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Fabriksarbeterskan 
 
Under rubriken: Ett ord för dagen. 
 
Av Maria Sandel 
 
 
På ärelösa och kränkande tillvitelser är det för närvarande ingen brist, de hagla ymnigt 

över dem, som mot slikt äro mer värnlösa än någon annan samhällsgrupp – 

fabriksarbeterskorna nämligen. Nå, ursäkter finnas väl för de nitiska sedlighetsväktarna 

och bakdantarna i enfald, fariseisk förhävelse och begär att komma sig upp. 

   Enfalden kan ju förlåtas, under den finnes oftast redliga avsikter värda all aktning, 

fariseer och lycksökare däremot – förakt äro de värda och föraktade bli de. Ingen 

missunnar dem narrsysslan i det kälkborgerliga lägret. 

   Men ändå… Äro icke fabriksarbeterskornas axlar bra späda och veka till att tjäna till 

stegpinnar för slika kravlare mot samhällets höjder?  Det är visserligen föga riskabelt att 

misshandla dem, som icke kunna försvara sig, men det är också en låghet. Den 

rättmätiga harm fabriksarbeterskan känner över smädelserna, över orätten som 

tillfogas henne själv och den klass hon tillhör kan sällan komma till utbrott i ett försvar 

inför offentligheten, ty saknar hon icke ord, så brister henne tid och förmåga att klart 

formulera ett sådant. Hör hon till de stilla i landet – och det göra många – suckar hon väl 

ofta ett ”fader förlåt dem” etc. ett ofarligt medel att lätta sinnet, men gagnlöst för 

rättvisans hävdande. Jag har själv använt det, utan att dock höra till ”de stilla”, men 

omsider tröttnat. Ett sant, rättframt ord måste sägas. Måhända finner det gensvar i 

vakna samveten, för de försoffade att åtminstone för tillfället morna sig: 

Alltså: 

Den som skildrar fabriksarbeterskorna som liderliga, i flärd och laster sjunkna, den 

ljuger. Hyfsning behöva de dock både i tänkesätt och seder, det är sant, men därifrån och 

till moraliskt urspårade är steget långt. Sedligt sund är andan icke på de stora 

arbetsplatserna. Undantag givas naturligtvis. Men å andra sidan är det ingen brist på 

fabriker, som äro pesthålor i moraliskt hänseende. 

   Över huvud taget är tonen simpel, rå, där män och kvinnor arbeta samman. 

Skulden därtill? På vilken bör den rättvist läggas?   J o,  j u s t  b e f ä l e t  d r a b b a r   

d e n  t y n g s t.  B e f ä l e t,  f r å n   d e t   l ä g s t a   u p p   t i l l   c h e f e n.    
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   Fråga första bästa fabriksarbeterska vilka på hennes arbetsplats bruka de oförsyntaste 

orden samt svära oftast och mest svavlat! I nio fall av tio skall hon svara: 

   Basarna och chefen. 

  Och det är ren sanning hon säger. 

   Här är en bevittnad händelse, ett ganska tamt prov på hur chefen i en stor fabrik 

bemöter den där anställda kvinnliga personalen: 

   En ung skötsam och duglig kvinna hade arbetat där ett par veckor, då hon blev 

erbjuden bättre anställning i annan fabrik. Hon anmälde sin avsikt att sluta för 

verkmästaren. Då hon sedan kom in på kontoret för att hämta sin avlöning, brusade 

chefen upp  i vrede, pengarna slängdes fram – ett par slantar måste hon taga upp från 

golvet – och han röt: ”Ni borde hellre ha an spark i r-n än betalning”. 

   Ja, så låter det mot fabriksarbeterskor, mina damer och herrar av sedlighetssällskap 

och inbördes förhävelse. Inte fullt så frän ton i edra salonger, små skyddade, ömtåliga 

familjedamer – vad? Och märk dock att detta tilltal egentligen var rätt hyggligt, inte så 

värst på heder och ära gående. Fabriksarbeterskor som läsa händelsen, skola säkert 

utbrista: ”Det där var väl ingenting, värre händer väl och det dagligen.” – Och tyvärr har 

de rätt däri. 

   Förhållandet är nämligen detta: Från springpojken till högsta arbetsledaren, den 

manliga arbetspersonalen helt inräknad – alla anser de sig ha rätt att behandla 

arbeterskorna som lump, vilken kan tussas, brutalt handhavas för att slutligen 

hänsynslöst vrakas. De anse sig äga rätt och handla därefter. Arbetarna också? Utan 

tvivel. De draga sig visst icke för delaktighet i den råa behandling, som kommer deras 

kvinnliga klasskamrater till del, och som slutligen brutalisera även dessa.  Genomgående 

tyckas de akta kvinnan blott som könsvarelse, i skön sämja därvidlag med befälet, och 

äro ganska utstuderade i förförelsekonster, men – mot kamrater kunna kvinnorna sätta 

hårt mot hårt, bruka näbbar och klor, för befälet däremot gäller det att vara mjuk eller 

mista brödbiten. 

