliggande politisk agitation i Sandels 
noveller. Den framkommer inte direkt utan ofta i form av detaljer i 
skildringen, som t.ex. en Brantingbyst på en hylla. Däremot är hon 
sällan propagandistisk.

För Alma Ström är det knappast fråga om att långsamt flanera 
genom staden – utan det handlar om att röra sig fram och tillbaka 
mellan hemmet och arbetsplatsen. Gatan var ju något helt annat 
för arbetarklassens människor än för överklassens. För överklassen 
– såsom den skildras i t.ex. Strindbergs och Hjalmar Söderbergs 
romaner - var gatan en plats att visa upp sig på, medan för under-
klassen, för arbetarna var gatan mer att betrakta som en förlängning 
av hemmet och för trasproletariatet och uteliggarna kanske till och 
med det enda hem de hade tillgång till. 

Alexandra Borg påpekar även i sin avhandling En stad av sten 
att Maria Sandel är den första arbetarförfattare som lyfter fram 
hemmet och där framför allt köket som den centrala platsen för 
samtalen och de politiska diskussionerna. Hennes manliga samtida 
författarkollegor som till exempel Martin Koch och Karl Östman 
betraktade hemmet som en instängd sfär och i deras berättelser är 
det alltid caféerna eller möteslokalerna som utgör mötesplatserna.  
Maria Sandel låter däremot hemmet bilda utgångspunkten och be-
skriver gatan som en förlängd del av hemmet.7 

Arbetarköket är lite av ett nav i samtliga berättelser. Det är i ar-
betarköket som besluten tas, diskussionernas vågor går höga och det 
är där man äter, lever, sover och umgås. Det är genom arbetarköket 
som politiken blir till. Och köket är också i många fall det enda 
rummet som finns. I Sandels böcker utgör köket en utvidgning av 
det urbana rummet – inte en begränsning. Arbetarköket hade aldrig 
tidigare i svensk litteratur skildrats inifrån. 
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Maria Sandel väljer ofta kvinnliga huvudpersoner. Hon berättar om 
arbetarkvinnornas svåra situation med oönskade graviditeter, svält, 
frånvarande fäder och fabrikernas osunda arbetsmiljöer och hon 
skildrar det dubbla förtryck som arbetarkvinnorna var utsatta för. 
Men hon beskriver också hur kvinnorna stöttar varandra och hjälps 
åt. Det där stråket av hjälpsamhet och solidaritet som finns i hen-
nes berättelser kan även paras ihop med hennes blick för det vackra 
och estetiska även i enkla förhållanden och även på den smutsigaste 
bakgata. Ett exempel är en gatuskildring ur berättelsen Vid svält-
gränsen. Här är det Agda Hult som en söndagsförmiddag skyndar 
till mötet med fästmannen:

”Ett stritt regn hade fallit under natten. Gatan hade därför tycke 
av en nytvättad arbetskarl i söndagskläder. Få fönster var slutna. I de 
övre våningarna stod de oftast på vid gavel, inramande med sina vita 
draperier och krukväxter klarögda småttingar, som nyfiket åskåda-
de gatans händelser. I bottenvåningarna däremot, stod de på glänt, 
där de inte doldes av butikernas bruna luckor. Spegelklara rutor tillät 
skymtar av söndagspyntade rum och av människor som njöt av sön-
dagen – ett snövitt överkast – en byrå med glänsande metallstakar 
– vårblommor i en vas – en man i skjortärmar, vändande bladen i ett 
album för en ljushårig flickunge i röd kolt på hans knä.

Bild 8. Kvinnor och barn i Skogshyddorna fotograferade på en av för-
stutrapporna 1917. Fotograf okänd. Stockholms Stadsmuseum.
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Ej ens den lättaste sky fördunklade det genomskinliga blå. Duvor 
sköt fram i yra lekar med fladdrande silverglans under vingarna, 
sänkte sig och trippade över graniten efter läckerheter, vilka av oför-
vägna gråsparvar bortsnappades, innan de hann dem, höjde sig åter 
till flykt och slog sig slutligen ner på frisen över några fönster, som 
hade utsikt åt en park med späd grönska och ungbjörkar. Denna 
plats var dem tydligen välbekant. Kuttrande och trygga, var de snart 
i färd med sina toalettbestyr och med ömma förtroligheter – de lät 
sig ej ens störas av att en ung man flyttade blommorna ur ett av 
fönstren samt sträckte ut handen mot dem. Men när de upptäckte, 
att denna rymde ärtor, så blev det ett liv. Stor gamman och mycket 
krusande! Men det senare övervanns, varefter den unge välgöraren 
stundtals försvann ur sikte för åskådarna på gatan, omfladdrad som 
han var av skiftande vingar. 

