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Förord
Denna bok är skriven på uppdrag av Maria Sandelsällskapet och vänder sig till
läsare med intresse för arbetarlitteratur, särskilt från pionjärperioden i det tidiga
1900-talet. Utifrån bildningsfrågans innebörd och betydelse studerar jag Maria
Sandels författarskap i dess historiska och litterära sammanhang. Efter en inledande
historisk översikt undersöker jag hur bildningsfrågan aktualiseras i Maria Sandels
sex böcker, vilken relevans den har, och vilka litterära framställningssätt hon
använder för att kommunicera med sina läsare.
Föreliggade digitala utgåva av boken Maria Sandel och bildningen innehåller i
huvudsak samma brödtext och bildmaterial som pappersutgåvan, men har tillförts
vetenskaplig apparat med kommenterande noter och källhänvisningar. För att
underlätta tillgängligheten är nottexten infogad på samma sida som hänvisningen.
Fullständiga bibliografiska uppgifter ges i litteraturlistan i bokens slut. Den är
uppsatt i bokstavsordning efter författarnamn eller, vid samlingsverk eller anonyma
verk, efter verktitel. Denna utgåva återfinnes på Maria Sandelsällskapets hemsida,
https://mariasandel.wordpress.com/litteratur-om-maria-sandel-2/.
I arbetet har jag haft stort stöd av sällskapets ordförande, Ewa Bergdahl. Ewa
har utfört mycket av den källforskning som boken bygger på och även medverkat i
utformningen av texten. Jag är henne stor tack skyldig. Sällskapet tackar också för
det bidrag från Carl Cederblads minnesfond, som möjliggjort bokens tryckning.
Göteborg i oktober 2019
Beata Agrell
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1 Översikt av Maria Sandels författarskap
Maria Sandel (1870–1927) var en av våra första arbetarförfattare. Hon försörjde sig
som trikåstickerska i Kungsholmens arbetarkvarter i Stockholm, deltog i
arbetarrörelsen, medverkade i dess press och gav namn åt den socialdemokratiska
kvinnotidningen Morgonbris (1904). Med sin första bok, berättelsesamlingen Vid
svältgränsen 1908, skrev hon in sig i pionjärgenerationen av arbetarförfattare.
Bland dem var hon en av de första som skrev fiktionsprosa, samtida med Dan
Andersson, Gustav Hedenvind Eriksson och Martin Koch. Hon räknas också som
den första kvinnan bland arbetarförfattarna. Sammanlagt gav hon ut sex böcker.
Maria Sandel var självlärd och arbetade ständigt på att bredda och utveckla sin
bildning. Bildning är också ett rikt varierat tema i hennes författarskap. Den här
boken ägnas åt den mångsidiga bildningssyn som Maria Sandel rör sig med, dess
förhållande till samtiden, hur den kommer till uttryck i hennes författarskap, och
hur den förskjuts och utvecklas över tid. Analys av teman och framställningssätt i
hennes texter ska visa hur författarskapet och därmed även bildningssynen delvis
ändrar karaktär från debuten 1908 till sista boken 1927. De tidiga texternas militant
proletära klassperspektiv förskjuts gradvis mot en mer försonlig medborgerlig hållning med individens moralpsykologiska utveckling i centrum. De senare verken
framhäver med stigande eftertryck borgerliga värden som prydlighet, sedlighet,
ordning och stabilitet, samtidigt som inriktningen på arbetarklassen kvarstår. Dessa
tendenser kommenteras uppskattande i samtida recensioner, men speglar också den
pågående samhällsutvecklingen mot klassöverskridande reformism och folkhemstänkande inom socialdemokratin, arbetarpartiets starkare ställning inom riksdagen
och arbetarrörelsens ökade inflytande, liksom den allmänna demokratiseringsprocessen i samhället. Ett drivande inslag i denna utveckling var just bildningens och
inte minst folkbildningens ökade betydelse.
Maria Sandels författarskap inleddes med kampdikter och korta berättelser, först
i svensk-amerikanska tidningar i samband med några års arbete som hembiträde i
Amerika; sedan i den samtida svenska arbetarpressen. I bokform publicerade hon
fyra romaner och två novellsamlingar, utgivna mellan 1908 och 1927. Berättelserna
skildrar många olika sidor av arbetarklassens villkor i Stockholm.1 Miljöerna växlar mellan hemmet, gatan och fabriken, ofta i kollektivromanens form, där till exempel livet i en hel hyreskasern står i centrum. Motiven är ofta djärva, inte bara
politiskt utan också moraliskt: exploatering, armod, arbetslöshet, strejker och klasskamp samsas med kriminalitet och tabubelagda ämnen som prostitution, abort, barnamord, homosexualitet och pedofili.2 Därmed ger Maria Sandel en rikt nyanserad
helhetsbild av rådande förhållanden inom arbetarklassen, samtidigt som olika typer
1 För Stockholmsmiljön, se vidare Alexandra Borg, En vildmark av sten. Stockholm i litteraturen
1897–1916 (2011); samt. Anne-Marie Lindgren, Arbetarnas Stockholm 1880–1920 (2014).
2 Se analys i Beata Agrell, ”In Search of Legitimacy. Class, Gender and Moral Discipline in Early
Swedish Working-Class literature c. 1910” (2007) och ”Aesthetic Experience as Offence in Early
Swedish Working-Class Narrative” (2011).
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av problem blottas. Mot det yttre klassförtrycket ställer hon inte bara den politiska
kampen, utan också utvecklandet av skötsamhet och solidaritet inom arbetarklassen
själv.
Maria Sandels böcker recenserades flitigt i både borgerlig och socialdemokratisk
press, där inte minst hennes för tiden ovanliga frispråkighet uppmärksammades.3
Efter hennes död hamnade författarskapet i medieskugga, men har efter millennieskiftet åter börjat väcka intresse. Flera av hennes böcker har givits ut på nytt, och
hela författarskapet har skannats in av Litteraturbanken, där det finns tillgängligt i
digital form.4 Sedan 2011 finns också ett Maria Sandelsällskap. 5 Även forskningen
har kommit igång, men ännu bara i form av uppsatser, artiklar och bokkapitel, ofta
med fokus på genus och sexualitet.6 Denna bok anlägger ett arbetarlitterärt perspektiv med tonvikt vid bildningsfrågor och är den första monografin över Maria
Sandel.
Sedan millennieskiftet tilldrar sig arbetarlitteratur ett större intresse än på länge.
Nya former av arbetarlitteratur skrivs och läses, och väcker i sin tur frågor om arbetarlitterär tradition. Maria Sandel är då särskilt intressant i egenskap av en av de
första traditionsbildarna. Hennes författarskap levandegör problem kring klass, kön
och kultur, som fått ny relevans i en postmodern samtid, präglad av nyliberala värderingar, växande ekonomiska klyftor och kulturell segregering.7 På Maria Sandels
tid såg dessa problem förstås annorlunda ut, men den arbetarrörelse hon stödde
kämpade för arbetarklassens villkor i både ekonomiskt, politiskt och kulturellt avseende. Inte minst bildningsrörelsen var en viktig del av denna kamp. Den var ett
led i kampen för allmän rösträtt, som kunde öppna riksdagen för arbetarklassen och
andra fattiga samhällsgrupper. Vid tiden för Maria Sandels debut 1908 gällde rösträtten enbart för de besuttna och bland dem enbart män. Arbetarklassen, de egendomslösa ”proletärerna”, uppfattades då som en obildad och hotfull barbarisk
massa, som måste hållas nere till skydd av hederligt folk.8 Ett viktigt taktiskt mål

3 Se Hillevi Ganetz, Maria Sandel i litteraturkritiken 1913–1927 (1980)., samt Beata Agrell, ”Att
konstruera en arbetarförfattare. Maria Sandel i litteraturkritiken” (under utgivning 2020).
4 Litteraturbanken, https://litteraturbanken.se/författare/SandelM .
5 Maria Sandelsällskapet, https://mariasandel.wordpress.com.
6 T.ex. Gunnel Arrbäck Falk, Eva Borgström, Tilda Maria Forselius, Ingrid Nordström, Ebba WittBrattström; för ytterligare perspektiv se t.ex. Beata Agrell, Ewa Bergdahl, Gerrit Berger, Alexandra
Borg, Stig-Lennart Godin (se litteraturlista).
7 Inkomstrapport 2017 – individer och hushåll, SCB 2019-06-27, urn:nbn:se:scb-2019he50br1901_pdf, https://www.scb.se/publikation/36644.
8 Se t.ex. Stig-Lennart Godin, Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur (1994), s. 118f; Ulf
Boëthius, När Nick Carter drevs på flykten. Kampen mot ”smutslitteraturen” i Sverige 1908–1909
(1989), kap. ”De farliga arbetarna”. Fruktan för ”den obildade massans makt” medförde också att
demokratibegreppet länge var tabubelagt. I avhandlingen Demokrati bortom politiken: En
begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
1919–1939 (2012) påpekar Anna Friberg att ordet ”demokrati” därför undveks i texten till
representationsreformen 1866 (s. 81).
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Ur Läsebok för folkskolan, andra årskursen (1903).

för arbetarrörelsen blev därför att genom bildning och skötsamhet vinna social respekt och politiskt förtroende, som kunde bana väg till riksdagen.9
Av särskilt intresse är då den betydelse som just bildning tillskrivs i Maria Sandels berättelser, både som led i arbetarklassens moraliska fostran och som medel i
den politiska kampen. Läsning beskrivs hos henne som ett viktigt inslag i de skötsamma arbetarnas vardagsliv, och böcker framstår som obligatoriska inventarier i
arbetarhemmet. Både bildningsförakt och bildningshögfärd kritiseras. Men bildning innefattar hos Maria Sandel inte bara boklig kunskap och intellektuell skolning, utan i lika mån moralisk utveckling och social mognad, i linje med den liberala bildningsivraren Carl Cederblads devis om ”vett och vetande, hut och hållning”.10 Mot egenintresse och självisk individualism ställde Maria Sandel klassolidaritet, skötsamhet och samhällsansvar. Det hindrar inte att hon samtidigt både
skildrar och uttrycker ett normbrytande egensinne.11 Hennes författarskap är självt
ett bidrag till en bildningskamp i denna sammansatta anda.

9 Se t.ex. Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880–1930 ( 3 uppl. 1998); Godin, Klassmedvetandet, s. 57; Björn Horgby,
Egensinne och skötsamhet. Arbetarkulturen i Norrköping 1850–1940 (1993), s. 43–45.
10 Se Lars Arvidson, Vett och vetande, hut och hållning: Carl Cederblads bildningssyn, bildningsarbete och forskning (2002).
11 Förhållandet skötsamhet-egensinne behandlas i Björn Horgby, Egensinne och skötsamhet.
Arbetarkulturen i Norrköping 1850–1940 (1993).
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I det följande undersöker jag vilka olika bildningsmotiv som kommer till uttryck
hos Maria Sandel; vad slags bildningssyn de är kopplade till; hur de gestaltas litterärt och retoriskt; samt hur berättartekniken förbereder läsandet. Boken är disponerad i tio kapitel, av vilka detta är det första. Kapitel 2–5 ger en historisk bakgrund
vad gäller tidens bildningsbegrepp, den pågående industrialiseringen och olika faser i klasskampen, folkuppfostran och bildningsrörelse, samt tidens olika litterära
sammanhang. Kapitel 6–9 undersöker utifrån ovan nämnda frågeställningar författarskapets texter i kronologisk ordning: i kapitel 6–7 de tidiga kollektiv- och klassskildringarna; i kapitel 8–9 de senare bildningsromanerna, där klasskampsmotivet
tonas ner. Det sista kapitlet är en resultatsammanfattning, som också innehåller en
fördjupad diskussion av författarskapets förhållande till litterär tradition.
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2 Föreställningar om bildning på Maria Sandels
tid
Bildning, kultur och moral
Bildningsbegreppet på Maria Sandels tid var omfattande och nära sammantvinnat
med föreställningar om kultur. Bildning hörde samman med formande och skapande; kultur med odling och utveckling.12 Bildning var därför inte bara vetande och
kultur inte bara estetik.13 Båda omfattade även karaktär och livsstil, moral och seder, tanke och känsla – inte bara för den enskilde utan också för hela folk och nationer. Artikeln ”Kultur” i Nordisk familjebok 1911 beskriver kulturen som ” en
sedlig-intellektuell utveckling” av nära nog allomfattande karaktär:
Till sin egentliga kärna är emellertid kulturen en sedlig-intellektuell utveckling och yttrar sig som sådan i mildare seder, renare gudsbegrepp, förnuftigare
lagar, utpräglade samfunds- och statsformer, erkänd folkrätt, fredlig samverkan mellan nationerna, odlandet af vetenskaper, litteratur och konster, ordnadt uppfostringsväsen, filantropi, ökad hänsyn till den individuella personlighetens rätt att nå sin fulla utveckling, finkänslighet och välvilja i människornas inbördes förhållanden, oemottaglighet för vidskepelse och mass-suggestion, skonsam behandling af husdjuren och andra skapade varelser
o. s. v.14
Till och med kritiskt tänkande och hänsyn till djurens väl innefattas som synes i
detta civilisatoriska kulturbegrepp, men ”hänsyn till den individuella personlighetens rätt att nå sin fulla utveckling” är en ofta framhävd aspekt i just klassiska bild-

12 SAOB, ”Bildning”, 3) ”skapande, daning, formning” och 5) b) ”om de mänskliga, i all sht de
andliga (de intellektuella o. estetiska såväl som de etiska) förmögenheternas (allsidiga) utbildning
tillika med sedernas förfining; själsodling; ”Kultur”, lat. ”odling”, 7) ”förhållande(t) att vårda sig
om sin andliga l. fysiska beskaffenhet (l. ngn viss andlig l. fysisk förmåga); bildning, förfining i sätt
att tänka l. känna l. vilja l. i att uppträda i förh. till andra l. i att behandla l. anordna ngt.”
13 Se Per Sundgren, Kulturen och arbetarrörelsen: kulturpolitiska strävanden från August Palm till
Tage Erlander (2007) om förhållandet bildning-kultur: ”Vid förra seklets början hade
kulturbegreppet ofta en mer allmän betydelse, kultur lika med bildning. Detta innebar att kulturen
inte var en renodlat estetisk fråga utan i lika hög grad en fråga om moral och seder, en fråga om
individens intellektuella och moraliska standard. Man talade med förkärlek om den andliga kulturen.
I Nordisk Familjeboks femtonde band från 1911 kan vi således läsa att kulturen till sin kärna är ’en
sedlig-intellektuell utveckling och yttrar sig som sådan i mildare seder, renare gudsbegrepp,
förnuftigare lagar’. Även i begreppet folkbildning är under 1900-talets början detta ideella och
sedliga element centralt.” (s. 18). Jfr äv. etnologiska kulturbegrepp i Horgby, Egensinne och
skötsamhet, s. 18–23.
14 Eugéne Fahlstedt, ”Kultur”, Nordisk Familjebok, band 15, 1911, spalt 226. Se äv.
SAOB, ”Bildning”, 5 b), ”mångsidiga, för lifvet värdefulla kunskaper i förening med själsadel o.
fina seder.”
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ningsföreställningar.15 Bildning och kultur synes därigenom innefatta varandra,
inte bara i den borgerliga elitens språkbruk, utan också inom folkrörelserna. Det
framgår av exempelvis vänsterliberalen Johan Sandlers definition av folkbildning
1912:
Med folkbildning avses här de kunskaper och färdigheter, den intelligensens
skaparekraft och högsinthet, den viljestyrka och behärskningskonst, den förmåga att värdigt njuta av livets goda, den kroppens utbildning och hälsa samt
den yttre hyfsning och finhet i uppträdandet, som varje kulturmänniska bör
äga, oavsett vilken samhällsklass hon tillhör eller vilket levnadskall hon väljer eller kastas in i.16
En liknande grundsyn uttrycker den socialdemokratiske folkbildaren Oscar Olsson
i sin artikel om socialistiskt folkbildningsarbete 1920: lika viktigt som ”praktiska
insikter och färdigheter” är att utveckla ”mänsklighetens egnaste och högsta arvedel, de egentliga mänskliga värdena framför alla andra äro de andliga, de ideella:
sanningskravet, rättfärdighetslidelsen, skönhetsglädjen, allmänsklighetskänslan,
frihetsåtrån, ansvarsmedvetandet, o. s. v.”17 Utan att ”vara besjälad av dessa värden” kan arbetarklassen inte lyckas med ens ”den ekonomiska frigörelsen”, än
mindre med att bygga socialismen. Därför måste folkbildningen satsa på att förmedla dem tillsammans med samhällsmedvetandet: ”Samfundsanda och kultursyn
måste vara levande krafter i arbetarklassen även för vinnandet av den närmaste nödvändiga segern.”18

Skönlitteratur och begrundande läsning
Oscar Olsson framhävde också bokens betydelse i bildningsarbetet och då inte
minst skönlitteraturen:
Vi växa, under det vi leva med i de höga tankarna och starka känslorna; då
livets stora vidder öppna sig för oss, är det inte endast vår fantasi, som väckes,
livsmodet flammar upp inför den befriande utsikten och viljan stålas i hänförelse inför livets uppgifter. Och livskänslan, dess fullhet, medför därför inte
endast den starkaste utan även den ädlaste livsnjutning, som står oss till
buds.19
Ett personligt vittnesbörd om skönlitteraturens betydelse för arbetaren möter i Tjänarinnebladet redan 1906:
15 För det klassiska ”civilisatoriska” bildningsbegreppet på Sandels tid, se Godin, Klassmedvetandet, s. 56.
16 Johan Sandler, ”Folkbildningens grundproblem”, del I (1912), s. 295.
17 Oscar Olsson, ”Socialismens kultursamhälle” (1920), s. 245f.
18 Oscar Olsson, ”Socialismens kultursamhälle, s. 246.
19 Oscar Olsson, Folkets bildningsarbete (1911), s. 45f.
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Men det finns dock oaser i lifvets torra öken. Och i dem finnas källor. Och en
rik källa till lifsglädje äga vi i böckerna. I och genom dem stå vi i förbindelse
med forna och närvarande tiders största andar, och genom dem ligger hela
lifvet öppet för oss. Om människorna rätt tänkte på hvad de äga i böckerna,
så skulle lifvet i ett slag bliva rikare och ljusare för dem. Genom dem kunna
vi till vår egen lilla lifskännedom lägga så mycket större och snillrikare människors lifserfarenhet.
Böckerna sätta våra tankar i rörelse, så att vi genom dem utbilda vår tankeverksamhet och därigenom äfven vår reflektionsförmåga. Och tanken behöfver så väl uppodlas. Förrän det är gjort kan vi intet så, och utan sådd inga
skördar. Kunskap ger makt och makt ger frihet.20
En viktig aspekt av bildningsbegreppet inom arbetarrörelsen, inte minst hos Oscar
Olsson, var föreställningen om bildning som en livslång process, snarare än ett färdigt stoff. Att vara bildad är att samtidigt vara inbegripen i en bildnings-process.21
Bildning blir på så vis både (den ständigt pågående) processen och dess resultat (vid
en viss tidpunkt). I den processen är boken ett viktigt bildningsmedel, men en lyckad bildningsprocess kräver också ett visst sätt att läsa och ett visst förhållningsätt
till det lästa: begrundan och reflexion. Den mentaliteten ärvde arbetarrörelsen från
äldre folkrörelser som nykterheten och väckelsen. Den innebar, skriver Ronny
Ambjörnsson, att ”läsaren ständigt skulle göra det lästa till föremål för begrundan
och betraktelse”.22 Termen härrör ur en praktik som först uppstod inom väckelserörelserna på 1800-talet – ”läsarna” – och sedan spreds vidare till sekulariserade
folkrörelser som nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Parallellt spreds den också
till den borgerliga läsande publiken: det blev den seriösa tysta läsningens praktik,
som sedan vidarefördes i litteraturkritikens offentliga samtal kring litteratur.
Så här hade det gått till. Väckelsen – både inom och utom kyrkan – hade uppkommit bland annat som en reaktion mot vanekristendom och mekaniskt katekespluggande.23 En viktig uppgift blev då att återknyta den personliga kontakten
med ”det levande ordet” i Bibeln. Därför blev läsningen viktig. Men väckelsens
folk läste på ett annat sätt än kyrka och skola hade tränat dem till. De läste varken

20 Esther Borge, ”Kunskap är makt”, Tjänarinnebladet (1906), s. 2.
21 Bernt Gustavsson, Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880–1930
(1991), s. 29–31, 175.
22 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880–1930 (1998), s. 119. Äv. Lars Furuland: ”Konsten att läsa” (1991), s. 10–18; Kerstin
Rydbeck, Nykter läsning. Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896–1925, s. 32–37;
Jarlert, Läsarfolket, s. 61–69. Vidare Olle Josephson, Vad läsarna läste. 1800-talets religiösa
traktater (2001), s. 5f., samt Stefan Gelfgren, Ett utvalt släkte. Väckelse och sekularisering –
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 1856–1910, (2003), s. 110–113.
23 Med väckelse avses här alltså inte bara frikyrka utan även inomkyrklig väckelse, som t.ex. den
schartauanska strömningen och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen.
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för att lära sig utantill eller kritiskt
ifrågasätta.24 De läste för att begrunda det lästa: man ”gömde det lästa i
sitt inre”, som det hette, och tillämpade det på sin egen situation. Det var så
man läste Bibeln och uppbyggelseskrifterna.25 Och det lästes mycket
inom väckelserörelsen: det tryckta
ordet blev ett av väckelsens främsta
medel att sprida sitt budskap. På samma sätt inom arbetarrörelsen. Läsningen blev i sig själv något av en
folkrörelse. 26 Den stimulerades av
den växande mängden billiga trycksaker som spreds under perioden och
inte minst av den nystartade biblioteksrörelsen. Så blev också bildning
en folkrörelse, som även arbetarrörelsen deltog i.