   Tänk på konsekvenserna! 

   Ve den unga kvinna, som har ett tilldragande utseende! Genast hon sätter foten inom 

fabriken, är hon som i ett eldregn av onda lustar, vilka ha henne till mål. Råa smekningar, 

skymfliga förslag… Är hon avvisande, blir hon hånad, jäktad, trakasserad, livet på 

arbetsplatsen göres till ett helvete för henne och slutligen blir hon utäten. En sådan 

kvinna får ofta söka sig från plats till plats, ett rov för nöd, hetsad till förtvivlan. 

Kommentar [EB1]: Härifrån citeras 
hon  i Morgonbris 1910, nr 11 
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   I sådana fall står verkligen den manliga kamratkretsen relativt skuldlös, befälet bär 

ansvaret, ty det är de överordnade, som ange tonen å arbetsplatserna, som ha makten 

över löneslavarnas existensmöjligheter. 

   Sannerligen vill det inte stor andlig kraft och viljestyrka till att vara vacker 

fabriksflicka och sedligt otadlig! Och dock är det alls icke sällsynt att träffa en sådan. 

Runt om i de fattiga hemmen, vars stöd de ofta äro, le och lida dessa hurtiga, duktiga 

unga kvinnor, som föredrar att äta ett otillräckligt men hederligt förtjänt bröd framför 

lastens lättåtkomliga bakelser. Ett mirakel är det, ett underbart bevis på den själsadel, 

som är tillfinnandes hos mödans styvdöttrar. Och, handen på hjärtat, när alla 

omständigheter beaktas, är någon hägnad, omhuldad, med uppfostran begåvad 

familjeflicka värdig att lösa en sådan arbetarkvinnas skorem? 

   Ni, som tadla fabriksarbeterskorna, döma dem grymt och hänsynslöst, visste ni hur 

bitter deras tillvaro ofta är, vilka frestelser de ha att brottas med, kanske tvekade ni då 

innan ert ”skyldig” utslungades över dem.  Måhända er fariseiska förhävelse icke toge sig 

publika utbrott, om ni finge edra ögon öppna för den verkliga godhet och osjälviskhet, 

den förmåga att utnyttja varje, och, så sparsamt kommande ljusglimt tillvaron beskär 

dem och dela med sig därav, det friska mod, som dessa oftast outvecklade själar besitta. 

Ah, hur mången av dessa föraktade arbeta icke segt och ihärdigt under hemska 

livsvillkor på sin egen inre förädling! Men nog därom… 

   Att industrialismen har en menlig inverkan på dess kvinnliga offers karaktärsdaning är 

emellertid visst. Det gäller alltså att i tid se sig om efter botemedel. Men först som sist – 

åt skogen med allt knåp av sådana som bedriva sedligt smäckarbete till fromma blott för 

bakåtsträveri och ljusskygghet. Det onda måste uppryckas med roten och det förmå 

endast vi själva… Till verket kamrater! Det är ingen dag för tidigt minsann. 

   Att börja med – låt oss få en moraliskt sund atmosfär å arbetsplatserna! De 

överordnades skyldighet att härvidlag föregå med gott exempel, vädra ut den luft deras 

dåliga böjelser skämt och skämmer, gripna av ansvarskänsla inför det stora inflytande 

det ligger i deras makt att utöva på unga bildbara sinnen – den skyldigheten är solklar. 

Men tro aldrig de komma därhän utan att tvingas. Med arbetarens insikt om sitt 

människovärde följer ju givetvis krav på förbättrade livsvillkor. Ännu anse ju också 

arbetsgivarna, med få undantag, att deras ekonomiska intresse bjuder dem hålla 

arbetarstammen nere på alla områden, arbetsintensiteten naturligtvis undantagen, en 
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hjärnsjukdom, vilkens smittosamhet rätt ofta är påtaglig även hos alldeles nybakade 

förmän. 