Strålande ögon såg upp mot honom, barnaögon. Barn!... Ut från 
de grå husen kom de kvittrande, lättfotade, med lyckliga hjärtan och 
mors söndagstankar i färgrika hattar, krusat hår, blanka kängor och 
rena kostymer.”8

Arbetet och fabrikerna är alltid närvarande i Maria Sandels be-
rättelser. Det är kanske inte så märkligt med tanke på att arbetstiden 
ofta var 10-12 timmar sex dagar i veckan. Flera gånger om dagen 
med start i gryningen tvingade fabriksvisslornas tjutande signaler 
människor att skynda längs gatorna för att ta sig till sina arbeten 
eller ta sig därifrån. I en av Maria Sandels noveller Mors kista be-
skriver hon hur gatan plötsligt totalt ändrar karaktär när ångvisslan 
förkunnar att arbetsdagen är slut.

”I detsamma började en tungsint malmstämma från 
Kungsholms kyrktorn förkunna, att dagens sjätte timma 
var förliden. Men till pulsslag i gatulivet blev endast de 
första tonerna; de övriga förtonade bland kyrkogårdsträd 
och gravhällar, väckte blott en övergående oro hos de runt 
templet lekande barnen och känslor av förintelse, av gli-
dande hän mot den eviga sömnen hos de på soffan vilande 
åldringarna och i förtid bleknade. Demons ångvissla hade 
nämligen fallit in i klockeklangen, ursinnigt vrålande sitt 
”u-u-u-u-t” mot den vackra sommarhimlen och in bland 
det ofantliga svarta  virrvarret av hetsande remmar, bland 
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rosslande maskiner, väsande svarvar, gnisslande filar, tak-
tfasta hammarslag och tramp av snabba fötter. Och vad 
inte malmstämman förmått, det gjorde ång rösten.”9

Scenen fortsätter med en beskrivning av hur arbetarna lämnar fa-
briken:

”Men genom Demons väldiga salar gled det som en kylig 
vindkåre. Allt gnisslande, öronpinande, väsande ljud tyst-
nade med ens. Och det rörliga svarta nätverket av rem-
mar hängde i stel vila över brådskande varelser, vilkas 
marterade öron ännu inte förmått upp fatta tystnaden. 
Enstaka individer syntes  redan skrida mot utgången över 
den asfaltsbelagda med material belamrade gården… 
Så var det plötsligt som om  eldens och ångans hemvist 
våldsamt vräkte ut sitt levande innehåll. Genom kolsvar-
ta öppningar vältrade ett myller av mörka kroppar med 
blekvita ansikten; portvalvets vita gap slukade de skilda 
strömmarna, som sedan i en ofantlig våg slungades mot 
järngrinden… Gatans skiftande scener trängde sig med 
makt på sinnena, luftande ut hjärnorna, som av enformi-
ga, tusenfalt upprepade handgrepp vaggats i dvala.”

1912, det vill säga åtta år senare, beskriver Martin Koch i sin bok Ar-
betare – en historia om hat en liknande scen. Men där Maria Sandels 
arbetare väller ut från fabriksportarna, väller Martin Kochs arbetare 
in. Liksom Maria Sandel beskriver Koch framför allt ljudet av föt-
ter mot gatstenarna, och hur mäns och kvinnors, ungas och gamlas 
steg och rörelser skiljer sig åt. Samtidigt beskrivs människomassan 
av båda författarna som en helhet, en enda stor levande kropp. An-
sikten, ögon, ryggar och händer smälter samman.

Av Maria Sandels få bevarade brev vet vi att hon sällan eller ald-
rig rörde sig utanför sitt hemkvarter. Som ensam kvinna var det hel-
ler inte lätt att röra sig fritt i staden. Och ändå har Maria Sandel i 
sina böcker lyckats fånga arbetarstadsdelen Kungsholmens karaktär. 
Hennes beskrivningar är livfulla och målande och överraskande ofta 
innehåller de beskrivningar av alla gatans ljud. Maria Sandel drab-
bades av grav hörselnedsättning i 25-årsåldern, men hade nog innan 
dess hört alla de ljud som hon sedan i böckerna beskriver. 
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Hennes stadsskildringar har genomgående ett tydligt klassper-
spektiv. Det är inte den borgerliga flanörens blick och reflektioner, 
utan den uttröttade och många gånger hungriga fabriksarbeterskans 
som vi får ta del av. Gatan och staden utgör även i Maria Sandels 
böcker det rum där de politiska och fackliga striderna utspelar 
sig och där möten och demonstrationer äger rum.  De stora sam-
hällsperspektiven finns med i hennes berättelser även om dessa en-
dast kan skönjas som en fond. Faktum är att hon var den enda för-
fattare som beskrev arbetarklassens villkor under storstrejken 1909. 
Detta gör hon i romanen Virveln.