24 Se t.ex. Anders Jarlert. Läsarfolket – från gammalläseri till nyortodox., s. 54f. om vikten av att
lämna sista ordet om den ”rätta” texttolkningen till läsaren.
25 Se t.ex. Anders Jarlert: ” ’Och lär mig sucka innerlig…’. En pilotundersökning av personliga
privatanteckningar, s k suckböcker, i västsvensk folkfromhet”, i Hilma Christenssons suckböcker,
(1987), särskilt kap. 3, samt exempel 24/9, 13/10 1908, 75, 77.
26 Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren, s. 248.
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3 Industrialisering, klasskamp och arbetarrörelse
Arbetarrörelsen är ett barn av industrialiseringen, som byggde på lönearbete i stor
skala. Lönearbetet och därmed arbetarklassen uppstod då tekniska förbättringar
medförde rationaliseringar, som minskade behovet av arbetskraft i det gamla jordbrukets naturahushållning, men ökade samma behov i de nya industrierna baserade
på penningekonomi. Småbönder och torpare som inte hängde med i utvecklingen
proletariserades och blev lönearbetare. Alltfler måste flytta till bruksorter eller till
städerna för att arbeta i fabriker, oftast under svåra sociala och ekonomiska förhållanden. Urbaniseringen gick snabbt, och varken arbetsvillkor eller bostäder hann
anpassas efter det nya läget. ”Arbetarefrågan” blev också ett allt större bekymmer
för myndigheterna. Arbetarrörelsen är arbetarklassens kollektiva försvar mot de
försämringar som lönearbetet under kapitalismen förde med sig för arbetarna.
Den svenska arbetarrörelsen var den tredje stora folkrörelsen vid sidan av väckelse- och nykterhetsrörelserna. I början fanns även liberala arbetarföreningar, men
de socialistiska tog över och organiserade sig under det sena 1800-talet i Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) 1889 och fackföreningsrörelsens landsorganisation
(LO) 1898. Det var under den så kallade andra industriella revolutionen, då elektriciteten, förbränningsmotorn och stålet satts in i produktionen. Denna nya industrialisering medförde också en snabb expansion i produktionen av böcker, tidningar
och trycksaker – en massmedialisering av moderna mått. Det betydde att nya billiga
läsmöjligheter öppnades också för arbetarklassen och andra fattiga folklager.
Läsandet underlättades ytterligare av elektrifieringen av landet; man var inte beroende av dagsljus i samma utsträckning som förr.27 Detta i sin tur banade väg för
arbetarrörelsens bildningsverksamhet, som nu tog fart, med föredrag, studiecirklar
och bibliotek. Bildningsrörelsen blev ett viktigt bidrag till utvecklingen av arbetarnas självständiga tänkande kring bland annat klassförtryck, demokrati och solidaritet. Men den samverkade också med framväxten av en arbetarlitteratur – av, om och
för arbetare. Först kom kampdiktningen och annan brukspoesi.28 Vid Maria Sandels debut 1908 var också prosaberättandets tid inne.29

Försvarsfrågan och rösträtten
Det tidiga 1900-talet var en spänningsfylld tid, präglad av starka klassmotsättningar, dramatiska strejker, ekonomisk kris och internationell oro. Arbetarrörelsen
låg i ständig kampberedskap. Rörelsens viktigaste krav sedan starten var åtta timmars arbetsdag och allmän rösträtt. Åttatimmarsdagen skulle dröja till 1919, men
rösträttskravet hade just vid tiden för Maria Sandels debut börjat få gehör i riksda27 Furuland, ”Ljus över landet: elektrifieringen och litteraturen” (1984), s. 11–38.
28 Axel Uhlén, Arbetardiktningens pionjärperiod 1885–1909 (1968), s. 58–84.
29 Lars Furuland & Johan Svedjedal, Svensk arbetarlitteratur (2006), kap. 5 och 8.
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gen. Rösträttskampen hade inletts redan på 1880-talet och drevs inte bara av arbetarrörelsen utan lika mycket av liberaler och andra radikala krafter, som 1890 startade Sveriges Allmänna Rösträttsförbund. Inte minst kvinnorna var starkt engagerade, och 1903 bildades Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR).30
Arbetarrörelsen hade satt makt bakom rösträttskravet genom att proklamera en storstrejk 1902 med cirka 100 000 fackanslutna deltagare.31 Trycket på riksdagen i frågan var alltså hårt, men avgörande var rösträttens samband med försvarsfrågan.32
Lagen om allmän värnplikt från 1901 förutsatte försvarsvilja hos rekryterna, men
den kunde inte säkras utan medborgerliga rättigheter för dem, enligt parollen ”ett
gevär – en röst”.33 Efter många turer beslöt riksdagen 1907–1909 därför om en
utvidgad rösträtt för män (kvinnorna fick vänta till riksdagsbeslutet 1919) och försvarsviljan ansågs räddad.34 Unionskrisen med Norge 1905 och det skärpta världsläget hade ökat behovet av starkt försvar och pålitlig försvarsvilja även på vänsterkanten, men försvarsfrågan förblev stridbar även efter första världskriget. Den kom
även att skapa splittring inom arbetarrörelsen mellan reformister, anarkister och revolutionärer. Yttre krigshot tenderade att stärka patriotiska stämningar även inom
arbetarrörelsen, men därmed kunde den grundläggande principen om proletär internationalism äventyras, enligt vänsteroppositionen. Denna problematik diskuteras,
som vi ska se, även i Maria Sandels roman Familjen Vinge 1909.
Samtidigt med riksdagsdebatten inför rösträttsbeslutet pågick en internationell
finanskris 1907–1909, som även drabbade Sverige. Arbetslösheten ökade och konflikterna med arbetsgivarna skärptes.35 1909 krävde Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF (bildad 1902), generella lönesänkningar, som LO avvisade. SAF
utlöste då en storlockout, som LO besvarade med storstrejk.36 Strejken blev kort
och resultatet klent för arbetarnas del, vilket medförde att nästan hälften av
medlemmarna lämnade LO. Några gick i stället in i SAC, det syndikalistiska

30 Se vidare t.ex. Josefin Rönnbäck, Politikens genusgränse. Den kvinnliga rösträttsrörelsen och
kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902–1921 (2004); samt Barbro Hedvall, Vår
rättmätiga plats: om kvinnornas kamp för rösträtt (2011).
31 Susanna Hedenborg & Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720–2014. Böndernas och
arbetarnas tid (2015), s. 220.
32 För försvarsfrågan se Christer Strahl, Nationalism och socialism. Fosterlandet i den politiska
idédebatten 1890–1914 (1983), kap. 3, 4 och 8.
33 Hedenborg & Kvarnström, Det svenska samhället, s. 219f. Se vidare Strahl, Nationalism, t.ex. s.
40f., 84.
34 Denna grundlagsändring införde proportionella val med allmän rösträtt för män i andra
kammaren. Kvinnor var uteslutna och andra begränsningar var t.ex. fullgjord värnplikt och erlagd
skatt till både stat och kommun i minst tre år (s.k. ordentlighetsstreck). Vidare uteslöts straffade och
personer omhändertagna av fattigvården. I kommunala val infördes en 40-gradig inkomstbaserad
röstskala. Om inkomstkraven var uppfyllda fick då även gifta kvinnor (tidigare endast ogifta och
änkor) kommunal rösträtt. Se t.ex. Seppo Hentilä, Den svenska arbetarklassen och reformismens
genombrott inom SAP före 1914 (1979), s. 170f.
35 Bernt Schiller, Storstrejken 1909: förhistoria och orsaker (1967), s. 119–137.
36 Se Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två
sekel (2014), s. 231f., samt Schiller, Storstrejken, kap. ”Storlockout med förhinder”.
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fackförbund som bildades genom utbrytning ur LO 1910. Storstrejken utgör
bakgrund till strejkskildringen i Maria Sandels roman Virveln 1913.
Trots motgångarna repade sig arbetarrörelsen snabbt. Valet 1911 var en framgång för SAP, som inlett ett samarbete med liberalerna med den allmänna rösträtten
som gemensamt intresse. 1913 infördes allmän folkpension.37 Men första världskriget närmade sig, och försvarsfrågan var alltjämt brännande, både inom och utom
riksdagen. Stridigheterna kom till uttryck i beryktade konservativa utomparlamentariska aktioner som ”pansarbåtsinsamlingen” 1912 och ”bondetåget” mött
av kung Gustav V:s ”borggårdstal” 1914.38 Aktionen utlöste en regeringskris, som
medförde att den liberala regeringen avgick och ersattes av en konservativ
ämbetsmannaregering, ledd av Hjalmar Hammarskjöld.
Strax därpå bröt världskriget ut och ledde till att Europas karta ritades om. Kriget
medförde svåra umbäranden även i icke krigförande länder. Det utlöste också ryska
revolutionen 1917, som i sin tur medförde inbördeskrig i Finland, revolutionär
aktivism på kontinenten och vittgående konsekvenser för den europeiska arbetarrörelsen. I det krigsdrabbade Tyskland utbröt den folkligt understödda Novemberrevolutionen 1918–1919, som medförde att kejsardömet störtades och Weimarrepubliken upprättades. Vid krigsslutet bröt också spanska sjukan ut, som pågick
till 1920 och skördade drygt tjugo miljoner dödsoffer i hela världen.39
I Sverige satt högerregeringen Hammarsköld kvar, eftersom kriget hade frammanat en överenskommelse om ”borgfred” mellan partierna. Regeringen satsade
ensidigt på upprustning och fick snart öknamnet ”Hungerskjöld”. Kriget, avspärrningarna, hamstringen, ransoneringarna och svartabörshandeln hade orsakat hungersnöd, som ledde till spontana folkliga uppror, inspirerade av den ryska februarirevolutionen 1917: mjölupproret i Seskarö, junikravallerna på Gustav Adolfs torg i
Stockholm, brödupproret i Göteborg, potatiskravallerna på Södermalm.40 Till detta
kom spanska sjukan, som dödade circa 35 000 människor av Sveriges sex miljoner
invånare.41 Regeringen Hammarsköld tvingades avgå, och vid andrakammarvalet
hösten 1917 vann socialdemokraterna och liberalerna, som då bildade en koalitionsregering, ledd av Nils Edén och Hjalmar Branting. Borgfreden med högern tillsammans med den militära upprustningen hade dock lett till att SAP 1917 splittrats i ett
reformistiskt och ett revolutionärt parti: Socialdemokratiska Arbetarpartiet och
Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (SSV). SAP miste 30 000 medlemmar

37 Folkpensionen banade väg för beslut om allmän olycksfallsförsäkring 1916 och allmän
sjukförsäkring 2019. Se vidare Per Gunnar Edebalk,”1913 års pensionsförsäkring – den första
allmänna socialförsäkringen” (2013).
38 Se Strahl, Nationalism, kap. 8.3.
39 Margareta Åman, Spanska sjukan. Den svenska epidemin 1918–1920 och dess internationella
bakgrund (1990), s. 36. Se vidare J. K. Taubenberger & D. M. Morens, ”1918 Influenza: The Mother
of All Pandemics” 2006.
40 Hedenborg & Kvarnström, Det svenska samhället, s. 224. Se äv. Schön, Ekonomisk historia, s.
244f., samt Hans Nyström, Hungerupproret 1917 (1994).
41 Åman, Spanska sjukan, s. 63.
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till SSV och behöll 100 000, varav flertalet kollektivanslutna via fackföreningarna.
Likafullt blev SAP det största partiet i riksdagen med nära 32%.

Rösträtt, åttatimmarsdag och politisk instabilitet
1919 års riksdag medförde stora författningsförändringar. Allmän och lika rösträtt
för båda könen lagstadgades, liksom även åttatimmarsdagen. Ny alkohollagstiftning med motbok enligt Brattsystemet infördes i hela riket; de privata vinhandlarna
köptes upp och systembolagen fick ensamrätt till alkoholförsäljning. Restriktionerna var nödvändiga, eftersom spannmål och potatis behövdes för kosthållningen
i det hungrande Sverige, och alkoholismen var ett stort problem, inte minst i arbetarhemmen.42 Med de nya lagarna förbättrades kvinnornas ställning väsentligt. 1921
fick de rösta för första gången, och fyra kvinnor fick riksdagsplatser, varav en socialdemokrat (Agda Östlund). Samma år infördes lagen om gifta kvinnors myndighet.
Behörighetslagen 1925 gav kvinnor rätt att (med vissa undantag) inneha statliga
ämbeten. Alkoholfrågan var fortfarande akut, trots de nya alkohollagarna, eftersom
den illegala sprithanteringen ökade efter kriget och därmed superiet. Vid folkomröstningen 1922 om allmänt spritförbud segrade dock nej-sidan, till många alkoholisthustrurs besvikelse.
Socialdemokraterna blev 1920 Sveriges största politiska parti och bildade då sin
(och världens) första egna regering. Omfattande socialiseringar stod på programmet, och folkhemmet hägrade, men det parlamentariska stödet var nyckfullt.43 Redan samma höst tvingades regeringen Branting avgå, ersatt av en högerregering,
och sedan följde en instabil period med ”hoppande majoriteter” i riksdagen, då ingen regering lyckades få majoritet. Från 1921 till 1932 års val avlöste åtta statsministrar och sex regeringar varandra, varav flera rent administrativa ämbetsmannaregeringar.44 Till instabiliteten bidrog att Sverige på hösten 1920 drabbades av en
kraftig ekonomisk kris med stora prisfall och hög arbetslöshet, som dröjde kvar
under hela 20-talet.45 Krisen nådde sin höjdpunkt 1921–22 men arbetslösheten tog
flera år att övervinna, trots det senare 20-talets högkonjunktur. I januari 1922 var
drygt 34 procent av befolkningen arbetslös;46 därtill kom stora strejker och lock42 Se ”Motbokstvång och folkomröstning”, Systembolagets historia,
http://www.systembolagethistoria.se/Teman/Ursprunget/Motbokstvang-och-folkomrostning/,
hämtad 190920
43 I 1920 års partiprogram hette det bl.a. att ”den kapitalistiska utsugningen” av arbetarklassen
måste upphöra genom ”att upphäva den privatkapitalistiska äganderätten till produktionsmedlen och
lägga dem under samhällets kontroll och besittning samt genom att ersätta den nuvarande planlösa
varuproduktionen med en socialistisk”. Därför måste ”i samhällets ägo överföras alla för en planmässig folkhushållnings genomförande erforderliga naturrikedomar, industriföretag, kreditanstalter,
transportmedel och kommunikationsleder”. (Program för Sverges Socialdemokratiska arbetareparti, antaget på elfte partikongressen 1920)
44 Hedenborg & Kvarnström, Det svenska samhället, s. 269.
45 Schön, Ekonomisk historia, beskriver deflationskrisen 1920–22 som ”den djupaste kris som och
västvärlden ditintills upplevat i modern tid” (s. 251–266).
46 Enligt uppgifter från fackorganisationer inom industri och handel var antalet arbetslösa bland de
organiserade arbetarna 34,3 % i januari 1922; i december 1922 21,3 %; årsmedeltal 22,9.
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outer över hela landet. 47 Under 1920-talet var Sverige en av de mest strejk- och
konfliktbenägna nationerna i Västeuropa.
För att dämpa verkningarna av krisen inrättade den redan 1914 tillsatta Arbetslöshetskommissionen (AK), nödhjälpsarbeten, och 1922 var cirka 35 000 personer
tillfälligt sysselsatta på detta sätt. Vid denna tid hade dock bestämmelserna skärpts,
vilket gjorde AK till en avskydd inrättning. 48 1923 lade den dåvarande svenska
socialdemokratiska minoritetsregeringen fram ett kompromissförslag om mildrade
direktiv, men riksdagsmajoriteten sade nej, och regeringen avgick.49 Vid andrakammarvalet 1924 förstärkte socialdemokraterna emellertid sin position som största parti med 41,1% och 104 mandat och återinträdde i regeringsställning – för att
efter tre månader återigen tvingas avgå. Och så höll det på ända till valet 1932.
Det instabila läget speglades i statliga utredningar om aktuella problem under
perioden: 197 stycken bara under åren 1922–1924. Två utredningar 1923 handlade
om ”Den industriella demokratiens problem”, det vill säga motsättningen mellan
arbete och kapital; 1922 behandlades ”Lag om tvångsvård av unga förbrytare”; och
1923 och 1926 kom utredningar om ”lösdriveri” av olika slag, som ”arbetsovilliga”,
”tattare” och ”zigenare” ansågs göra sig skyldiga till.50 I samma disciplinära anda
hade Rasbiologiska institutet inrättats redan 1921.51 1927 gav institutet ut skolboken Svensk raskunskap i folkupplaga. Rasism och föreställningar om nedärvd kriminalitet var självklara inslag i tidens tankegods, inte minst hos akademiska forskare, men även hos ledargestalter inom vänstern och SAP.52 Hos arbetarförfattare
som Martin Koch och Maria Sandel skildras flera karaktärer vars osympatiska drag
återförs på ”tattarblod” eller degenererade anor.