   Nå, säger man kanske, arbeterskorna, vilkas välfärd det här närmast gäller, ha väl 

medel att själva tvinga sina plågare till respekt för dem som kvinnor, till aktning för dem, 

som hederligt arbetande samhällsmedlemmar. Arbetarna ha höjt sig. Samma medel de 

brukat att förbättra sina livsvillkor står ju deras klassystrar till buds. Organisation… 

   Mycket bra! Eja vore vi där! Ty organisation, rätt brukad, är ett förträffligt medel till 

försoffandes lyftning och bekämpande av allsköns brutalitet, det märks minsann på 

arbetsplatser, där sammanhållningen är stark bland personalen. Som exempel må 

nämnas en specialverkstad inom metallindustrin. Där arbeta både män och kvinnor, och 

dessa senare bemötas, som många tacksamt erkänt, fullkomligt otadligt av såväl de 

manliga kamraterna som befälet. De trivas med sitt arbete, prisa kamratandan, och söka 

själva att värdigt representera sin klass. Men så är också, på ett par undantag när, hela 

arbetspersonalen samlad i en verkstadsklubb, som övar stark kontroll över 

medlemmarnas vandel. Ett hedrande uppförande eller ut ur kamratkretsen – det är 

parollen. 

   Så bör det vara. Sammanslutning alltså, fast och enig!  En sådan tyckes emellertid 

oöverkomligt svår att få till stånd bland kvinnorna. Här måste männen hjälpa oss att få 

vårt lass ur portgången. Där står det nämligen ännu, trots många års arbete. 

   Varför? – Jo, huvudsakligen därför att våra klassbröder, i stället för att ge oss en 

dugande handräckning, nöja sig med att med ett halvt föraktligt småleende åse vår 

fruktlösa kamp – om de inte rent av mota oss. 

   Vad! Vi!  Ropa de åsyftade. Ha vi inte vid påfordran givit våra skärvar för kvinnornas 

organiserande? Ha vi inte titt och tätt framhävt sammanslutningens nytta både i 

tidningsspalter och föredrag? 

   Det har ni, män, det har ni redligen gjort. Organisationen bland kvinnorna ha i er haft 

goda förespråkare inför allmänheten, i det enskilda livet ha ni däremot struntat i den. 

(Undantag givas naturligtvis och all heder vare dem.) Slik taktik är verkligen ursäktlig 

blott hos dårar. Och varen övertygade om att ni med en sådan binder ett ris åt er egen 

rygg, ett ris, som nog kapitalismens matadorer skola veta att använda. Med andra ord: Ni 

komma att få dragas med ett alltjämt växande kvinnligt trasproletariat, som böjer sig för 

ekonomisk utsugning och är oförmöget allt motstånd inför moraliskt låga inflytelser. 

Och dessa kvinnor skola bli hustrur och mödrar… en avskräckande utsikt. 
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   Ändrad taktik är alltså av nöden och hur den nya bör vara, det har mången gång 

framhållits. – Hur nödig och önskvärd organisationen än är, då det gäller att höja vår 

klass andligt och lekamligt, ett ännu bättre medel finns dock. Och detta är en 

genomgripande reformering i männens uppfattning av kvinnan. Hur himmelsvitt mycket 

bättre skulle icke tonen inom vår klass bli, om männen bemödade sig om ett försynt 

uppträdande, om de i kvinnan såge icke blott könsvarelsen utan en kamrat, en människa 

värd aktning. Deras nöd och svårigheter få vi kvinnor dela, varför ej lika ärligt ge oss 

anparten i alla strävanden mot frigjordhet och själslyftning! Mannen är härskaren, efter 

hans vilja fogar sig kvinnan. Sådan han vill ha henne blir hon.  Ser han helst i henne en 

mindrevärdig varelse så hämmas också hennes strävan till egen förädling. Hon blir då en 

rodocka och – en black om hans fot. Håller han däremot henne högt i sin tanke, ställer 

stora krav på hennes vilja till det goda, gör henne vägen fri till utveckling och själv är 

henne en värdig följeslagare, visst är att hon då står honom bi i alla skiften. Hennes 

insatser i det gemensamma arbetet för en rikare, och ljusare tillvaro, skall då bli bärande 

och stor, hennes inflytande lyckobringande. 

 

Publicerat i Social-Demokraten lördagen 22 oktober 1910 

 

Debattartikeln var även publicerad i MORGONBRIS 1904: 6 (1910):11, sid 2-3 

Med följande introduktion:  

Maria Sandel, den kända skriftställarinnan, har nyligen i Soc.-Dem. Haft inne en 

ljungande artikel rörande den allmänna råhet och bristande respekt för kvinnorna, som 

vanligtvis härskar inom fabrikerna. Hon skildrar häri fabriksarbeterskans svåra 

ställning inför såväl överordnade som manliga kamrater och lägger härvidlag icke 

fingrarna emellan. Angående sättet varpå kvinnorna behandlas, skriver hon bl.a.:  

 

 

 

Kommentar [EB2]: Och fram hit . 