I berättelsen om Magda Mejsel som får sin första anställning på 
en chokladfabrik och hennes gradvisa fall som en följd av fabriks-
miljöns dåliga inflytande finns storstrejken hela tiden närvarande i 
bakgrunden. Även om Magda Mejsel är huvudpersonen som läsa-
ren får följa, lär vi samtidigt känna det stora kollektivet runt henne; 
hennes familj och hennes grannar. Litteraturkritikern Erik Hedén i 
Social-Demokraten ställde frågan: ”Varför tiga diktarna?” i en artikel 
med samma namn, där han anklagade de samtida proletärförfattar-
na för att de inte gav arbetarna röst genom sina författarskap under 
de här svåra åtta månaderna. Maria Sandel var här det enda undan-
taget.

Maria Sandel fick både ris och ros av litteraturrecensenterna. 
Många ansåg att hennes skildringar var i det närmaste dokumen-
tära och upprördes över den nöd och misär som framkom i hen-
nes böcker medan andra förfasade sig över råheten och grällheten i 
hennes skildringar och värjde sig. Hon prisades samtidigt för sin lite 
bitska humor som gjorde läsningen möjlig att uthärda. I den bor-
gerliga pressen ansåg man ofta att hennes huvudpersoner skildrades 
fyrkantigt och att hon saknade förmåga att beskriva personpsykolo-
giska drag och reagerade mer över dessa brister än över den nöd hon 
blottlade genom sina berättelser.

Den sista boken Mannen som reste sig som utkom postumt 1927 
ansågs av borgerliga recensenter vara hennes bästa. Jag håller inte 
med om det och jag tror inte heller att Maria Sandel skulle ha gjort 
det. Hennes tre kollektivromaner Virveln, Familjen Vinge och deras 
grannar. En bok om verkstadspojkar och fabriksflickor och Droppar ur 
folkhavet är oerhört starka skildringar. Hon var den första kvinnan 
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ur arbetarklassen som skildrade industrisamhället från kvinnornas 
och barnens perspektiv och hennes skildringar var – om inte självbi-
ografiska – så dock i hög grad präglade av hennes erfarenheter och 
upplevelser.

Alexandra Borg, som jag citerat flera gånger, menar att Maria 
Sandels författarskap förtjänar att uppmärksammas långt utanför 
Sveriges gränser och att hennes författartalang skulle ha kunnat 
jämföras med Virginia Woolfs eller James Joyces, om hon hade haft 
andra förutsättningar från början och om hon skrivit på något av 
de stora språken. Det må så vara, men en sak är säker – Maria San-
del själv var hela sitt liv sin klass trogen. Hon var stolt, egensinnig 
och klassmedveten. Bland hennes tjugofem efterlämnade böcker 
i hennes bokhylla återfanns till exempel Charles Dickens: David 
Copperfield och jag tror att hon hellre hade velat bli jämförd med 
amerikanen Upton Sinclair eller med den engelske arbetarförfatta-
ren Arthur Morrison, vars berättelser hon även översatte till Soci-
al-Demokraten.

Noter
1. Ewa Bergdahl är kulturhistoriker och f.d. museichef. Hon har ägnat sitt 

yrkesverksamma liv åt ekomuseer, både i Bergslagen och internationellt, 
samt arbetat med industrilandskap, folkbildning och kulturturism i en rad 
projekt i Norrköping, Gävleborgs län och på Riksantikvarieämbetet. Sedan 
2015 är hon ordförande i Maria Sandelsällskapet.

2. Lundberg, Kristian, Detta är inte mitt land, Falun, 2014, sid 99.
3. Lindgren, Anne-Marie, Arbetarnas Stockholm 1880-1920. Stockholm, 2014, 

sid 73-85.
4. af Geijerstam, Gustaf, Anteckningar om arbetar förhållanden i Stockholm. För-

sta uppl. 1894, faksimil 1973, sid 63-66.
5. Sandel, Maria, Droppar i folkhavet. Stockholm, 2009, sid 67.
6. Sandel, Maria, Vid svältgränsen och andra berättelser. Skildringar ur Stock-

holmslifvet. Stockholm, 1908, sid 89-93.
7. Borg, Alexandra, En vildmark av sten. Stockholm i litteraturen 1897-1916. 

Värnamo, 2011, sid 261.
8. Sandel, Maria, Vid svältgränsen och andra berättelser. Skildringar ur Stock-

holmslifvet, Stockholm 1908, sid 8-9.
9. Sandel, Maria, Vid svältgränsen och andra berättelser. Skildringar ur Stock-

holmslifvet. Stockholm, 1908, sid. 51-53.
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