Årsmedeltalet 1921 var högre: 22,9 %. (Svensk arbetslöshetspolitik 1914–1935. Redogörelse
utarbetad inom Socialdepartementet (1936), s. 10, tabell 2, ”Arbetslösheten inom fackorganisationerna”). ”De arbetslöshetssiffror kring 25 procent av arbetskraften som uppnåddes under 1922
har varken förr eller senare överträffats”, enl. Lars Magnusson, ”Den svenska arbetslösheten i ett
längre perspektiv” (2000), s. 34.
47 T.ex. konflikten vid Stripa gruvfält i Västmanland 1925–1927, som ledde till att den socialdemokratiska regeringen Sandler avgick; se Hedenborg & Kvarnström, Det svenska samhället, s. 272,
samt Anders Ljunggren, Den uppskjutna vreden: Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till
1980 (2015), s. 118–119.
48 Bland annat beordrade AK de arbetslösa till strejkbryteri. 1922 var cirka 35 000 personer sysselsatta genom kommissionens försorg. Se Hedenborg & Kvarnström, Det svenska samhället, s. 272f.
49 Socialdemokraternas förslag var att arbetare, som varit arbetslösa i mer än sex månader skulle
erhålla arbetslöshetsunderstöd även vid konflikt (Hedenborg & Kvarnström, Det svenska samhället,
s. 272f.).
50 Se vidare Johan Edman, ”Lösdrivarlagen och den samhällsfarliga lättjan” (2008).
51 Louise Norman, ABF som folkfostrare 1920–1929 (2002), s. 28–33.
52 Se Håkan Blomqvist, Nation, ras och civilisation. Svensk arbetarrörelse före nazismen (2006),
kap. 3.
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Kampen om arbetsfred och visionen om folkhemmet
1920-talets sista år präglades av strejker och olika försök att lösa konflikten mellan
arbete och kapital. 1925 var 117 000 arbetare lockoutade, samtidigt som 20 000
tagits ut i strejk av sina fackförbund.53 1928 lade liberalerna fram ett förslag om
kollektivavtal och arbetsdomstol. Förslaget antogs av den borgerligt dominerade
riksdagen, trots starka utomparlamentariska protester inom arbetarkollektivet. SAP
och LO accepterade beslutet i efterhand och anordnade själva en arbetsfredskonferens för alla arbetarrörelsens organisationer.54 Syftet att skapa en långsiktig
lösning uppfylldes inte, och oron på arbetsmarknaden bestod ända till Saltsjöbadsavtalet 1938. Även valet 1928 präglades av kampen mellan arbete och kapital.
SAP:s samverkan med syndikalister och kommunister beskrevs av högern som ett
bolsjevistiskt försök, och valet fick namnet ”kosackvalet”. Borgerligheten vann valet, men saknade parlamentariskt stöd, vilket befäste det instabila politiska läget. Å
andra sidan växte det folkliga stödet för arbetarrörelsen och SAP. I januari 1928
höll Per Albin Hansson det berömda Folkhemstalet, som både kritiserade det nuvarande klassamhällets stora ekonomiska klyftor och pekade mot ett framtida Sverige
där ”klasskillnaden [måste] avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, de arbetande beredas andel även i det ekonomiska förvaltandet,
demokratin genomföras och tillämpas även socialt och ekonomiskt”.55 Maria Sandel dog 1927 och fick aldrig höra dessa ord. Men de var helt i hennes anda.

4 Folkuppfostran och bildningsrörelse
Moderniseringen av Sverige under 1800-talet hade medfört nya behov av kunskap
och färdigheter, som kunde möta utmaningarna från industrialisering, urbanisering
och samhällets ökade differentiering. Men det behövdes också en mer allmän, medborgerlig och kulturell bildning, som kunde skola in folkets breda lager i det nya
samhället, skapa lojalitet och förhindra politiska konflikter. Bildning sågs också
från konservativt håll som en lösning på de politiska följderna av ”arbetarefrågan”:
den ”farliga underklassen”, som det hette,56 finge då lära sig hut och hyfs. Detta
motiverade skapandet av folkbibliotek i både städer och på landsbygden, gärna i
anslutning till den allmänna folkskolan, som på statens initiativ inrättats 1842.57
53 Hedenborg & Kvarnström, Det svenska samhället, s. 272.
54 Hedenborg & Kvarnström, Det svenska samhället, s. 273.
55 Per Albin Hansson, ”Folkhemstalet” 1928.
56 Birgit Petersson, ”Den farliga underklassen”. Studier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets
Sverige (1983).
57 Dan Andersson, Folkbibliotek, makt och disciplinering. En genealogisk studie av folkbiblioteksområdet under den organiserade moderniteten (2009), s. 176f. För folkskolan se s. 14.
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Folkskolan
Folkskolestadgan föreskrev att varje kommun och socken skulle bygga skolhus och
utbilda lärare under Kyrkofullmäktiges överinseende.58 Målet var att alla barn skulle ges en grundläggande utbildning, med läsning, skrivning, räkning och (framför
allt) kristendom som grundämnen. Skolgångens längd sattes till fyra år med början
vid mellan sju och nio års ålder, men någon regelrätt skolplikt var det inte. Det gavs
flera undantag, och många föräldrar höll barnen hemma, eftersom de behövde barnens arbetskraft. Just läskunnigheten var faktiskt ganska utbredd redan före 1842
på grund av den lutherska Kyrkans uppdrag att lära alla församlingsmedlemmar
själva läsa gudsordet i Bibeln, Katekesen och Psalmboken.59 Därför upplevdes
skolan på en del håll också som onödig. Strikt skolplikt infördes först med den nya
folkskolestadgan av 1882, då skoltiden också ökades till sex år. Samtidigt breddades ämnesramen med geografi, historia, naturkunnighet, teckning, sång och gymnastik. Men Kyrkans grepp om undervisningen förblev starkt och lättade inte förrän
1919, då katekesen flyttades ut ur skolschemat till konfirmationsundervisningen
och antalet kristendomstimmar på skolschemat minskade från cirka 30 till 12.60
Lärostoffet var länge torftigt och läromedlen obefintliga, men 1868 hade staten
utgivit en Läsebok för folkskolan, som visserligen syftade till nationell fostran, men
samtidigt breddade utbudet med texter av många slag i allehanda ämnen. Det var
både prosa och poesi, ordnad under rubriker som ”Naturskildringar från fäderneslandet” och ”Berättelser och lefnadsbilder ur fäderneslandets historia”, men också
”Naturskildringar från främmande land” och ” Beskrifningar af allmänna naturföreteelser, uppfinningar m. m.”. Författarna var lärare, pedagoger och sakkunniga
inom olika undervisningsområden, men också tidens stora skönlitterära namn, från
Erik Gustav Geijer och J. O. Wallin till Zakarias Topelius, B. E. Malmström och
Viktor Rydberg. Även Fredrika Bremer fick vara med, men konstigt nog inte Love
Almqvist, som ändå brukar anges som inspiratör för projektet.61 Texternas anda var
moraliskt uppbygglig och socialt fostrande, med ”Gud och fosterlandet” i centrum.62 Men det hindrade inte att de hos det läsande barnet kunde väcka egna tankar
och öppna för nya världar, både i samhället och litteraturen. Läseboken kom ut i

58 Se folkskolestadgan 1842, Svensk författningssamling: SFS. 1842:19, § 1–2.
59 Egil Johansson, ”Literacy Campaigns in Sweden” (1988), s. 137f. Se äv. Mats Sjöberg, ”Hög
läskunnighet redan före folkskolan” (2011).
60 Sven G. Hartman, ”Hur religionsämnet formades”, i Livstolkning och värdegrund Att undervisa
om religion, livsfrågor och etik, red. Edgar Almén, Ragnar Furenhed, Sven G. Hartman & Björn
Skogar, Linköpings universitet, Skapande vetande nr 37, Linköping: 2000, s. 217.
61 Se vidare Inga-Lisa Petersson, Statens läsebok (1999).
62 Henrik Edgren, ”Kungsådran av den lilla läroanstaltens bildning – 1870-talets pedagogiska
förväntningar på Läsebok för folkskolan” (2017), s. 96f.
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åtminstone tio upplagor och användes ända in på 1940-talet. Om dess betydelse
vittnar många skolminnen, bland annat från Ivar Lo-Johansson. 63

Folkbildningen
Som enda bildningsmedel var Läsebok för folkskolan ändå otillräcklig, liksom folkskolans utbildning som helhet var otillräcklig för den som ville förstå och påverka
samhällsprocesserna. Rikemansbarn kunde gå vidare till läroverk och gymnasium,
men för de obesuttna var vägen till högre utbildning oftast stängd. Detta var å ena
sidan ett sätt att hålla de lägre klasserna utanför politiskt inflytande, men inom den
liberala borgerligheten tänkte man sig å andra sidan att folkbildning kunde fungera
dämpande på den hårdnande klasskampen.64 Redan 1833 stiftades ”Sällskapet för
nyttiga kunskapers spridande” i
syfte ”att verka för arbetarklassens höjande i intellektuellt afseende”, bland annat genom tidskriften Läsning för folket.65
Från 1906 preciserades målet att
”befästa och utvidga en fosterländsk bildning bland svenska
folket”. På 1860-talet byggdes
de första folkhögskolorna, som
främst riktade sig till bondeklassen och finansierades av lokala stödföreningar,
landstingen och senare även av staten; men snart skapade folkrörelserna egna
folkhögskolor, som till exempel arbetarrörelsens Brunnsvik 1906.66 1880 grundade
den liberale läkaren Anton Nyström Stockholms arbetareinstitut med populärvetenskapliga föreläsningsserier särskilt riktade till arbetare, i syfte att genom
”upplysning” höja dem intellektuellt och moraliskt och göra dem motståndskraftiga
mot ”demagogiska upphetsningar”, det vill säga revolutionär agitation.67
Men vid det laget hade arbetarna börjat organisera sig och övertog då successivt
själva sin bildningsverksamhet, dels genom studiecirklar och rörelseledda kurser,
dels genom egna folkhögskolor, arbetarbibliotek och annan självbildning. Dessa
folkliga bildningsvägar fick en avgörande betydelse för arbetarförfattarnas möjlig63 Vittnesbörd om läsebokens personliga betydelse ger t.ex. Ivar Lo-Johansson i ”Folkskolans läsebok”, s. 265–268. Äv. Gudrun Spetze, Stockholms folkskolor 1842–1882. Ambition och verklighet
(1992) s. 96, 99. Med anledning av den redan bildade överklassens förakt för boken skriver hon bl.a.
”I minnesanteckningar av dem som vuxit upp i arbetar- och bondehem är perspektivet ett annat. De
har ur läseboken kramat ut såväl kunskapsinhämtande som fantasiliv. ’Läsebok för folkskolan’ var
en fantastisk bok och kom att ha stor betydelse för folkbildningen som kanske enda litteratur i många
hem, inte minst i Stockholm, förutom bibel, psalmbok och katekes.” (s. 99).
64 Kurt Belfrage, ”Höstens böcker” (1905), s. 115.
65 ”Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande”, Nordisk familjebok (1919).
66 Lars Furuland, Folkhögskolan – en bildningsväg för svenska författare (1971).
67 Anton Nyström, Rätt och orätt eller Striden om arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning,
(1882), s. 23.
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heter och arbetarlitteraturens tillblivelse. 1902 startade socialdemokraten Oscar
Olsson de första studiecirklarna i Lunds nykterhetsrörelse, ledd av idéer om självstudier och fria jämlika samtal om stoffet. Hans drivande devis var bildning ”för
folket genom folket”. 1912 bildades Arbetarnas bildningsförbund (ABF) och arbetarrörelsens förlag Tiden startades. Sedan sekelskiftet pågick också en livlig biblioteksrörelse, som ledde till att bibliotek i organisationer med över 20 000 medlemmar från 1912 kunde tilldelas statsbidrag, däribland ABF-biblioteken. Tidigt skapades också arbetsplatsbibliotek och bokombud på fabrikerna; Maria Sandel upplyser
själv sin förläggare Hugo Geber om närvaron av ”bokuppköpare som verkstadslaget
utser” bland fabriksarbetarna, vilka därför kunde räknas som möjliga kunder.68 Hon
berättar också att ”bokspridaren” i en verkstad hon kände till ”fått påstötning av
kamraterna om att inskaffa ’Vid svältgränsen’ ”. Maria Sandels tro på arbetarnas
läshunger och möjligheten att själv bli läst av dem är uppenbarligen stark vid denna
tid.69 Men senare tycks hon ha blivit mer pessimistisk i det avseendet.70

Bildningsdebatt och bildningsideal
Värdet av bildning var dock omstritt till att börja med, även inom arbetarrörelsen.
Mot inte bara liberalen Anton Nyströms utan också socialdemokraten Hjalmar
Brantings bildningsidealism på 1880-talet hävdade den socialistiske pionjären August Palm att arbetarnas ”magar” – deras fysiska och materiella behov – måste fyllas
innan de kunde ta till sig bildning och kultur: ”hur kan man begära, att arbetarna
skola intressera sig för upplysning, när de sakna bröd?”71 Också innehållet i folkbildningen debatterades: skulle praktisk-politisk nytta, etiska och estetiska värden,
eller upplevelse och förströelse prioriteras? Inom arbetarrörelsen fanns olika bildningsideal, som också förhöll sig olika till det borgerliga kulturarvet. Vissa forskare
skiljer mellan å ena sidan ett nyhumanistiskt ideal med rötter i det tidiga 1800-talets
romantiska rörelse, där odlandet av personligheten i den klassiska antikens anda
stod i centrum; och å andra sidan ett medborgarbildningsideal med rötter i 1700talets förnuftsbaserade upplysningsfilosofi, som betonade naturvetenskaplig kunskap och praktisk samhällsnytta. Även ett självbildningsideal, grundat på studiecirkelns demokratiska form och aktiva kunskapssökande, har framhävts som ett eget
alternativ, med inriktning på personlig tillägnelse, reflexion och begrundan. 72 Enligt andra forskare var självbildning inget eget alternativ, utan ett ofrånkomligt
inslag i all folkbildning, även om studiecirkelns jämlika diskussionsforum bröt med
68 Maria Sandel i brev till Hugo Geber, 10/11 1908.
69 Maria Sandel i brev till Hugo Geber, 12/11 1908.
70 Maria Sandel i brev till Karl Olsson 19/9 1918; se Arne Högström, ” ’Sött ligger inte för mig’.
Maria Sandels brev, 1918–1922”, s. 68.
71 För striden mellan ”magfrågan” och ”kulturfrågan”, se Sundgren, Kulturen och arbetarrörelsen,
s. 27, 49f. Palm-citatet, hämtat från Sundgren, s. 49, återgår på artikeln ”Magfrågan” [osign.],
Social-Demokraten 5/11 1885.
72 Bernt Gustavsson, Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880–1930, s.
15–17, 234–237.
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den traditionella folkbildningens patriarkaliska ordning. Efter sekelskiftet betonades vikten av att arbetarklassen blev delaktig i borgerlighetens kulturarv inom hela
den arbetarrörelseledda folkbildningen. Ambitionen var därför inte att skapa en
särskild arbetarkultur, utan att i stället utveckla arbetarklassens smak så att
arbetarna kunde tillägna sig den etablerade finkulturen.73
Någon utpräglad proletär motkultur skapades därför knappast, utan bildningssträvandena gick ut på att förmedla det erkända kulturarvet och därmed ”höja” arbetarklassen till borgerlighetens nivå.74 Detta övertagande uteslöt inte den eftertanke
och reflexion som hörde med till den ”begrundande läsning” som odlades i studiecirklar och självstudier. Men jämbördighet med borgerligheten i kunskap, bildning
och kultur ansågs inom arbetarrörelsen som avgörande för framgång i kampen för
rösträtt och riksdagsplatser. I detta bildningsarbete innefattades också smakfostran
och förmågan att skilja mellan högt och lågt, elit och massa, andligt och materiellt,
fint och fult, rätt och fel.75 Bildning omfattade, som framgått, inte bara kunskap,
finkultur och konstnärliga värden, utan också moraliska värden som skötsamhet,
pliktkänsla och solidaritet.76 Det betydde att arbetarrörelsens smakfostrande ambitioner också hade en moralisk aspekt, som bland annat motiverade en kampanj mot
den så kallade ”smutslitteraturen” 1907–1909. 77 Förbättrad tryckningsteknik och
billigare papperspriser hade medfört en växande våg av populärlitteratur i form av
kolportageromaner, billighetsböcker och små häften av öreskrifter. Innehållet utgjordes av kriminalberättelser, kärleks- och äventyrsskildringar och annan spänningslitteratur. Genom sina sensationella motiv ansågs den både litterärt undermålig och moraliskt förkastlig. Smakfostran var därför nödvändig: ”Ty den mest
kunniga människa förblir en barbar, om hon saknar smak”, hävdade folkbildaren
Rickard Sandler i kampen mot smutslitteraturen 1907.78
Rekommenderad skönlitteratur var i stället verk av tidens etablerade författare
som Selma Lagerlöf, Verner von Heidenstam, Per Hallström, Viktor Rydberg och
August Strindberg. Dessa namn kommer också högt upp på listor över mest lånade
författare i studiecirkelbiblioteken, men lika utlånade verkar samhällskritiska författare som Jack London, Emile Zola och Upton Sinclair ha varit.79 Mest utlånade
i Stockholms Arbetarebibliotek 1895–1901 var dock av kultureliten föraktade
73 Sundgren, Kulturen och abetarrörelsen, s. 12f., 25f., 53f., 86. Jfr äv. Magnus Nilsson, ”Class,
Taste, and Literature: The Case of Ivar Lo-Johansson and Swedish Working-Class Literature”
(2019) om ambitionen att utveckla arbetarklassens smak i socialistisk riktning.
74 Sundgren, Kulturen och abetarrörelsen, s. 31f.; äv. Hans Larsson, Tidstecken. Stockholms
arbetarbibliotek och samhällskroppens utformning 1892–1927, s. 146, 174f.
75 Sundgren, Kulturen och abetarrörelsen, s. 12.
76 Sundgren, Kulturen och abetarrörelsen, s. 18; Larsson, Tidstecken, s. 177f.
77 Sundgren, Kulturen och abetarrörelsen, s. 27f., 53. För utförlig redogörelse för kampen, se Ulf
Boëthius, När Nick Carter drevs på flykten. Kampen mot ”smutslitteraturen” i Sverige 1908–1909
(1989).
78 ”Bekämpandet af smuts- och kolportagelitteraturen”, s. 177; osignerat referat från opinionsmöte
med utförlig presentation av Rickad Sandlers inlägg.
79 Jonas Åkerstedt, Den litterate arbetaren. Bildningssyn och studieverksamhet i ABF 1912-1930.
(1967), s. 163–165.
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storsäljare som Herman Bjurstens sociala äventyrsromaner, Marie-Sophie
Schwartz’ moralpedagogiska melodramer, Emilie Flygare-Carléns spänningsromaner, August Blanches tendensromaner och stockholmska folklivsskildringar, samt
Émile Zolas naturalistiska klasskildringar. Av dessa tycks den moralistiska
Schwartz ha varit mest populär.80
En liknande tendens gäller den översatta skönlitteraturen med till triviallitteraturen räknade namn som Margaret Hungerford, E. Marlitt (pseud. för Eugénie
John) och senare även Hedvig Courths-Mahler.81 Några entydigt ”smutslitterära”
namn förekom inte i arbetarbiblioteken, men de hade ändå stor spridning i arbetarklassen, vilket inte minst själva kampanjen mot ”smutslitteraturen” tyder på.82
Samtidigt utgjorde billighetslitteratur även av detta slag en viktig del av de tidiga
arbetarförfattarnas litterära repertoar, billig och lättåtkomlig som den var.83
”Smutslitterära” spänningsmotiv vävs ofta in den tidiga arbetarprosan och integreras i klasskildringen – inte minst hos Maria Sandel. Hos henne är samtidigt de
anstötliga motiven insatta i ett moraliskt sammanhang med ibland oväntade
perspektivförskjutningar.

Folkbildningens samhällsnytta
Folkbildningens samhällsnytta på såväl moralens som ekonomins och politikens
område uppmärksammades efter hand i allt större kretsar. Efter sekelskiftet 1900
tog staten allt större del i bildningsrörelsen med stöd till folkhögskolor (1872),
föreläsningsverksamhet (1884), bibliotek (1905) och studiecirklar (1912).84 Genom att också införa inspektioner (t.ex. via den 1914 inrättade Folkskoleöverstyrelsen) fick staten större kontroll över den politiskt spretiga bildningsrörelsen, samtidigt som den statliga sanktioneringen av den underlättade det samarbete över

80 Se Larsson, Tidstecken, s. 86. Schwartz’ var också mycket översatt; se t.ex. Yvonne Leffler, m.fl.
(red.). Swedish Women’s Writing on Export. Tracing Transnational Reception in the Nineteenth
Century (2019), s. 31, 99–101, 117, 160f., 167, 191.
81 Larsson, Tidstecken, s. 88–90. I de tyska arbetarbiblioteken hade sådan enligt uppgift ”värdelös”
litteratur rensats bort (s. 90).
82 Boëthius, Nick Carter, hävdar ”en spridning som överträffade den vanliga bokförsäljningen
många gånger om” (s. 54).
83 Se t.ex. Wilhelm Jansson i ”Arbetarehemmets litteratur” (Morgonbris, årg. 2, 1906, nr 2): ”Driftiga bokförlaggare förstå här. att sprida de snuskigaste alster som kunna frambringas på tryckpress.
Hvem känner icke tioöresromanerna, ’hvarje vecka kommer ett häfte’, och det eländiga innehåll de
bjuda. Röfvarromaner: Rinaldo Rinaldini; snuskiga Sedlighetsskandaler: ’Drottning Draga’,’Kronprins Rudolf’; vansinniga mord och tjufhistorier: Kriminalromaner; fosterländska romaner
med krypande bysantinskt innehåll: ’Kung Gösta’ o. d. Under sådana eller liknande titlar kastas
årligen millioner tryckark ut bland folket. Hundrade agenter äro flitigt sysselsatta med att sprida
dem och de borgerliga tidningarnes annonsspalter prisa dem i lockande ord. Och de finna afsättning
i de breda folklagren, där de förgifta dittills rena sinnen och i sedligt hänseende korrumpera det bästa
hos folket.” (s. 5)
84 Anne Berg & Samuel Edquist, The Capitalist State and the Construction of Civil Society. Public
Funding and the Regulation of Popular Education in Sweden, 1870–199 (2017), s. 31f.
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klassgränserna som arbetarrörelsen behövde för att vinna parlamentariskt stöd.85
Med det ökade statliga inflytandet följde också ökad centralisering; bland annat
gynnades centralstyrda överorganisationer med större anslag än små lokalt förankrade sammanslutningar.86 På detta var inte minst ABF självt ett exempel.87
Det växande statliga samhällsinflytandet medförde också att staten övertog allt
större ansvar för folkbildningen, vilket innebar viss byråkratisering. Så till exempel
tillskapades en särskild ”folkbildningsrotel” inom den år 1920 inrättade Skolöverstyrelsen; den gick i sin tur tillbaka på den tidigare Folkskoleöverstyrelsens uppdrag
att övervaka även den informella folkbildningen.88 Den ökande statliga inblandningen riskerade dock, enligt några kritiker, att beröva folkbildningen dess ursprungliga autonomi: den ”fria och frivilliga” bildningen ”för folket genom folket”
rörde sig mot en statligt styrd och kontrollerad folkuppfostran, där vikten av formell
ordning och planmässiga och välorganiserade studier betonades på bekostnad av
det fria reflekterande samtalet.89 Enligt den statliga folkbildningsutredningen 1924
skulle folkbildningen inriktas på att ”uppväcka medborgarsinne och känsla för de
andliga värdenas betydelse”. 90 Innebörden av medborgarsinne och andliga värden
blev indirekt knuten till den statliga politiken och det begynnande folkhemsbygget.
Dygder som skötsamhet, pliktkänsla och solidaritet hade under kampåren framhävts
som medel i rösträttskampen, men i det blivande folkhemmet blev de statsbärande.
I folkhemmet spelade dessutom dygden samarbetsvilja en avgörande roll. Det socialdemokratiskt styrda samhället skulle bli ett hem för hela folket, och det krävde
inte minst samarbete över klassgränserna. Detta var ”den svenska modellen”, som
präglade Saltsjöbadsavtalet 1938, där fackföreningarnas landsorganisation och
arbetsgivarföreningen slöt en uppgörelse om arbetsfred under avtalsperioden. I den
klassöverskridande andan utvecklades också folkbildningen, där inte minst den
smakfostrande uppgiften att sprida det nationella kulturarvet till folkets breda massa

85 Gustavsson, Bildningens väg, s. 184–187. För statens ökade inflytande, se vidare Berg & Edquist,
The Capitalist State, samt Andersson, Folkbibliotek, makt och disciplinering.
86 Berg & Edquist, The Capitalist State, s. 77f.
87 Larsson, Tidstecken, s. 174f.
88 Berg & Edquist The Capitalist State, s. 106f. Se äv. s. 108–110 om den korporativistiska utvecklingen redan i det tidiga 1900-talet: ”We would stress that these study associations were in fact
formed as corporatist, semipublic organisations from the very beginning, in the early twentieth
century. In the absence of direct legal regulation of non-profit private associations in Sweden,
financial support from the government led to indirect regulation that came to be far-reaching.” (s.
108) Samma resonemang för Larsson, Tidstecken, s. 145f.
89 Se t.ex. studiecirkelnestorn Oscar Olsson, ”Särskilt yttrande” till folkbildningsutredningen
1924: ”De sakkunniga lägga, så långt man kan se av utredningen om studiecirkelbiblioteken, hela
vikten på de planmässiga studiecirklarna. Allt annat arbete än detta i de folkliga studiecirklarna anse
de av så ringa betydelse, att en studiecirkel ej bör kunna göra anspråk ens på samma understöd för
sin biblioteksverksamhet som det enklaste kommunala bibliotek, hur intensivt och uppmärksammat
än studiecirkelns och dess biblioteks verksamhet är i sin bygd.” (SOU 1924:5, s. 197). Se vidare
diskussionen i Berg & Edquist, The Capitalist State, särskilt kap. 4.
90 Betänkande med utredning och förslag angående det fria och frivilliga bildningsarbetet (SOU
1924:5), s. 9.
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utvidgades.91 En hög värdering av det etablerade kulturarvet liksom tendensen mot
klassförsoning i folkhemmets anda är också typiska drag i Maria Sandels 20-tals
böcker. Hon förblev på så vis en författare både av och för sin tid.

91 Berg & Edquist, The Capitalist State, s. 141f.; Sundgren, Kulturen och arbetarrörelsen, s. 11–
13, 27f., 37f.; Johan Svedjedal, Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareföreningen och svensk
bokmarknad 1887–1943, volym II (1993), s. 551–553, 561–564.
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5 Proletärdiktning och litterär egenart
Maria Sandel har på senare tid uppmärksammats i egenskap av vår första kvinnliga
proletärförfattare, och hennes verk har nämnts som viktig dokumentation över arbetarklassens historia – men knappast för sina konstnärliga kvaliteter. 92 Efter modernismens genombrott kan hennes verk framstå som litterärt föråldrat, och redan i
sin egen tid kritiserades det för konstnärliga brister, också av sympatiskt inställda
kritiker som socialdemokraten Erik Hedén.93 Men litterära värderingar är relativa,
och hur ett litterärt verk uppfattas beror lika mycket på läsaren som på texten.
Hur ska då dessa texter läsas? En historisk utgångspunkt är att det här är fråga
om en brukslitteratur i litterär form – noveller och romaner inriktade på användning, inte bara som drivmedel i den politiska kampen, utan också för personlig tillägnelse, begrundan och reflexion över en klassbetingad livsproblematik, där gränserna mellan privat och politiskt upplösts.94 För att texternas litterära egenart ska
komma till synes måste också bruksaspekten uppmärksammas, nämligen det funktionssammanhang texterna är gjorda för och vilken typ av läsarförväntningar de
svarar på.95 Först därefter kan frågan om deras moderna relevans ställas. Man måste
alltså ta omvägen om en historisk läsart för att komma till en modern.

Problemet: didaktik och estetik
Maria Sandel, liksom hennes generationskamrater, skriver i en realistisk och stundom naturalistisk tradition med romantisk-sentimentala och ibland melodramatiska
92 Se t.ex. recensioner av nyutgåvan av romanen Virveln 1975. Kenneth Engström finner i ”En
omotiverad återutgivning” (1975) ”en sliskig, sentimental smörja, påminnande om den man finner i
vår egen tids veckotidningar och övrig kloaklitteratur”. Ruth Halldén, ”Maria Sandels omsorg om
sanningen” konstaterar: ”Kompositionen är lös, för att inte säga rapsodisk, och stilen flyhänt, men
ofta litet utslätande och enkel. Maria Sandel är en märklig personlighet men en ofullkomlig konstnär”; ”en ganska tråkig roman, i avsaknad av brännpunkt och nerv”, ”klichéaktiga, slarviga och
svepande uttryckssätt”. Likaså Gunnel Arrbäck Falk i Maria Sandel, arbeterska och arbetarskildrare (1970), s. 3704. För en översikt av det första mottagandet av hela författarskapet, se Agrell, ”Att
konstruera en arbetarförfattare” (2020, under utgivning).
93 T.ex. Erik Hedén känner sig i recensionen av romanen Virveln föranlåten försvara den lösa kompositionen). Sammanfattningsvis påpekar han, att ”Maria Sandel har i stort sett lyckats, fast onekligen någon gång den sakliga och oftare den formella framställningen har sina ofullkomligheter”
(”Maria Sandel. En storstrejksroman”, Social-Demokraten 1913). Om Hedén och Maria Sandel, se
vidare Margaretha Fahlgren, Litteraturkritiker i arbetarrörelse. En studie i Erik Hedéns dagskritik
1909–1925 (1981), s. 72–78, 89, 92f.
94 För brukslitteratur, se Gero von Wilpert, ”Gebrauchsliteratur” (1989), s. 329, samt nedan, kap
”Författarskapets litterära egenart”. Relevant i genresammanhanget är också Christer Ekholms från
Gilles Deleuze och Félix Guattari hämtade idé om arbetarlitteraturen som en” mindre” litteratur i
betydelsen ”en litteratur som en minoritet skriver på ett större språk”. Den mindre litteraturen ”använder detta större språk på ett deterritorialiserande vis, att den ruckar på och avnormaliserar språket genom att göra bruk av en ’subversiv’ dialekt”. Se Ekholm, ”Arbetarlitteraturen som
mindre” (2017), s. 154.
95 Om funktionssamanhang se Beata Agrell, ”Mellan raderna? Till frågan om textens appellstruktur” (2009), s. 45, 48, 58f. och Christer Ekholm, ”Arbetarlitteraturen som mindre” (2017), s.
161f.
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inslag – det är välkända 1800-tals-mönster, som möter såväl hos Émile Zola och
August Strindberg som i följetongsroman och populärlitteratur. Men de skriver också inom en didaktisk – ”belärande” – tradition med anor från både äldre brukslitteratur, religiös väckelse och politisk kampdikt. Denna didaktik var förstås motsatt den
moderna estetikens krav på litteraturens frigörelse från alla utomestetiska syften,
som modernisterna förespråkade. Den är med sitt klassperspektiv på sätt och vis
också oförenlig med ledande dåtida kritikers moralpedagogiska konstsyn, 96 eftersom arbetarklassen uppfattades som sedeslös, barbarisk och hotande och därmed
opassande som litterärt motiv.97 Hos Maria Sandel konfronteras läsaren med såväl
moraliska åskådningsexempel – efterföljansvärda och avskräckande – som detaljbeskrivning av familjeliv i storstadsdjungeln och tillagning av svältkost i usla
arbetarkök under storstrejken.
Arbetarförfattarna ville förstås nå ut: främst till sin egen klass men på sikt också
till den läsande borgerligheten.98 Vid den här tiden – omkring 1910 – höll arbetarrörelsen på att utveckla en egen offentlighet med egna tidningar och även förlag.99
Författarna kunde alltså samla sina tidningsalster – dikter, noveller och följetonger
– till böcker, och på så vis ge texterna ett mer varaktigt liv på marknaden. Men
arbetarförlagen var få och merparten av arbetarlitteraturen gavs ändå ut på kommersiella allmänförlag, som var mottagliga för den nya samhällsskildring som går under namnet ”borgerlig realism”;100 arbetarskildringen kunde därför skrivas med en
vidare läsekrets i åtanke.101 Det breddade publikunderlaget skapade också problem,
eftersom det tvingade författarna att tala med två stämmor. 102 Ambitionen var att

96 Detta moraliserande är tydligt hos den konservative Fredrik Böök, den dåtida litterära offentlighetens ledande kritiker, t.ex. i hans recension av Sandels Mannen som reste sig (i Svenska Dagbladet
12.09 1927) med ”scener, som vittna om en alldeles häpnadsväckande grovhet i känslolivet”. För
Bööks litteratursyn, se vidare Tomas Forser, Bööks trettiotal.
97 För hotet från arbetarklassen, se Boëthius, Nick Carter, s. 119, 158, 222f., 251, samt Godin,
Klassmedvetandet, s. 118f., 130–132.
98 Godin, Klassmedvetandet, s. 136f.; Tomas Olsson, ”Proletärförfattaren – analys av en dubbelroll.
Karl Östmans Sjåare” (1979), s. 58, 69f.
99 T.ex. Socialdemokratiska Arbetarepartiets bok- och broschyrförlag (1889), Brands förlag (1897),
Frams förlag (1903) eller Framtidens förlag (1908), och från 1912 också på Tidens förlag. Se vidare
Svedjedal, Bokens samhälle, vol. I, s. 292–315, vol. II, s. 699–737.
100 Se t.ex. Conny Svensson, ”Tiotalets borgerliga realister” (1999), s. 453–476. Se äv. Olof
Rabenius’ översikt ”Svenska romaner och noveller” (Ord&Bild 1912), som talar om ”moderna
svenska samhällsskildringar, som, med all den diktkraft de röja, gripa utöfver den estetiska sfären
och fastän de ej moralisera ha en etisk innebörd” (s. 231f.).
101 Johan Svedjedal i Furuland & Svedjedal, Svensk arbetarlitteratur, s. 440; äv. 443, 444f.
102 Se Olsson, ”Proletärförfattaren”, som analyserar denna dubbla berättarposition hos Östman:
”Dubbelheten hos novellens berättare, spänningen mellan det inre och det yttre perspektivet är
textens sätt att uttrycka spänningen mellan novellens författare och dess läsare. [---] Denna kollision
mellan den proletära horisonten och det icke-proletära perspektivet menar jag kan ses som ett typiskt
vittnesbörd om de villkor, som gäller för arbetarprosan som kommunikation vid den tid, då Östman
ger ut sina böcker. Den borgerliga litteraturen som system, ett system där texter sprids som varor på
en marknad, nöjer sig inte med att stöta ifrån sig proletärliteraturen som olönsam (i förläggarens
ögon), eller som okonstnärlig (i kritikerns ögon). Litteraturen som varumarknad tvingar dessutom
på proletärförfattaren en läsare, vars inflytande sträcker sig ända in i hans text. Proletärförfattaren
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påverka, förändra – att lära, röra och väcka så många som möjligt, alldeles som
syftet var i förmodern praktiskt inriktad estetik efter klassiskt retoriskt mönster.103
Men läsarna – både bland arbetarna och i borgerligheten – ville behagas ; man sökte
underhållning, spänning och skönhet, inte påminnelser om eget eller andras elände.104 – en inställning som exempelvis författaren och sågverksarbetaren Karl Östman ofta noterar, inte minst bland sina egna.105 Så det är här problemet ligger: hur
kombinera didaktik och estetik?
Det didaktiska syftet drar åt en otidsenligt nyttobetonad estetik, medan det konstnärliga drar åt litterära experiment med nya medel. Brukslitterära och konstlitterära
tendenser flätas på så vis samman till en knut av spänningar. Men dessa till synes
motsatta tendenser understödjer också varandra: tidens arbetarförfattare skrev i alla
genrer och medier, och använde skönlitteraturen som ett brukslitterärt medel106 –
men i tjänst hos en annan didaktik än debattartikelns, pamflettens och kampdiktens.
Det är en litterär didaktik, som arbetar med berättande, fiktion och gestaltning, men
utan den sorts ’litteraturhet’ som gynnas i moderna höglitterära kretsar; arbetarlitteraturen står främmande för det intresselösa skådande som blev grundläggande i
modern estetik.107 Men hur ser då denna brukslitterära estetik ut?
För att besvara den frågan krävs ett annat synsätt och ett annan läsesätt än det
som styr modern litteraturforskning och litteraturkritik.108 Moderna kriterier för
får en dubbel identitet, som tvingar honom att som ”avsändare” anlägga en mask, vars drag bestäms
av den anonyme, dvs borgerlige, ’mottagarens’ fysionomi.” (s. 69f.)
103 Se vidare Stina Hansson, Från Hercules till Swea. Den litterära textens förändringar (2000),
om ”redskapssynen” på litteratur: ”den för retoriken grundläggande synen på litteraturen som ett
medel för att uppnå mål som låg utanför den.” (s. 11)
104 Se Fahlgren, Litteraturkritiker i arbetarrörelsen, s. 73.
105 Se t.ex. berättarens försvar i Karl Östmans novell ”Kapar-Karlsson”, som i naturalistiska ordalag skildar en arbetsplatsolycka: ”Händelsen hör inte till de mera sällsynta inom sågindustrin, tvärt
om, och den är inte av det säregna slag av olyckor, att jag just därför bör tala om den./ Jag kunde gå
förbi den med en lätt ryckning på axlarna också ; jag vore ingen ’blöt’ då och ’modern’, för all del./
Eller jag kunde låna ur svenska litteraturen en fras och sluta av min Kapar-Karlsson med, vackert./
Men sågverksfolket är inte så lyckliga ‘komedianter’, inte, och jag vågar mej på försöket att visa på
en scen ur skådespelet, även med risk att förefalla ’tråkig’. — —” (s. 44). För en analys, se Beata
Agrell, ” ’Gömma det lästa i sitt inre.’ ”, s. 74f.
106 Jfr Boëthius, Nick Carter, s. 265, om Hjalmar Brantings kultursyn.
107 Främst genom den tyske filosofen Immanuel Kant (1704–1804) och hans idé om ”intresselöst
välbehag”. Stina Hansson beskriver den moderna kantianska estetikens inträngande i det äldre
pragmatisk-retoriska litteratursystemet i Sverige under Romantiken som ett brott med dess grunder: ” ’Skön’ var, enligt den nya uppfattningen, bara den litteratur som stod fri från den syftesbestämdhet eller det ”Interesse”, för att tala med Kant, som hade kännetecknat den klassiska retoriken och den litteratur som präglats av den. Den sköna litteraturen skulle vara sitt eget mål, höja sig
över dagens strider och syfta till en typ av konstnjutning som filosofiskt kunde definieras som ”interesseloses Wohlgefallen” [intresselöst välbehag]. Det var alltså inte bara mot de i retoriken och
poetiken traderade ”Reglorna” som förromantiker och romantiker opponerade sig […] utan också
mot den för retoriken grundläggande synen på litteraturen som ett medel för att uppnå mål som låg
utanför den.” Se Hansson, Från Hercules till Swea, s. 11. Se vidare Matei Calinescu, Modernitetens
fem ansikten. Modernism, avantgarde, dekadens, kitsch, postmodernism (2000), s. 48.
108 T.o.m. Lars Furuland, arbetarlitteraturforskningens nestor, har i översiktsartikeln ”Maria Sandel” (2007) ”moderna” invändningar mot hennes speciella skildringskonst: dess ”otympligheter i
själva författarhantverket”, estetiska brister, svagt formsinne, lös komposition, melodramatiska
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urval och värderingar utgår från föreställningar om den litterära textens originalitet
och autonomi – om texten som en unik skapelse höjd över alla sociala och praktiska
sammanhang.109 Nyhetskravet är ledande i exempelvis litteraturhistorieskrivningen, och värderingen baseras på kravet att texten ska kunna läsas oberoende av
tillkomstmiljö och ursprungligt funktionsammanhang. Det är utifrån en sådan
modern läsart som de kanoniserade klassikerna tillskrivs en originalitet med tidlös
och universell giltighet. Den tidiga arbetarlitteraturen kan i det perspektivet framstå
som en föråldrad och valhänt hopkommen klasslitteratur med högst begränsad
giltighet – inte minst i det postindustriella samhälle, där snart själva begreppet
arbetare förstås som en anakronism.
Men andra, mer nyfikna, perspektiv är möjliga. Till exempel utifrån en undran:
På vilka frågor var dessa texter en gång ett svar? Och på vilka frågor svarar de idag?

Det tidiga 1900-talets moderniseringsprocesser
Maria Sandel verkade i ett tidigt 1900-tal som präglades av flera 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, hungerkravaller, världskrig och rysk revolution. Arbetarrörelsen hade etablerat sig och blivit en maktfaktor också i riksdagen
(SAP hade 34 platser 1908).110 Men den präglades också av inre strider mellan
revolutionärer och reformister, särskilt efter nederlaget i storstrejken 1909. 1917
splittrades det socialdemokratiska partiet: revolutionärerna uteslöts och bildade en
egen organisation, Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, som 1921 blev Sveriges kommunistiska parti.
Det rör sig om en ekonomisk, social och politisk omvandling med vittgående
effekter också på det kulturella och andliga området – långt ner i folklagren. I litteraturforskningen talas bland annat om parnassens demokratisering. Samtidigt som
det litterära avantgardet experimenterade med modernism och konst för konstens
egen skull, började nya grupper av författare träda fram, med helt annan bakgrund
och inriktning.111 De rekryterades inte bara från den nya penningmedvetna borgereffekter, medan han, som många andra, berömmer hennes psykologiska skildringskonst i bildningsromanerna från 20-talet.
109 Se t.ex. Ekholm, ”Arbetarlitteraturen”, om den ”mindre-litteräre” 40-talsförfattaren Lars Ahlins
återkoppling till ”den förmoderna konstens funktionsverklighetsinriktning” genom ”en mycket stark
poängtering av diktningens sociala, för att inte säga retoriska funktion; ett betonande som tar avstamp i en stark kritik av den samtida ordkonstens linjer av estetisk renodling, illusionsmässig
förtrollning och pragmatiskt ointresse.” (s. 161)
110 Uhlén, Arbetardiktningens pionjärperiod, s. 94.
111 ”Det nya och märkliga inträder, när nu författare, som ej genom en viss skolutbildning kommit
loss ifrån sitt sociala ursprung, framträder – alltjämt i egenskap av bönder eller arbetare. […] Den
unge Hedenvinds eller Karl Östmans sociala skildringar […] är så helt igenom präglade av
författarnas erfarenheter som arbetare och av den klasskänsla deras samhällsställning fött. Om
många av de ”proletärförfattare”, som har särskilt intresse i detta sammanhang, gäller det, att de har
uppfattat sig själva inte i första rummet såsom tillhörande en intellektuell yrkesgemenskap
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ligheten och den liberala journalistkåren, utan också från arbetarklassen och det
proletariserade bondeståndet. Och för dessa nya grupper är litteratur en fråga om
realism – trovärdig verklighetsframställning att begrunda.
Idag mest namnkunniga från den tiden är väl de borgerliga realisterna, det vill
säga, Ludvig Nordström, Gustaf Hellström, Sigfrid Siwertz och inte minst. Hjalmar
Bergman. I litteraturhistorieskrivningen kallas de också ”tiotalister”. Ett par kvinnor 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.112
Internationellt kommer nu också en rad modernistiska klassiker: Thomas Manns
roman Huset Buddenbrook 1901, första delen av Marcel Prousts På spaning efter
den tid som flytt 1913, och James Joyces novellcykel Dubliners 1914. 1922 kommer
hans experimentroman Ulysses, samtidigt med T.S. Eliots icke mindre experimentella långdikt The Waste Land. Detta var en lärd och komplex litteratur, med andra
sanningsanspråk än den från 1800-talet nedärvda realismen.
Men det betyder också att realism-begreppet problematiseras. För vilken sanning
och verklighet är det fråga om, och vems? Och med vilka kriterier på trovärdighet?113 På sådana frågor gav texterna ganska olika svar. Svaren i sin tur betingades
av den enskilde författarens tolkning av ’verkligheten’ – den mer eller mindre ’moderna’ verklighet hen hade erfarenhet av och språk för. Och tolkningarna visade sig
förbundna med olika värdeperspektiv. Med moderniteten följde bland annat en uppvärdering av individen och den enskildes ansvar och initiativ. Detta betonades också
inom arbetarrörelsen, men inte i termer av individualism: individens möjligheter
kunde frigöras först i den sociala gemenskap som klassolidariteten utgjorde; den
ensamma individen var däremot utlämnad åt samhällskrafter bortom individens
kontroll.
Också bildningsbakgrunden spelade in: den verklighetsuppfattning de etablerade
författarna gav litterär form präglades inte bara av egna erfarenheter utan lika mycket av annan litteratur – litterär tradition och litterära konventioner, som hörde med
till det borgerliga bildningsarvet. Författarna från arbetarklassen, däremot, hade bara sina egna erfarenheter och sitt eget språk att utgå från – åtminstone tills de kommit in i arbetarrörelsens bildningsverksamhet eller hunnit igenom folkhögskolan
(vilket inte var alla förunnat). Arbetarförfattarnas ursprungliga ’litterära’ bildningsarv utgjordes huvudsakligen av Bibeln, Psalmboken och gängse andaktslitteratur,
kanske en och annan tidning eller öreskrift, och därutöver av muntliga berättelser
(”författarskrået” eller vad man vill kalla det) utan såsom språkrör för den grupp inom samhället,
som de framgått ur.” (Thorsell, ”Den svenska parnassens ’demokratisering’ ”, s. 55)
112 Se vidare Gunilla Hermansson, Modernisternas prosa och expressionismen. Studier i nordisk
modernism 1910–1930 (2015), s. 42–50. Även arbetarförfattare som Martin Koch brukar tillskrivas
expressionistiska drag; se Ingemar Algulin, ”Berättaren Martin Koch”, s. 38f., 46–48, 52f., 56–58.
113 För diskussion av realism-begreppet, se t.ex. David Lodge, The Modes of Modern Writing. Metaphor, Metonymy, and the Typology of Modern Literature, s. 25; Àstradur Eysteinsson, The Concept
of Modernism, s. 194f.
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ur den folkliga traditionen – lokal eller yrkespräglad, inte minst folktron (hos t.ex.
Dan Andersson). Detta arv användes desto flitigare, men på andra sätt än i den borgerliga folklivsskildringen. Så även om motiven i många fall kunde vara desamma
så behandlades de så olika att det litterära resultatet blev ganska olika ’verkligheter’.
Klasskillnaden präglar också förhållandet till respektive kulturarv och återbruket
av den kulturella repertoaren. Arbetarförfattarnas kulturella återbruk var mer praktiskt än estetiskt, det vill säga, inriktat på läsaren, konkret tillägnelse och tillämpning snarare än på konstnärlig manifestation – även om drömmen att bli författare
levde hos många. Bibelcitat blandas ofta in i vardagsdialogen, även hos kyrkokritiska arbetarförfattare som Maria Sandel och Karl Östman. Från den religiösa folkuppfostran kända tekniker som exempelpedagogik, figuralteknik och typologisk
skriftutläggning är inte heller ovanliga – hos exempelvis Fabian Månsson och senare Fredrik Ström.114 De självlärda rör sig alltså med en äldre, didaktiskt präglad
estetik, inriktad på etisk-politisk begrundan snarare än på estetisk njutning. Men
som vi ska se är det inte hela sanningen.
Det sedelärande exemplet och den fromma berättelsen utgör ofta stommen i den
tidiga arbetarprosan – genrer kända för alla, inte minst via Läsebok för folkskolan
– men den stommen kan bära upp mångahanda: till exempel en proletär skiss, en
populärlitterär melodram, ett journalistiskt reportage, eller ett filmiskt montage av
scener – ibland allt på en gång. I denna smältdegel kunde också blandas doser av
impressionistisk miljöskildring, symbolistisk vildmarksromantik och expressionistisk typisering.115 Men också inflytelser från erkända författare är synliga, särskilt
Strindberg, Viktor 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 Gorkij, utan också kristna
humanister som Fjodor Dostojevskij och Leo Tolstoj. Dessa författare studerades i
arbetarrörelsens bildningsverksamhet och på Brunnsvik, rörelsens egen folkhögskola. Ett ofta åberopat namn är också filosofen Pjotr Kropotkin [Peter Krapotkin]:
hans lära om inbördes hjälp gick på tvärs mot djungelns lag i samtida industrikapitalistiskt konkurrenstänkande och gav bränsle åt arbetarrörelsens egna föreställningar om solidaritet – starka inte minst hos Maria Sandel.116 Men vad som togs in
114 Se Beata Agrell, ”Modernitet, sekularisering och heliga värden. Problem i det tidiga 1900-talets
skandinaviska litteratur” (2005). För typologisk skriftutsäggning se vidare Literary Uses of Typology From the Late Middle Ages to the Present, red. Earl Miner (1977).
115 Se t.ex. Lars Furulands karakteristik i ”Martin Koch – en grindstolpe i svensk arbetarlitteratur”
(2001): ”Främst tack vare Martin Kochs och Hedenvinds insatser var arbetardiktningen redan på
tiotalet […] inte så mycket en speglande realism som en aktiv, samhällskritisk verklighetsgestaltning
med intressanta inslag av symbolism och expressionism. De ville inte bara övertyga om sanningen
i sin miljö- och människoskildring. De sökte lyfta fram de inneboende sociala och psykologiska
utvecklingsmöjligheterna i den skildrade gruppen av arbetande människor, hos arbetarklassen.” (s.
5)
116 Jfr antikapitalistiska boktitlar som ”The Jungle” av Upton Sinclair, övers. av Algot Sandberg
som ”Vildmarken: skildringar från slakthusstaden i Chikago” (1906). Se vidare Rodney Edvinsson,
”Den mänskliga naturens politiska ekonomi. Kropotkins tillämpning av evolutionsläran på samhället”. Se äv. debatten om socialdarwinism, t.ex. Alain Marciano, ”Darwin, Darwinism and social
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i den enskilda texten berodde förstås på författarens egen bakgrund och vilket
bildningsstoff han eller hon kommit i kontakt med.

Maria Sandels bildningsbakgrund
Maria Sandel föddes 1870 och kan därför antas ha gått i skolan som tidigast åren
1877–1881, alltså de fyra år som 1842 års skolstadga föreskrev.117 Eftersom hon,
tillsammans med sin mor, bodde i Kungsholmens arbetarkvarter i Stockholm gick
hon troligen i Kungsholmens folkskola, som blev färdigbyggd 1873.118 Vad hon
fick med sig från skolåren är inte lätt att säga, men vid den tiden var Läsebok för
folkskolan standard i undervisningen, så hon torde ha blivit förtrogen med det
nationalromantiskt präglade kulturarv som den förmedlade.
Efter den korta skoltiden fortsatte hon att bilda sig på egen hand. Hon lånade
böcker på bibliotek som Stockholms arbetarbibliotek (öppnat 1892) och Kungsholms läsestuga (öppnad 1891). En lånematrikel från arbetarbiblioteket visar att
hon året 1901 lånade till exempel fem band av kulturradikalen Georg Brandes stora
litteraturöversikt i sex band, Hovedstrømninger i det 19e Aarhundredets Litteratur
(1872–1890); även andra erkända 1880-talsförfattare tycks ha intresserat henne,
som August Strindberg, Anne-Charlotte Edgren Leffler och Gustaf af Geijerstam.
Men hon lånar också folkliga eller klassmedvetna författare, som Johan Gabrielsson
och Émile Zola, liksom även en kriminalroman av signaturen Thure Flink; vidare
politisk historia som Frihetskampen 1848, 1851, 1871: Parisergaminens historia
(1891).119 Maria Sandels bildningshunger omfattade även språk. I samband med
fyra års arbete som hembiträde i Amerika 1888–1891 lärde hon sig engelska, och
därefter även en del tyska och franska. I den svensk-amerikanska tidskriften Nordstjernan publicerade hon också sina första dikter.
Efter hemkomsten från Amerika arbetade Maria Sandel tillsammans med modern i den lilla mjölkbod som de drev, men tilltagande dövhet och även synproblem
försvårade kontakten med kunderna. I stället började hon försörja sig som trikåstickerska inom hemindustrin, ett påfrestande och ytterst dåligt betalt arbete. Trots
arbetet och sin dubbla funktionsnedsättning fortsatte hon med sitt skrivande och sitt
självbildningsarbete och engagerade sig även politiskt. 1896 skrev hon, på initiativ
av barndomsvännen Gertrud Månsson, in sig i Stockholms Allmänna Kvinnoklubb
(SAK), som drevs av socialdemokrater.120 Från 1899 publicerade hon kampdikter
och noveller i socialdemokratiska tidningar. När den socialdemokratiska kvinnoDarwinism: What do we learn from Darwin’s theory of social evolution?” (2009), samt Beth Eddy, ”Struggle or Mutual Aid. Jane Addams, Petr Kropotkin, and the Progressive Encounter with
Social Darwinism” (2010).
117 För biografiska uppgifter, se t.ex. Maria Sandelsällskapet, ”Om Maria Sandel”, samt Tilda
Maria Forselius, ”Maria G A Sandel” (2000–2001).
118 Spetze, Stockholms folkskolor, s. 67f.
119 Enl. lånematrikel bevarad i ARAB. Maria Sandel är inskriven som låntagare nr 370.
120 Gertrud Månsson var den första ordföranden i SAK. Hon växte upp på Parmmätargatan 8 och
var fyra år äldre än Maria, men de brevväxlade. Maria Sandel bodde på samma gata nr 23.
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tidningen Morgonbris började ges ut 1904, var det Maria Sandel som föreslog
namnet. Genom SAK kom hon också i kontakt med kvinnogruppen Tolfterna, som
drevs av Ellen Key och andra högborgerliga kvinnor i syfte att få klassförsonande
kontakt med arbetarkvinnor. Här vidgades Maria Sandels förtrogenhet med borgerlig bildning och kultur, och hon fick även rådet att satsa på prosaberättande snarare
än poesi. Efterhand drog hon sig dock bort från de borgerliga damerna, vars välvilliga nedlåtenhet besvärade henne. Sin bildning skötte hon därefter på egen hand,
och hennes författarskap tog fart.
1908 dog modern, och samma år kom också debutboken Vid svältgränsen och
andra berättelser. Skildringar ur Stockholmslifvet. Den fick ett förhållandevis positivt mottagande, både i borgerliga tidningar och arbetarpress, även om tonen kunde
var nedlåtande gentemot den självbildade ”fattiga arbeterskan”.121 Redan året därpå publicerades följetongen Familjen Vinge och deras grannar. En bok om verkstadspojkar och fabriksflickor i Social-Demokraten, och gavs 1913 ut som roman
på Bonniers i reviderad och förkortad version. Samma år utgavs även romanen Virveln, men nu på socialdemokratiska Tidens nystartade (1912) förlag. På Tiden utgavs också Maria Sandels följande böcker: berättelsesamlingen Hexdansen (1919)
och romanerna Droppar i folkhavet (1924), samt Mannen som reste sig (postumt
1927). Alla böckerna recenserades i både borgerlig och socialdemokratisk press,
och den sista bedömdes av många som hennes bästa verk. Det är också den som
kommer närmast den borgerliga bildningsromanens klassiska form, med fokus på
en enskild individs psykologiska och moraliska utveckling mot skötsamhet och
samhällsanpassning. De tidigare romanerna var kollektivskildringar, som därför
inte sällan kritiserades för bristfällig individualpsykologi. Men det kollektiva perspektivet var betecknande för Maria Sandels starka klassmedvetenhet och gjorde
henne till den arbetarförfattare hon var.122
Under emigrantåren i Amerika publicerade Maria Sandel dikter i svensk-amerikanska tidningar som Nordstjernan. De är ofta fosterländska på ett sätt som vittnar
om främlingskap och hemlängtan. Men de kan också ge uttryck för en stark bildningshunger i ett militant klassperspektiv. Så till exempel dikten ”Torparen”, tryckt
i Nordstjernan 1890. Där skildrar torparen sin mödosamma lott, underkastad utsugning, fattigdom och förtryck som han är. När han möts av sin unge son efter arbetets
slut försöker han glömma detta ”träldomens ok” och att ”de mina i arv ha det fått”.
Men framför allt ondgör han sig över att kunskap och bildning som vidgar vyerna
undanhålls det arbetande folket. Han ser sonens bildningshunger: ”Hur han längtar,
den arme, för kunskapens träd, / hur han längtar dess frukter att räcka!” I stället får
fadern ”vanmäktig se, hur hans själ drages ned, / huru träldom var gnista ska
släcka”. Det hårda arbetet under överhetens förtryck berövar folket all kraft till
121 Se Agrell, ”Att konstruera en arbetarförfattare”, samt Ewa Bergdahl, ” ’Sött ligger inte för mig’:
Maria Sandels syn på sig själv som arbetarförfattare” (under utgivning 2020).
122 Se äv. Ekholm, ”Arbetarlitteraturen”, s. 154f. om ”ett kollektivt utsägande” som utmärkande
för den ”mindre” litteratur som arbetarlitteraturen utgör: ”Den mindre litteraturen är alltså […] inte
ett talande i egen sak, i egen person, utan ett uttryck för, och en aktiverande produktion av, en
kollektiv identitet.” (s. 155)
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frigörelse, och bristen på kunskap gör att de inte heller ser några alternativ. Kunskap
är frihetens förutsättning, men hålls utom räckhåll för de egendomslösa:
O, varför kan ej kunskap och upplysning
Fås för de arma så väl som de rika?
Varför sättes för vetandets lustgård ett lås?
För att makten ej våldet ska svika.
Ty sänd kunskap i leden de djupa, och snart
över världen ska frihetens ljus lysa klart.
Hur vi träla från barndomens tidiga dar,
tills att krafterna alla oss svika,
vi ha intet, ty allting vår husbonde tar,
sen, utnötte, för nya vi vika.
Vid tanken på dessa klassbetingade orättvisor känner torparen ”hur hatet slår rot i
min själ”, och klasshatet eldar hans sinne. Poeten vid sin luta må besjunga överheten
bäst hen gitter: ”Du poet, sjung om trohet för konungens ätt, /Majestätet beprisa,
hans nåd och hans rätt!”. Men torparen och hans klass bidar sin tid:
Men jag vet, att den dagen, på löften så rik,
snart ska komma, jag anar den stunden,
då mitt fosterland bliver en fri republik,
varuti folkets vilja blir grunden.
Ve då tronen! Som havssand den ska sopas bort.
Ve den krönte! Han ära, hans makt bliver kort.
Blotta tanken därpå sänder fröjd i mitt bröst,
Tänder mod, tänder hopp i mitt sinne.
Och jag lyssnar förnöjd till var knotande röst,
och jag väntar tills stunden blir inne,
då det ok, som vi bära, ska stolt kastas av,
och vi sänka det djupt i förtryckarnas grav.
Dessa närmast revolutionära rader hör till det mest uttryckligt militanta Maria Sandel skrivit, men det mest intressanta med dem i vårt sammanhang är den avgörande
roll som bildningen här tillskrivs i klasskampen och frigörelseprocessen. Den ”kunskap” som dikten efterlyser är mer än isolerade fakta och nyttobetonad utbildning;
som förutsättning för de förtrycktas frihet innefattar den också livsstil, moral och
kultur – med ett ord bildning i bred mening. I sitt fortsatta författarskap belyser och
utvecklar Maria Sandel olika aspekter av denna bildningssyn.
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6 Inifrån arbetarklassen – Vid svältgränsen
Debutboken Vid Svältgänsen utkom 1908, mellan 1902 och 1909 års storstrejker
och innehåller till stor del tidigare publicerade berättelser, som från arbetarnas egen
synpunkt vittnar om olika sidor av arbetarklassens svåra villkor i den tidens Stockholm. Redan här presenteras författarskapets genomgående motivkrets: fattigdom,
bostadsbrist, arbetslöshet, klassförtryck, liksom övergivna mödrar, abort, alkoholism, prostitution och kriminalitet. Samtidigt möter också solidaritet, skötsamhet
och inte minst olika bildningsmotiv. Ämnena ligger i tiden. På grund av den omfattande inflyttningen till staden rådde stor bostadsbrist,123 och de arbetarbostäder
som fanns var usla, ofta rena nödbostäder, som i Kungsholmen, där Maria Sandel
själv bodde. Fattigdomen var utbredd, och många emigrerade, vilket motiverade
myndigheternas stora emigrationsutredning 1907–1908. Till emigrationen bidrog
också förtrycket på arbetsplatserna och den ännu i praktiken tillämpade svartlistningen av misshagliga arbetare. Den pågående finanskrisen 1907–1909 medförde
lönesänkningar, arbetslöshet och strejker.124 I Stockholm ägde 1908 15 strejker
rum med 12 910 arbetare inblandade; Stockholms folkmängd var då c:a 340 000.125
Samma år kulminerade en nationell hamnkonflikt i det ungsocialistiska bombattentatet mot strejkbrytarfartyget Amalthea i Malmö. Bakgrunden till strejken var inte
bara dåliga löner och arbetsförhållanden, utan också arbetsgivarnas makt över arbetet. 1906 hade ett kompromissavtal mellan arbetsgivarföreningen SAF och LO
slutits (”Decemberkompromissen”), där arbetarna visserligen gavs föreningsrätt,
men arbetsgivarna samtidigt gavs rätten att fritt anställa och avskeda arbetare, samt
leda och fördela arbetet. 126 Detta var den beryktade §23 (senare §32) i avtalet, som
i praktiken satte föreningsrätten ur spel.127
Men arbetarrörelsen hade också framgångar. I 1908 års riksdagsval fick SAP 34
platser i riksdagens andra kammare (11,8%), vilket fördubblade deras tidigare
resultat. Kampen för allmän rösträtt – som lett till generalstrejken 1902 – nådde viss
framgång genom riksdagsbeslutet 1907–1909 om rösträtt för män över 24 år (som
betalar skatt, har gjort värnplikten och inte varit omhändertagna av fattigvården
eller suttit i fängelse). Vidare var skötsamhets- och moralfrågor aktuella: kampen
mot ”smutslitteraturen” och ”ungdomens förvildning” var i full gång även inom
socialdemokratin, och preventivmedelsfrågan debatterades, vilket ledde till lagen
123 Schön, En modern svensk ekonomisk historia, s. 236.
124 Schön, En modern svensk ekonomisk historia, s. 231f., 234; Lars Magnusson, ”Den svenska
arbetslösheten i ett längre perspektiv” (2000), s. 160; Andreasson, Arbetslösa i rörelse. Organisationssträvanden och politisk kamp inom arbetslöshetsrörelsen i Sverige, 1920–34 (2008), s. 48;
Promemoria angående arbetslösheten i Sverige hösten 1908 samt kommunala åtgärder i anledning
av arbetslöshet (1908), s. 20–22.
125 Arbetsinställelser i Sverige under år 1908 (1909), s. 25.
126 Schiller, Storstrejken, s. 39–42; Jan O Berg, På spaning efter en svensk modell. Idéer och vägval
i arbetsgivarpolitiken 1897–1909 (2011), s. 263–265.
127 Hans Dahlqvist, Fri att konkurrera, skyldig att producera. En ideologikritisk granskning av
SAF 1902–1948 (2003), s. 56; Hentilä, Den svenska arbetarklassen, s. 254f.
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mot preventivmedel (”Lex Hinke”) 1910. Samtidigt var abortförbudet absolut och
ogifta mödrar rättslösa och skambelagda. Inte minst sådana frågor aktualiserar
Maria Sandel i sin debutbok.

Bildning, skötsamhet och moderskap
Titelnovellen ”Vid svältgränsen” är belysande. Där skildras hur den unga fattiga
fabriksarbetaren Agda blir sviken av en småkriminell förförare, som gjort henne
med barn. Barnet föds, men Agda själv dör under förlossningen, och berättelsen
ändar i tragedi. Historien är välkänd och har utspelats många gånger, både i verkligheten och litteraturen. Maria Sandel utnyttjar de melodramatiska effekterna, men
tillför ett nytt perspektiv.128 Den skam som tidens ogifta mödrar alltid dragit på sig
på sig fördjupas i Agdas fall av hennes ambition att stå över sina klassfränder. Hon
brister i solidaritet. Hon vill inte bara vara en skötsam arbetare i kollektivet, utan
lite finare, lite mer förnäm: ”Hon hade alltid velat vara något förmer än sina kamrater, hållit sig för sig själf, skytt slams och sofrat sitt språk från simpla ord.” (s. 20)
Hon vill med andra ord framstå som kultiverad och bildad, men uppfattas i stället
som högmodig, kallas ”skitförnäm” och utesluts ur gemenskapen. Detta blir ett
problem för henne när hon sedan råkar i olycka och behöver kamraternas stöd. Från
de höga hästar hon satt sig på är hennes fall än djupare och möter större förakt än
en olyckssyster inom gemenskapen skulle riskera (s. 18–19).
Det framgår också att Agdas kulturella ambitioner är egocentriska och ytliga:
mer inriktade på att själv bli sedd med vackra kläder, hårband och förlovningsring
än på delaktighet i arbetarklassens bildningskamp (s. 10). Det hem hon delar med
modern är torftigt men präglat av skötsamhet: ”Så godt som hvarje sak af rummets
inredning bar spår af en kärf men duglig människas oaflåtliga kamp för att hålla sig
uppe.” (s. 5) Böcker och läsning tycks vara ett självklart inslag (17, 29), och Agda
vill gärna skaffa sig en utbildning, men pengar fattas, och modern konstaterar torrt:
”Jag ser verkligen ingen utväg för dig.” (s 5) Fabriksarbetet är enda möjligheten,
men Agda kan inte sluta drömma och intalar sig att hon är värd något bättre. Högmodet kan därför läsas som kompensatoriskt; men på andra ställen i samma bok
visar Maria Sandel på andra alternativ – även för en fabriksarbetare. Dit hör till
exempel att värdesätta det man har, utveckla vad man kan, och delta i arbetarrörelsen och dess bildningsarbete.
En sådan process skildras i ”Hans lilla lamm”, berättelsen om hur Anton, ”en i
sitt yrke skicklig, men styfsint och frimåndagskär järnarbetare” (s. 101), måste ensam ta hand om sina två små söner sedan hustrun plötsligt dött. Det blir ett drygt
arbete, eftersom han inte har en aning om någonting som har med barn, hem och
hushåll att göra. Men han lär sig och kommer därmed också att uppskatta vad han
har på ett nytt sätt, inte minst familjelivet (s. 108). Han känner därutöver stolthet
över sina nya färdigheter som husmor och spädbarnsförälder: ”Här skulle allt
128 För utförlig analys se Beata Agrell, ”Exempel på romance och melodram i tidig svensk arbetarprosa. Maria Sandel och Karl Östman” (2014), s. 145–157.
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världen få skåda, hvad Anton Dalskog kunde åstadkomma med en pojke, som växte
upp under hans vingars skugga.” (s. 108f.) Att på detta sätt utveckla sin skötsamhet
ger honom en särskild glädje (s. 109). Han utvidgade också sin manliga ”fribytarnatur” så att de kroppsliga ömhetsbetygelser som den minsta sonen möter honom
med vid fabriksgrinden efter arbetsdagen inte känns pinsamma, utan gör honom
”stoltare än någon pascha af sjutton hästsvansar” (s. 110).
Familjelivet i stort är präglat av bildningsnit. Utöver fabriksarbete och hushållsbestyr, ägnar sig Anton åt ”föreningsmöten eller föredrag”, efterhand också tillsammans med barnen (s. 115). Yngste sonen är redan i koltåldern vetgirig och reflekterande: han ”resonerade och gjorde frågor, som kom den af okunnighetens arrogans
rätt bekajade Anton att känna sig liten och tvang honom att inhämta vetande” (110).
I skolåldern ägnar samma son sin flit åt läxorna och ”bibliskan” (s. 112). Äldste
sonen läser Mark Twains ”Tom Sawyer” och studerar även ”esperanto” (s. 115).
Esperantocirklar var i det tidiga 1900-talet en icke obetydlig del av arbetarrörelsens
bildningsarbete, och detta språkarbete uppfattades som led i den proletära internationalismens strategi att förena världens alla arbetare. Den första proletära esperantoklubben i Sverige bildades i Stockholm 1903, vilket Maria Sandel kan antas ha
känt till.129 Utan att öppet diskutera själva bildningsfrågan i berättelsen, smyger
hon alltså in olika bildningsmarkörer, som ger en föreställning om tidens arbetarkultur, men också vittnar om hennes egen bildningsram.
Berättelsens bildningsmotiv innefattar som framgått även skötsamhet i vidare
mening. Från att ha varit ”en lifvad dryckesbroder, glad åt utelif – afstod [Anton]
nu helt från gamla vanor och visste icke, hur fort han skulle komma hem från arbetet
till sin pojkunge” (s. 109). Arbetet med barnen och hemmet har medfört en genomgripande personlighetsförändring:
Små barnahänder hade böjt hans styfva sinnelag; de tusen omsorgerna, som
ett hjälplöst barn kräfver, hade utvecklat allt det goda, som redan fanns i hans
själ, och förmerat det med försynthet och uppoffring, så att [en] mera hjälpsam och osjälfvisk kamrat icke fanns på hans stora arbetsplats. Men hafsbrisen i lynnet blåste alltid lika frisk och gör det än, fast det nu blifvit en ödmjuk
sökare af honom, den förr så själfkloke och egenkäre. (s. 111)
Den dubbla föräldraroll han tvingats fylla har ”höjt honom till mänsklighetens
adel”, heter det till sist (s. 116).130
Denna solskenshistoria må vara uppbygglig, men är ändå inte helt i tidens smak.
Att på detta sätt låta en fader framgångsrikt överta moderns konventionella roller

129 Den första kända noteringen om separat organisering av arbetare kring esperanto i Sverige
gällde Arbetarnas esperantoklubb, som bildades i Stockholm 1903. Den existerade fortfarande 1907
och hade en egen lokal och anordnade kursverksamhet. Se Lars Gogman, ”Mellan Babels torn och
Norra Bantorget: Arbetaresperantismen”, s. 52–60.
130 Påpekat äv. i Mathilda Teglund, Klivet in i hemmets trygga sfär. Mannen som hot och utopi hos
Maria Sandel (2012), s. 19–22.
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och funktioner måste nog anses unikt, även inom tidens arbetarklass.131 Karlakarlen Anton lyckas inte bara klara av alla de kvinnliga uppgifterna i hemmet, utan
utvecklar också föregivet ”kvinnliga” förmågor till kärleksfull omsorg och ömsint
kroppskontakt med små barn (s. 108f.). Han framstår då till slut som något av både
man och kvinna. Detta sätt att plötsligt vända på invanda perspektiv är återkommande i Maria Sandels författarskap.

Trasproletärt klassmedvetande och bildningstörst
En annan synvända möter i ”Uteliggare”, en berättelse om alkoholiserade trasproletärer i yttersta förfall. Två arbetslösa män och en prostituerad kvinna ligger halvfulla i en skogsbacke och träter om en brännvinsflaska. Det är första maj, men denna
arbetarklassens högtidsdag tycks dessa trasproletärer ha glömt i bråket om brännvinet. Genom sin låga motivsfär och ohöljda realism väckte berättelsen spontan
anstöt hos vissa recensenter,132 som då förbisåg berättelsens olika perspektivskiften, typiska för Maria Sandels förmåga att frammana synvändor. Ett pågående
demonstrationståg påminner nämligen uteliggarna om dagens vikt och väcker då
den förfallne Bring till liv. I hans ”blott halft förslöade själ” frigjorde sig hans ”instinktiva men kufvade skönhetsglädje” som en befriad fågel: den ”svingade hän mot
de fladdrande dukar, som, röda och glänsande af gyllene grönt, aftecknade sig mot
rymdens af lätta skyar omsväfvade blå” (s. 123). Denna poetiska beskrivning av
Brings själsliga uppstigande markerar redan språkligt att ”skönhetsglädjen” hör
samman med bildning och kultur, men hos Bring väcks också klassmedvetandet.
Med ens känner han sig delaktig i den kämpande arbetarrörelsen, rimligen i insikten
om att skönheten är ytterligare något som arbetarklassen måste kämpa sig till. Med
djup inlevelse skildrar berättaren hur Bring glömmer sitt misslyckade individuella
jag och, som i en uppenbarelse, återfinner sin klassidentitet och klassolidaritet.
Berättarens empati framgår av citatet:
Han var icke längre uteliggaren Bring, hela hans förtappade spritstinkande
jag fanns icke mera, hade aldrig funnits — han var en man under fanan, kämpande för människorätt. Och dessa gyllene pikar, som blixtrade likt eldtungor
öfver de häfvande människovågorna, dessa eldande tonkaskader, detta tramp
af mångtusen målmedvetna män och kvinnor! Syner fyllde hans själ. Blod af
hans blod voro de, dessa otaliga under fanor och standar. Födda i armod, fost131 Se t.ex. Maj Hirdman i Ansikten: ”Ty mannen diskar inte och lagar inte maten och sköter inte
barnen, då han kommer från sitt arbete. Han gör det inte ens om han är arbetslös, åtminstone inte
gärna och tillfredsställande.” (s. 87f.) Se vidare Birgitta Holm, ”En fråga om vingar” (2015).
132 Se t.ex. Lars August Ahlgren, ”Ur Stockholmslifvet”, i Nya Dagligt Allehanda: ”berättelsen
’Uteliggare’, som under formen af en sträng och sanningskär verklighetsskildring ger en, för den
tänkande nästan tröstlös bild från ett stort samhälles utkanter och som samtidigt nästan omedvetet
öppnar för oss den afgrund, det svalg, som är befäst, mellan den arbetande och den lättjefulle, förr
eller senare brottslige proletären. Skada blott att förf. här sökt nå en större verkan genom att mot
slutet inflicka, en vidrig scen som nog ofta kan ha sitt motstycke i verkligheten, men som i detta
sammanhang gör samma effekt som en gammal klut på ett nytt kläde.”
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rade under orättfärdighetens färla [straffredskap] med generationers slafinstinkter i blodet, bröto de dock sina fjättrar, dessa, luftade sina hjärnor från
den mörkrets ohygglighet, hvarmed slugt beräknande förtryckare bemängt
dem, helade sina sår, allt i åstundan att snarligen kunna i solens fulla ljus stå
som ädelvuxna lemmar i mänsklighetens lekamen. Och han var en af dem . . .
Brings ögon lågade. Hänförelsen, broderskänslan, en fläkt af det patos,
som strömmar mellan hjärtan, helgade åt frihetens sak, gaf hans ansikte, trots
dess djupa spår af hydran misèrs klor, ett sublimt tycke. Och när slutligen
majtågets talare uppenbarade sig, omringade af det bullrande människohafvet
och vajande rödt, böjande sitt kraftigt formade hufvud inför mängdens hälsning inom en pikgård af glimmande guld — då stod uteliggaren Bring i sina
trasor med kungahållning. (s. 123f.)
Men upplevelsen förklingar, och Bring återförs snart till sitt vanliga tillstånd av
skuld, förnedring, förlust och gäckade förhoppningar. Som ”entusiastisk, begåfvad,
viljesvag” yngling från en undertryckt klass och ”med otaliga förfäders otillfredsställda njutningsbegär hopade i sitt blod”, hade han hoppats på ett bättre liv, där han
också kunde mätta sin bildningshunger. Men den porten var trång för en arbetare.
Med bitterhet minns han ”den kraft, han måste ödsla, för att bibringa sin kunskapstörstande själ det vetande, som rikemäns afkomma får inproppadt och anrättadt så
väl, att ej ens smältning behöfves, men som han, kroppsarbetaren, fått betala med
märg och blod” (s. 125). Genom hårt arbete tycks han till dels ha lyckats, men i
längden inte klarat av påfrestningarna, att döma av den empatiska berättarens direkta tilltal: ”Begåfvade fattigman! Ingen sten ska träffa dig från min hand. Inte var
det så underligt, att du vacklade, när höjden, var nådd, och att ditt fall blef stort.”
(s. 125) Berättaren dömer honom inte. Men ”skuldmedvetenhet hade Brings själ
helt i besittning”, och han försvinner ur berättelsen på väg mot självmordet.
Även berättelsens glädjeflicka vaknar upp när demonstrationen närmar sig, och
kommer då i allvarligt samspråk om arbetets ära med den andre uteliggaren, Jansson. De minns med vemod sina skötsamma år – ”den tid, då man själf redligt tjänat
sitt bröd” och varit ”en duglig medlem i arbetets här” (s. 126); men de minns också
mödan och utsattheten: ”men esses, så man fick slita, för styfrarna. Och så kände
man sig aldrig säker, för det allra minsta fel så var det bara: ’den där sparkar vi ut’.
Och så stod man på bar backe.” (s. 127) Kvinnan beskriver också den svåra bostadssituationen, då hon som inneboende i en trång lägenhet ”måste klifva öfver karlarna,
som lågo på golfvet, när jag skulle fram”. Mot den bakgrunden var det ”pin trefligt
att komma in till sitt jobb på fabriken”, där det åtminstone fanns värme och ljus:
”Det var nästan som ett riktigt hem, då, vet du.” Något ”riktigt hem” hade ingen av
dem, så ett kort ögonblick drömmer de båda om att skapa ett gemensamt hem, gifta
sig och försöka få arbete: ”Bådas ögon lysa af förhoppning, och de nå en kort stund
af lycka, lifvets vilsna barn, tätt slutna mot hvarandra, glömska af nöd, förnedring
och lagens obarmhärtighet.” (s. 129) Men så närmar sig poliser i ”pickelhufvor”
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och drömmen upplöses. De flyr åt var sitt håll och återgår till sina trasproletära
näringar.
Men glädjeflickan är ändå inte opåverkad av arbetardagens erfarenheter. Hennes
slumrande klassmedvetande har väckts, så att hon till sist snäser av en överklasskund: ”Så illa däran ä’ man i alla fall inte, att man behöfver sänka sig till en tocken
som du en så’n här i dag. Dra in krämarklorna, gamla öfverklassare!” (s. 130). Liksom Bring är hon mer än en trasproletär. Hon är också mer än en glädjeflicka. Redan
den inledande beskrivningen av henne i sovande tillstånd antyder det: hennes
vilande ansikte ”var lika oskuldsrent som någon tillbedjande ängels på en altartafla”
(s. 121) Formuleringen aktualiserar den gamla madonna-sköka-klichén, men upphäver samtidigt den traditionella motsatsställningen mellan de två kvinnobilderna.
Genom att tillskriva just skökan madonnans renhet skapar beskrivningen en synvända, som sätter fokus på kvinnans berättelse om sin misslyckade kamp för skötsamhet och ett anständigt liv. Hon är alltså inte obildbar, lika lite som de andra
uteliggarna; men formell utbildning krävde pengar i tidens klassamhälle, och
informell bildning även inom arbetarrörelsen krävde fritid, ork och ett ordnat liv
som många arbetare saknade.
Att bildning och utbildning var en klassfråga framgår också av andra berättelser
i Vid svältgränsen. Vi har redan sett hur Agda i titelnovellen utestängs från utbildning av brist på pengar. I ”När en unge skulle ur boet” hoppas föräldrarna att sonen
med läshuvud ska kunna utbilda sig vidare och kanske bli ”något stort”. Men
förhoppningarna strandar på penningfrågan: ”Ack, den som bara hade pengar, så
finge han gå läsvägen! Men det ser omöjligt ut.” (s. 81) I ”Bland malströmmens
hvirflar” skildras en sömmerska inom hemindustrin, som måste arbeta nära nog
dygnet om för att inte svälta ihjäl (s. 134) – hur skulle hon hinna ens folkbilda sig?
I ”Min gata” möter vi å andra sidan ”kroppsarbetaren, sökaren, njutande kunskapens sötma” i nattens sena timmar efter arbetets slut (s. 94), och vi har redan sett
exempel på hårt arbetande familjefäder som ägnar kvällarna åt läsning, arbetarmöten, föreläsningar och föreningsprotokoll.

Kollektivskildring för läsaren
I berättelsen ”Min gata” dras perspektiven samman till ett nätverk av förbindelser
som återspeglar strukturen för hela samlingen, samtidigt som läsaren dras in på ett
särskilt sätt.133 Berättelsens ram är en vandring längs proletärernas gata. Till att
börja med fokuseras en enskild gestalt, en ung blek arbetarkvinna på väg hem till
sin lungsjuke bror, och hennes perspektiv styr framställningen. Men den som får
vandra är noga besett läsaren, med berättaren som didaktisk färdledare och konferencier. ”Ser du?” manar hon oupphörligt; ”Se här!”, ”Titta dit!”, ”Betänk detta!”.

133 Berättelsen är tidigare behandlad som stadsskildring hos Borg, En vildmark, s. 250–256, samt
från genussynpunkt med inriktning på ”den kvinnliga blicken”, hos Tilda Maria Forselius, ”Upptäcktsresan i vardagens landskap. Om Maria Sandel”, s. 89–105.
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Snart kommer också andra gestalter och situationer i fokus, nu sedda utifrån den
tilltänkte läsarens perspektiv – en läsare som manas till begrundande läsning.
Berättelsen är kort – tio glesa boksidor – men vandringen rör sig långväga i tiden:
genom dygnets timmar och veckans dagar. Om eftermiddagen får man se arbetarmassorna vältra fram ur fabriksportarna:
Och som slungade af ångkraft, vältra människomassor fram ur vidöppna verkstadsportar. Tusende och åter tusende män och kvinnor, gossar och flickor,
glida genom gatans grå skymning och sila ut på tvärgator, i gårdar och spårvagnar. [---] En armé, hvarest böjda skuldror och krokiga lemmar äro i majoritet, ädelformiga gestalter, själsfina drag icke äro sällsynta. Djupa, led, där
råheten ännu är godt fotad, (93:) men som segerrikt gå framåt i intelligens och
allsköns förfining.
Oupphörligt slungas nya skaror fram, glida hän och försvinna. Männen, de
i sin krafts dagar, låta icke mossa växa under sina steg. Någon gång stanna de
och samspråka, men oftast kasta de i förbigående några ord till hvarandra,
göra så en hastig, energisk gest mot mössan som hälsning och fortsätta sin
gång, tills någon af de fula, ohyggligt enahanda stenkolosserna slukar dem.
Dock — för en stund. Snart synas de åter, uppsnyggade, skynda till möten
och förrättningar, med ena handen kännande efter, om fackföreningsboken är
på sin plats i bröstfickan, under det den andra har brådt att putsa mustaschen
efter aftonvarden.
De yngre, helst kvinnorna, gå i grupper, prata och le, men utan stor liflighet. Alla vilja till hvilan fortast möjligt. De, som bo i andras hem, vika in i de
små bodarna och hämta den torrskaffning, de sedan förtära i ett hörn af den
ofta öfverbefolkade bostaden, kännande sig öfverflödiga och i vägen. (s. 93f.)
Detta är en typisk scen i arbetarlitteraturen över huvud: arbetarna som kollektiv, på
väg till och från fabriken – nedtryckta, utsläpade, trångbodda, förråade – eller unga
idealister, med såväl kamplust som bildningspotential.134 Sandels berättare framhäver här båda sidorna. Men så växlas fokus och de allra äldsta i skaran kommer i
blickpunkten. Och här blir berättaren ivrig, vädjande, didaktisk – inriktad på att
väcka läsarens engagemang, förstås, men ännu mera begrundan och reflexion:
Men se på de gamla männen, de åldriga kvinnorna! O, de gamla, som fyratio,
femtio år gjort evigt samma grepp med handen, haft evigt samma ljud för örat
och för ögat samma syn! Se på de gamla, som åldrats i oupphörlig, tacklös
kamp för ett knappt bröd åt sig och de sina, för hvilka allt i lifvet blifvit vana,
allt utom det, som gör tillvaron dräglig. Se på deras krökta ryggar och stultande gång och tänk på hur det ska kännas att häfva en värkbruten, illa hvilad
134 En viktig förebild ges i Emile Zolas roman Den stora grufstrejken (övers. 1903–1904). I Martin
Kochs Arbetare 1912 gestaltas motsvarande scen s. 8–10. Se kommentar i Borg, En vildmark, s.
293–300.
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kropp ur bädden i arla morgon! Tänk på de långa timmarna af jäkt, bekymmer
och fattighuset i perspektiv — så vida ej döden förbarmar sig. Tänk! — och
du ska våndas af medlidande Ty de gamla ha intet hopp. De unga kunna och
skola strida sig till ljusare villkor, ofta skola de stupa — för att resa sig än
starkare. Men de gamla de kunna bara segna ned — — — (s. 93f.)
Genom de många deiktiska uttrycken för här och nu markeras skildringens karaktär
av pågående skeende, som utspelas framför läsarens ögon. Detta är en vanlig teknik
i äldre litterär tradition ännu så sent som på 1700-talet hos exempelvis Bellman –
men anorna härrör från kristen betraktelselitteratur.135 Det som skulle betraktas
och begrundas här och nu var förstås Kristus i hans ställföreträdande lidande. Men
framställd genom dessa andaktslitterära tekniker får arbetarklassen hos Maria Sandel (liksom ofta i arbetarlitteraturen) en Kristusliknande roll som offer på kapitalets
altare.
I berättelsen om ”min gata” hos Maria Sandel varieras detta fromt didaktiska arv
ytterligare i skildringen av gatan om natten. Det tunga arbetet ligger nere, men vilan
liknar mest en dödssömn och den sovande gatan ”en väldig fattiggraf”:
Natt. Gaslyktorna lysa gult öfver den utdöda gatan, […]. Husen stå tunga och
svarta i den stora tystnaden, och där i de tusen cellerna hvilar kropp vid kropp
i blytung sömn. ”Min gata” liknar en väldig fattiggraf. Men på dess kant sitter
drottning Lif med half slutna ögon, medan Döden, allförbarmaren, ännu bidar
[…], väntande på gryningen för att fullborda sitt arbete. (s. 94)
Bildspråk och personifikationer i passagen varierar den traditionella förgänglighetstanken och dödens seger över livet. Men just här tar berättelsen också en annan
vändning. När dagen gryr är det lördag – avlöningsdag – och då är det som en uppståndelse från de döda. Vandringen på proletärgatan fortsätter nu genom ett karnevalsliknande myller av spendersamma arbetare: ”Hela min gata är lik en dragspelslåt, framklämd af en lefnadslustig hand och grundtonen klirrar, skramlar och hoppar
åter och åter fram i det glädtiga: ’Pengar i fickan! Pengar i fickan!’ ” (s. 95)
Detta gäller förstås bara dem som har arbete, men känslan av rikedom och frihet
räcker också för de arbetslösa och utslagna:
Arbetslösa, som i veckor, kanske månader icke haft stort mer att lefva af än
det, goda kamrater försträckt; sjuka, utslitna stackare, som alltemellan nödgas
vika in i portar eller prång för att hosta upp blodhaltigt skum; periodsupare,
ofta goda människor och skickliga i arbetet men olyckliga och urståndsatta
att resa sig moraliskt — för alla räcker brodersinnet till. (s. 97f.)
135 Se Sven Thorén, I Zions tempel. Carl Michael Bellmans andliga diktning, s. 84, 158, 160, 164f.;
samt Lars Lönnroth, Ljuva karneval. Om Carl Bellmans diktning (2005) om betraktelsegenren och
berättaren som ”konferencier”, s. 40f.; äv. Stina Hansson, Ett språk för själen (1991), kap. ”Betraktelser och tanketexter”, samt s. 285–288.
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Så stannar färdledaren-berättaren upp igen och pekar mot en scen utanför en krog.
Återigen anmodas läsaren-medvandraren att betrakta och begrunda:
Just nu står utanför den stort tilltagna krogen en liten grupp, […]. Kom hit
och se! Den lilla gruppen består af en helgdagsklädd, rätt ståtlig arbetare och
två utmärglade stackare, ytterst dåligt klädda. Från krogen ångar löksås och
finkel i behaglig förening, en doft, som de två äfven synas fullt uppskatta. Nu
finnes det ingen lukt i hela vida världen härligare och mer retande för svultna
uteliggare än just denna. Det vet också den välklädde arbetaren och — ah, hur
det smakar att äta det kryddade köttet och känna het, rafflande dryck i strupen!
Det smakar allt något de stackars slarfvarna.
Sprit? Jo, var säker. Och hvarför icke, när det nu är så illa ställdt för en hel
del människor, att sprit är den enda lycka, lifvet beskär dem?
En stund därefter skymta ett par rödmosiga ansikten i krogdörren. Ljudligt
rapande, klifva de fram den korta gatbiten, som leder till parkens gröna skugga, och vid åsynen af de tvenne, mätta, otörstiga och sälla kroppsarbetarna
mumlar jag hänförd: ”Lefve mecenaten!” (s. 98)
Här slutar berättelsen, men den sluter sig samtidigt om sin egen värld. För nu
aktualiseras en tidigare scen, där ”brodersinnet” och solidariteten gjort sig gällande.
Ett par sidor tidigare skildras en flock rännstensungar – smutsiga, trasiga, svärjande,
men obrottsligt solidariska med varandra:
Krapotkins åsikter om ”inbördes hjälp” ha här ett mycket godt stöd. Den, som
icke på egna korta ben når upp att platta sin näsa mot butikfönstret, lyftes
beredvilligt af sin någon tum större kamrat, och kommer en liten gynnare ut
i sin port med tänderna i en smörgås, så omringas han ögonblickligt, och gälla
röster skrika öfver hvarandra: ”Ä’ de’ godt?” — ”Får jag en bit?” [---]— Så
går smörgåsen ifrån den ena lystna munnen till den andra, där gapas så stort
man förmår, och ägaren tittar på med mecenatmin. (s. 91)
Scenen i sig är bagatellartad och lätt komisk, liksom väl också slutscenen utanför
krogen. Men det i sammanhanget oväntade ordet ”mecenat” sticker ut och binder
de båda scenerna samman. Det som ska illustreras är förstås idén om inbördes hjälp
tolkad som klassolidaritet. Men hur passar mecenaten in i bilden? Ordet har lärt
ursprung och ingick knappast i arbetarens vanliga ordförråd. Men på folkbiblioteken fanns Nordisk familjebok, det stora folkbildande konversationslexikon som den
tidens bildningshungriga arbetare kunde sitta och bläddra i. Om uppslagsordet
”mecenat” kunde man då läsa: ”frikostig gynnare och främjare af konst och vetenskap”.136 Mecenaten är alltså ingen välgörare, utan en som hjälper konstnärer att
fylla hans eget behov av konst. Mecenaterna i Maria Sandels berättelse hjälper de
136 Ragnar Törnebladh, ”Mæcenas” (1886), spalt 561.
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sina att fylla behov som också är deras egna – och kan bli skriande vid nästa arbetslöshetsperiod. Så fungerar alltså solidariteten: en för alla och alla för en. Men det
sägs inte i berättelsen. Detta är indirekt didaktik med litterära medel.
Så hur är då denna berättelse gjord? Här möter å ena sidan disparata scener radade på varandra – ögonblicksbilder i en rapsodisk kompositionsform som strider mot
gängse konventioner om en välgjord sammanhängande berättelse. Å andra sidan
hålls scenerna samman genom olika formella grepp. Främst denna berättare, som
leder läsaren genom en mångfaldig värld, befolkad av arbetarklassens alla skikt.
Det är en främmande värld, som under vandringens gång görs välbekant : gatans
mångfald speglar klassens helhet. Som bindemedel används också dygnets och
arbetsveckans rytm; liksom återkommande kontraster: av liv/död, hälsa/sjukdom,
ungdom/ålderdom, skötsamma/utslagna. Scenerna vävs samman i ett nätverk där
temat inbördes hjälp utvecklas – ett tema som vittnar om den till synes splittrade
klassens enhet. Det temat är starkt hos Maria Sandel, men också sammanvävt med
bildningstemat.
Bildning på alla plan är nödvändig i arbetarklassens kamp för bättre villkor och
varje arbetares plikt att söka. För den som drabbats av arbetslöshet, svartlistning,
arbetsskada, sjukdom, eller dukar under för fattigdom och umbäranden, verkar dock
alla bildningsvägar stängda. Enda räddningen är då klassolidariteten, men den är å
andra sidan grundbulten i arbetarklassens bildningsideal hos Maria Sandel. Det illustreras både bokstavligt och symboliskt av att hon sätter upp den socialistiske konstnären Walter Cranes (1845–1915) affisch till minne av Pariskommunen på
väggen hemma hos den nattarbetande
hemsömmerskan i ”Bland malströmmens hvirflar”: ”Ingen billig grannlåt
fanns att se, väggarna voro utan alla
prydnader på ett undantag när, nämligen ofvan soffan, där Walter Cranes
’Kommunen’ lyfte sina väldiga vingar
och tycktes öfverskugga det lilla hemmet” (s. 135).137 Minnet av Pariskommunen 1871 var ännu levande i den
tidiga arbetarrörelsen och tolkades
symboliskt i Cranes kända bild av
solidaritetens ängel.
Walter Crane (1896): Affisch till minne av
Pariskommunen 1971.

137 Walter Crane ingick i den brittiska Arts- and Craft-rörelsen och var aktiv socialist. Han intresserade sig för konstens dekorativa och hantverksmässiga aspekter på samma gång som han betonade
dess samhällsomdanande funktioner. Han blev därför en mycket anlitad illustratör och affischkonstnär i den socialistiska arbetarrörelsens press. Utanför socialistkretsen blev han mest känd och uppskattad för sina barnboksillustrationer. Se vidare David E. Gerard, Walter Crane and the Rhetoric
of Art (1999).
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7 Klassolidaritet som bildningens grundbult –
Familjen Vinge och Virveln
Maria Sandels första romanlånga berättelse publicerades först som följetong i
Social-Demokraten på hösten storstrejksåret 1909 (22/10–8/12) under titeln Familjen Vinge och deras grannar. En bok om verkstadspojkar och fabriksflickor. Som
titeln antyder var det en kollektivroman i arbetarmiljö, där berättandet växlar mellan
olika karaktärer i en proletär huskasern i Stockholm. Liknande upplägg och miljö
har nästa roman, Virveln 1913. Båda verken har ett utpräglat proletärt klassperspektiv, men gestaltar samtidigt synsätt och föreställningar från många olika håll.

Kollektivromanen och klassolidariteten – Familjen Vinge
1913 gavs följetongen Familjen Vinge ut som bok i Bonniers enkronasserie under
den något ändrade titeln Familjen Vinge. En bok om verkstadsgossar och fabriksflickor. Bokversionens text var dock kraftigt förändrad, vilket redan titeln ger en
antydan om: grannarna nämns inte, och ”verkstadspojkar” har ändrats till ”verkstadsgossar”. På Karl Otto Bonniers begäran hade följetongen förkortats med en
sjättedel, vissa kapitel hade strukits eller kastats om, och politiskt anstötliga passager hade formulerats om – ty ”ett och annat uttryck är för hårdt och partifärgadt”,
hade K. O. Bonnier skrivit i brev till författaren.138 Likaså tonas bildningens viktiga
roll ner i Bonnier-versionen, liksom referenserna till fackföreningsverksamheten.139 Dessa förändringar bryter av udden i Familjen Vinge som arbetarroman,
men möjliggjorde å andra sidan en bokutgivning på Sveriges största förlag med
bred spridning även till borgerligheten. Genom Bonnierversionen blev följetongen
räddad åt eftervärlden, och det var länge enbart i denna version som romanen blev
känd. Först 2015 gavs originalet från 1909 ut i bokform (Murbruk förlag), men det
är den av Litteraturbanken numera digitaliserade ursprungsutgåvan från ”Fackföreningarnes tryckeriaktiebolag” som jag kommer att använda mig av här.
Familjen Vinge och deras grannar utspelas inom en hyreskasern i ett arbetarkvarter. Det proletära familjelivet i alla dess former står i centrum, och samhällsproblemen åskådliggörs genom skildringen av deras konkreta verkningar i arbetarens vardag. När följetongen började publiceras i oktober 1909 var storstrejken i
stort sett avslutad, men den har inte lämnat några direkta spår i texten. Däremot
aktualiseras dess bakgrund i svältlöner, långa arbetsdagar och usla arbetsförhållanden, liksom aktuella tidsfenomen som den omfattande emigrationen, den allmänna värnplikten (inrättad 1901) och försvarsfrågan, nationalismen och ”svensk-

138 För skillnaderna mellan 1909 och 1913 års version se Rickard Rens, Verkstadsgossar och fabriksflickor i förändring. En jämförelse mellan två versioner av Maria Sandels Familjen Vinge
(2009).
139 Rens, Verkstadsgossar, s. 22, 24.
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heten”, kyrkans motsättning till arbetarrörelsen, samt förstås den pågående bildningsrörelsen.
Familjerna
Som titeln Familjen Vinge och deras grannar antyder, växlar berättandets fokus
mellan flera olika familjer; familjen Vinge är bara en av dem, men utgör samtidigt
ett typexempel på en skötsam arbetarfamilj enligt tidens synsätt. Familjen hålls
samman av modern, kallad ”morsan”, änka efter en alkoholiserad våldsverkare, nu
ensam med fyra överlevande barn av de åtta hon fött. Hon är märkt av hårt arbete,
hustrumisshandel och svår fattigdom; bland annat har hon tvingats att sälja sitt hår
för att köpa sin slagskämpe till make fri från fängelse; hon har också hindrats att
skaffa egna gravplatser åt sina döda barn, som i stället hamnat i den anonyma
”fattiggropen”. Äldste sonen och då enda familjeförsörjaren efterlämnade inte ens
en hel kropp att begrava, ”krossad i en maskin” under arbetet som den blev: ”Muskler, senor, benskärvor… allt måste letas fram från vrår, lossas från stativ och hjul,
samlas i en säck” (s. 6). Arbetsolyckor drabbar också hennes andra barn: sonen
Knut, den fingerfärdige snickaren, mister två fingrar i metallverkstaden, och dottern
Dina dör i lungfibros, orsakad av arbetet på den dammiga hattfabriken.
”Morsan ” sörjer och lider, men låter sig inte nedslås. Hon sätter en ära i att hålla
hemmet rent och prydligt och månar om vardagens små ting och trevnad. Berättaren
dröjer gärna vid hennes nit: ”Som det var fredag, hade hon skurat golvet, polerat
fönster och metallsaker och dessutom dammat och vädrat omsorgsfullare än veckans andra dagar. Det hände också, att hon kastade en belåten blick omkring sig allt
emellan, och det hade hon sannerligen skäl till.” (s. 8) Men detta fattiga arbetarhem
präglas inte bara av prydlighet, utan också av skönhetssinne, kultur och bildningsambitioner: där finns friska krukväxter och vackra hemgjorda saker, liksom även
bokhyllor och tidningsställ. Inte minst det skickliga hantverket framhävs.140 De
hemmavarande barnen är inte bara skötsamma utan har också konstnärliga färdigheter och intressen: en är finsnickare med sinne för fina detaljer, en målar tavlor,
en broderar, och en skapar prydnadssaker: ”Varhelst morsan såg, kunde hon spåra
de sinas skickliga händer, deras skönhetsglädje, hjärtegodhet och idéliv”, konstaterar berättaren (s. 9). Vidare sjunger de och spelar gitarr, fiol och dragspel. Trots
fattigdom och olyckor håller de samman, hjälps åt och har roligt tillsammans: ”Armodet och Lyckan, som båda voro bordsgäster, drucko duskål.” (s. 21)
Familjen Vinge är en förebildlig arbetarfamilj, som förkroppsligar betydelsen av
skötsamhet och ett stabilt hem, i detta fall med en stark moder som sammanhållande
kraft. Kring dem grupperar sig andra familjer och öden, som sammanlänkas både
med varandra och familjen Vinge på olika sätt. Där är den ensamma täckstickerskan
Edith Säv, som sliter ut sig på nattarbete, förälskar sig i den kriminelle Ivar, som
140 Se t.ex. Donald Broady, ”Bildningstraditioner och läroplaner” (1992), s. 8, hänvisar bl.a. till
Otto Salomons berömda slöjdskola och seminarium på Nääs, som ”skulle bli en mäktig inspirationskälla för dem som tillmätte handens arbete ett bildande och fostrande värde”, bl.a. i Arts- and Craftrörelsens efterföljd.
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gör henne med barn och får henne att ta hans fängelsestraff på sig, men till sist ändå
överger henne och lämnar henne ensam med en för tidigt född baby – som i slutändan hamnar hos familjen Vinge tillsammans med Edith själv. Där är metallarbetarfamiljen Bjärt, som Edith hyr sin kammare av och vars uppåtsträvande dotter
Irma förgäves uppvaktas av Knut Vinge. När hon blir med barn med en svekfull
medelklassyngling, så tas barnet om hand av hennes mor, fru Bjärt, medan Irma
arbetar på kafé i hopp om ett rikt gifte – men är beredd på prostitution, hellre än
fabriksarbete (138f.). Där är den nattarbetande fembarnsfamiljen Nilsson, hos vilken även Dina Vinges fästman Torsten Sele är inhyst. Deras åttaåriga dotter Vera
blir i romanens omskakande slutkapitel våldtagen av en annan inneboende, efter att
Torsten tagit livet av sig i sorg över Dinas död i sin lungfibros. Där är, slutligen,
familjen Modig, vars livsglada dotter Titti sällskapar med Ville Vinge, medan den
tungsinte familjefadern är periodsupare, kastad mellan godsinthet, ursinne och
skuldkänslor. Mellan perioderna är Modig en kärleksfull make, duktig arbetare och
ansvarskännande försörjare, men i fyllan blir han våldsam, hänsynslös och samtidigt ynklig. Redlös hjälps han då hem av skötsamma kamrater. De är ”män vilka
blygas över arbetaren-kamraten och känna en hetsande smärta över den smälek denne drager över sin och deras gemensamma klass…” (s. 120f.) – men som ändå ställer upp. Klasskänsla och klassolidaritet följs åt: man hjälper en fallen kamrat även
om han skämt ut deras gemensamma klass. Det är också klassolidariteten som håller
samman romanens nätverk av arbetarfamiljer; den är hörnstenen i deras moraliska
kultur.
Bildning och kultur
Arbetarkultur är klassolidaritet och skötsamhet, men som framgått skildras i Familjen Vinge också skönhetslängtan, konstnärligt skapande och bildningshunger som
viktiga inslag i arbetarkulturen. Böcker och läsning intar en särställning i många
hem. Hos familjen Nilsson tycks högläsning vara ett rent familjenöje:
”Vid runda bordet, som var omgivet av bäddar, satt pappa Nilsson och läste.
[---] Över hans ena skuldra stack ett pojkhuvud fram och följde med giriga
blickar raderna i boken, medan två parvlar hängde halvvägs utanför soffkarmen, endast iklädda skandalöst korta skjortor. Samtliga åhörare levde tydligen med i ett roligt äventyr. Glittrande, skrattlystna vore allas blickar riktade
åt den läsande, som själv visade en djupt intresserad uppsyn.” (s. 50f.)
Särskilt boksynt är Edith, som köper böcker på antikvariat till sin innehållsrika bokhylla. ”Tycker du om att läsa?” frågar den fåfänge Ivar, imponerad av att böckernas
”författarnamn voro sådana, som hade klang på bokmarknaden”, och Edith svarar:
”O, det är det bästa jag vet!” (s. 99) Själv läser han inte, men ser böcker och bildning
som ett överklassmärke och låtsas därför intresse. Han upptäcker också att Edith
själv skriver dikter och skryter då, något missriktat, med sin egen (ännu oprövade)
förmåga till ”versmakeri” inom området ”stöddiga visor” (s. 99), vilket inte precis
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är Ediths genre.141 Även Irma uppfattar Edith som en finare sort just på grund av
hennes skötsamma bildningsnit. ”Är du född rik?”, frågar hon, och förklarar: ”Det
är något i ditt sätt… och så det att du hellre knappar in på mat och kläder, för att
kunna ha ett eget rum, än bo inne, så läser du böcker, som mina bekanta skulle anse
som riktiga sömnpiller, och jag tror att du diktar själv i hemlighet, och –” (s. 142)
Men Edith är arbetarbarn som de andra – ”jag kom lika naken till världen som du”
– och drivs bara av sin bildningshunger.
Även den händige Knut Vinge, som mist två fingrar i en arbetsolycka, drömmer
om att bli delaktig i en högre kultur, där han också själv skulle kunna bidraga med
eget skrivande. Den drömmen symboliseras av ”en chiffonier”:
Där var en chiffonier, icke ny, det är sant, men präktig ändå, och med den
stod det aldrig rätt till. Ty var gång Knut fick ögonen på den – och till möbelhandlarens fönster drogs han av en osynlig makt – såg han i andanom en bestickande syn: sig själv, skrivande vid klaffen, lådor på glänt, skrivställ, brev,
pennor, papperskniv, inredningen av björk i naturfärg, lysande som purt gull
i solskenet, och morsan och syskonen betraktande honom med beundrande
vördnadsfulla blickar. (s. 70)
Men bildning och utbildning är inte för arbetarklassen; klassförtryck och arbetarförakt står i vägen, konstaterar Knut bittert:
Uthånad blir man för sin fattigdom, uthånad för arbetarblusen, uthånad för
bristen på kultur, som man inte själv bär skulden för och uthånad för försöken
att skaffa sig litet med av den. [---] Om man också arbetade tills blodet droppade från knogarna, om man hade begåvning nog att bli en ära för landet så
står man där man står, och gäller inte mer än papperet på ’dass’, så framt man
tillhör arbetarklassen. (s. 196f.)
I den nya kapitalistiska marknadsekonomin gäller inte ens de gamla bildningsidealen, utan värde och frihet är kopplat till pengar och köpkraft. Den sortens lycka
får Knut erfara en kort stund, när han för en oväntat stor summa pengar säljer den
vackra båt han byggt. Men med pengarna blir han konsumtionssamhällets fånge:
Han märkte också, att han behövde en mängd saker, som han dittills kunnat
leva förutan, men nu blivit honom nödvändiga. Rent förunderligt var det med
varorna i bodfönstren, det var som om de ropade an honom, lockade, bådo:
Köp mig! Tag mig med! Giv oss åt morsan! Köp, köp! Gå oss inte förbi! Lätta
på penningpungen ett tag, och du har oss!” (s. 69f.)

141 Denna dialog om litteratur mellan Edith och Ivar har dessvärre strukits i Bonnierutgåvan, men
är betydelsefull ”därför att den visar på bildningsiver och beläsenhet hos en utpräglat arbetarlitterär
karaktär” (Rens, Verkstadsgossar, s. 22).
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Även om Knut köper presenter till familj och kamrater, så är det köpdjävulen som
driver honom, och snart är pengarna borta, utan att ha gjort någon bestående nytta.
Men bara känslan av att kunna låta pengarna rulla är berusande: ”Åh, vad det var
livat att ha mynt!” (s. 70) Den plötsliga köpkraften försätter den hederlige Knut i
ett slags rus, som berövar honom vett och sans så länge pengarna varar. För honom
är ruset tillfälligt, men den vackra och ostadiga Irma Bjärt har större problem. Hon
lider av ”ett utpräglat skönhetssinne” med ett ostillbart ”begär efter förfining”, som
bygger på överklassens attribut och symbolvärden (s. 106). Detta ”är av ondo”,
konstaterar berättaren, ”när ens far är en fattig filare med stor familj att försörja,
och man själv stripar tobakslappar på fabrik, man må så vara vacker eller inte”.
Arbetarklassens läge kan bara förbättras kollektivt, inom och genom klassen, tycks
det, inte genom individuella klassresor eller uppifrån kommande välgörenhet. Som
den hårt prövade fru Bjärt uttrycker saken: ”Hur skulle det gå, om inte vi fattiga
hjälpte varandra?” (s. 289)

Proletär solidaritet, nästankärlek och bibelkunskap
Till dels påminner denna omsorg om kamrater i nöd om den kristna nästankärleken
– som ju inte minst omfattar fattiga, svaga, syndare och utstötta – med Ediths
självuppoffrande kärlek till förrädaren Ivar som paradexempel. Hennes kärlek kommer rent av till uttryck i ett ställföreträdande lidande, när hon tar på sig Ivars skuld
och fängelsestraff. I Familjen Vinge gör sig kristna perspektiv påminta flera sätt,
dock utan att försvaga berättelsens karaktär av militant arbetarroman. Arbetarrörelsen hade visserligen inte mycket till övers för kyrkan och prästerna, men kunde
ändå sätta fram den evangeliska kristendomen som en social förebild – ett synsätt
som redan den tidiga svenska kommunismen hos exempelvis folkbildaren Per
Götrek på 1840-talet givit uttryck för.142 1881 beskrev den socialdemokratiske
pionjären August Palm religionen som en ”hjertesak”, och i SAPs partiprogram från
1897 förklarades religionen som ”en privatsak”, varför statskyrkan borde avvecklas.143 Arbetarna själva var sedan barnsben inövade i den kristna bildningstradition
som den svenska folkskolan förmedlade, och genom den omfattande undervisningen i biblisk historia blev de inte minst förtrogna med de bibliska texterna –
”min bibel kände jag”, som en arbetare påpekar i Familjen Vinge (s. 255). Bibeln
blev på så vis ett grundläggande folkligt kulturarv vid denna tid och en grundsten i
142 Se t.ex. Anton Jansson, ”Religion as ideology and critique: Per Götrek’s Christian communism”
(2013); Tomas, Fransson, ” ’Ett nytt namn på en gammal sak’. Synen på kristendomen i tidig svensk
socialism” (2009); Irving Palm, Frikyrkorna, arbetarfrågan och klasskampen. Frikyrkorörelsens
hållning till arbetarnas fackliga och politiska kamp åren kring sekelskiftet, s. 35.
143 August Palm, Hvad vil sosialdemokraterna? Föredrag i Malmö den 6 november 1881: ”Så säges
der om oss S.D. at vi ingen Relion vil hava at vi er fritänkare och Gudsförnekare o.s.v. mina Herrer
vi S.D. vil intet Relionen til livs; men vi vil at Relionen skal vara det den er nemlig en Hjertesak, vi
vil intet at staten skal blande sig deri vi vil intet hava någon statsrelion, vi vil at det skal bliva hvar
mans ock kvinnas sak vad de vil tro […]” (https://www.arbark.se/sv/2009/11/hvad-vil-sosialdemokraterna/ ). Program för Sverges socialdemokatiska arbtareparti (1897), §III (första tryckta
programmet).

53
arbetarklassens bildning. Detta arv kom också till flitig användning även i sammanhang utanför Kyrkans område, inte minst arbetarlitteraturen.144 Eftersom de tidiga
arbetarförfattarna vanligen var autodidakter, som fått skaffa sig litterär bildning på
egen hand, använde de sig desto flitigare av vad de hade, och så blev Bibeln en vital
del av deras litterära repertoar. Maria Sandel var själv bibelsprängd och påfallande
skicklig i att tillämpa bibelcitat på oväntade sätt. Bibelreferenserna är vanligast i
början av författarskapet och minskar efterhand, kanske beroende på hennes med
tiden vidgade kulturella referensram.
Som litterär text är Familjen Vinge späckad med bibelreferenser, som visar på
författarens bibliska beläsenhet och påhittighet i tillämpningen – ofta i ett kyrkokritiskt perspektiv, som arbetarrörelsen dessutom delade med den samtida nyevangeliska väckelserörelsen.145 En vanlig strategi var att vända det evangeliska budskapet mot Kyrkan själv: att prästerna inte följde sin egen förkunnelse; att de var
hycklare som parasiterade både på sin församling och den kyrkliga institutionen.146
I Familjen Vinge framförs den kritiken i samband med det oförmodade besöket av
en präst hos Vinges – i ett kapitel som tydligen uppfattades som så provocerande
att det helt ströks i Bonnierutgåvan.147 Ty kritiken framförs med stöd av idel bibelcitat, som i sak får funktionen av anklagelser. Den besökande prästen är tydligen
verksam inom den Inre missionen, som genom personliga hembesök skulle förbättra det sviktande folkliga stödet för den etablerade Kyrkan.148 Han kommer ”för att
tala om att Jesus frälsar”, säger han, och hans uppgift är att ”söka upp de borttappade fåren” (s. 245). Knut Vinge avvisar honom med anklagelser för ett hyckleri
som ”er mästare, Kristus” själv fördömer: ”Hur ni präster kan stå inför människor
och läsa bibeln utan att brinna upp av skam, det förstår inte jag”.

144 Se t.ex. Brigitte Mral, ”Vi ha ej plats för stämningsvers”. Arbetarkultur och arbetardikt före
sekelskiftet (1989) och Per-Olof Mattsson, ”Bibeln i tidig svensk arbetardiktning” (2016).
145 Bl.a. Erik Hedén påminde om att ”den frireligiösa rörelsens folklighet jämte det hårda förtryck
den i början rönte från statskyrkans sida”, skapade” ett politiskt frisinne” (”Statskyrkan ur socialdemokratisk synpunkt”, del 2, Tiden 1909, nr 2, s. 20). Se vidare t.ex. Irving Palm, Frikyrkorna, s.
166–173 Äv. Jakob Evertsson, ”Anticlericalism and Early Social Democracy in Sweden in the
1880s” (2017), t.ex. s. 258.
146 Se t.ex. Sven-Åke Rosenberg, Kyrkan och arbetarrörelsen (1948): arbetarrörelsen ansåg ”att
den kristna kyrkan väsentligen hade blivit sin egen förrädare genom att slå vakt kring gamla förlegade läror och former i stället för att förverkliga sin väsentliga bestämmelse: kärlekens och broderskapets idéer. Arbetarrörelsens pionjärer sågo i kyrkan ingenting annat än ett kapitalismens instrument, som tjänade till att hålla den stora massan nere i vidskepelse och okunnighet och för vilken
maktställning och prestige betydde långt mera än människorna och deras väl. Gång på gång påtalade
man avståndet mellan Jesu lära och den faktiska kyrkan med sina småpåvar till präster, sin yttre
maktställning, sina jordegendomar o. s. v.” (s. 37)
147 Rens, Verkstadsgossar, s. 20.
148 Behovet av inre mission baserades på den pågående sekulariseringen och den svenska kyrkans
splittring, inte minst genom folkrörelserna. Den riktade sig särskilt till underklassen: ”Denna inre
mission gjorde till sin uppgift att genom Guds ords spridande och den kristliga kärlekens handräckning rädda de i andligt och lekamligt elände nedsjunkna folkklasserna samt sålunda verka
till utrotande af den hedendom, som blott alltför ofta är till finnandes inom sjelfva kristenhetens
råmärken.” (C. A. Cornelius, Svenska Kyrkans historia efter reformationen. Senare delen
(1887), s. 274.
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Torsten, som nu bor hemma hos Vinges, fyller i sin tur, på med en avskräckande
exempelberättelse om en tidigare prästvän. Denne hade sagt sig vilja stödja arbetarrörelsen, men svek när det kom till handling. Han var rädd om karriären och ville,
likt Israels barn i öknen, sitta kvar vid ”Egyptens köttgryta” (2 Mos 16:2-3), hellre
än att kämpa för de förtryckta.149 Visserligen hade han ”en stor fotogravyr, som
föreställde Kristus utdrivande mäklarna [månglarna] ur templet” (s. 254; Matt
21:12-17) på sin vägg,150 men sambandet med arbetarnas sak tycktes han inte se.
Inför detta hyckleri började den då ursinnige Torsten ”piska upp den ynkedomen i
prästrock, jag piskade honom med hans ädla mästares egna ord — min bibel kände
jag”, förklarar han, och så citerar han ett långt Jesusord: ”Ve eder, skriftlärde och
fariséer, I skrymtare, att I ären lika vitmenade gravar, som utantill synas sköna, men
innantill äro fulla av, de dödas ben och all orenlighet. Så synes ock I utvärtes för
människorna, rättfärdiga, men invärtes ären I fulla av skrymteri och orättfärdighet.”
(s. 255; Matt 23:27-28). Slutligen jämför han i raseri denne ynklige präst med Jesus,
den stridbare ”timmermannen”, en fattig arbetare som de:
Det där vara bara början. Det kom mera. Och vartenda ord hans mästare talat,
hans mästare, som icke hade en sten att luta sitt huvud mot, timmermannen,
den förföljde, avrättade sanningssägaren, som älskade och tog sig an de förtryckta och arma, men hotade fariséer och mammonsträlar med helvetets eld.
Och prästen där, framför hans bild, lärjungen, tjänaren — nej, jag vill inte
spilla ett ord mera på den ömkligheten. (s. 255)
Jesus sätts här fram som ett föredöme, som präster och kyrka svikit, en strategisk
Jesusbild som alltså inte var ovanlig i den tidiga arbetarrörelsen.
Men också moraliska och samhällskritiska bibeltillämpningar är vanliga i Familjen Vinge. Så till exempel när den skönhetsdyrkande Irma utsätts för världslig frestelse. Hon står utanför en fin teater och iakttar med avund och grämelse den dyrbart
utstyrda publiken. Skildringen av hennes begär ger också prov på Maria Sandels
särskilda förmåga till inlevande litterär framställning:151
Naturligtvis kom hon [Irma] icke inom dörrarna; på gångbanan utanför posterade hon, stirrande in mot ljuset, lystet snappande upp varje skymt av juveler
och spetsar, med blicken smekande aftonkappornas mjuka stoffer. Så skulle
också hon en gång ha sitt hår… O, det svandunet… Parfym, parfym! Ja, den
var något annat, än den skvätt hon för ett par tioöringar tillhandlat sig i en
färgbod! Skärt siden… Så illa att hon icke kom åt att se mer än framvåden,
149 ”Och Israels barns hela menighet knorrade emot Mose och Aron i öknen; Israels barn sade till
dem: ”Ack att vi hade fått dö för HERRENS hand i Egyptens land, där vi sutto vid köttgrytorna och
hade mat nog att äta! Men I haven fört oss hitut i öknen för att låta hela denna hop dö av hunger.”
(2 Mos 16:2-3)
150 Äv. Joh 2:13-25, Mark 11:15-19, Luk 19:45-48.
151 För denna teknik – s.k. erlebte Rede eller narrated monologue – se Dorrit Cohn, Transparent
Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction (1983).
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släpet måtte ha varit överdådigt! Ännu ett ekipage… Betjänten — ja, vars,
skapligt utseende. Han öppnar, en dam sätter sin fot på vagnssteget …
Irmas blick flyttar sig genast till hennes egna klumpiga skospetsar, och
hon jämför… Avunden driver tårar till hennes ögon. Själv har hon säkert tio
gånger vackrare fötter än damen, som nyss visade sin vrist med dess gnistrande skospänne, tänker hon. Nog var det då nedrigt, att behöva paddla sig fram
i pråmar till skor! Allt vackert och rikt var hon utestängd ifrån. (s. 104f.)
Som ett svar på Irmas begär kommer då en frestare från gatan med ett lockande
erbjudande: ”Dig ska jag giva all denna makt och deras härlighet, om…”, heter det
(s. 105). Erbjudandet innefattar ett löfte med ett outtalat villkor, och återgår på ett
bibelcitat från den scen där Jesus frestas av Satan – men där är villkoret utsagt: ”Allt
detta vill jag giva dig”, säger Satan, ”om du faller ned och tillbeder mig” (Matt 4:9;
kurs. BA).152 Jesu frestelse gäller all världens rikedom och makt mot att han sviker
sin Gud, och tillämpningen av citatet i romanen antyder att Irma ställs inför ett liknande val. Men tillämpningen gäller här inte den kristna efterföljelsen, utan klasssolidariteten och skötsamheten, som Irma nu frestas att svika. Ty det villkor som
Irma måste uppfylla är att sälja sin kropp till överklassen, det vill säga, välja prostitution som en genväg till en rik beskyddare och ett arbetsfritt liv – en möjlighet
Irma också uttryckligen överväger (s. 107, 138f.). Men just här avvisar hon ändå
frestaren: ”Hon värderar förledaren med en blick och vänder honom ryggen.” (s.
106)
I Familjen Vinge återanvänds bibelord också i omdiktningens form. I romanen
finns flera dikter och sånger inskjutna, rimligen skrivna av Maria Sandel själv;
hennes författarskap började ju med poesi. Så till exempel i en sång som sjöngs vid
Dinas begravning. ”Bruten är vår ked, av hjärtan slingad”, börjar den, men
utvecklar sedan hur minnet av den döda kamraten ska leva vidare och i
klassolidaritet länka samman den brutna kedjan på nytt:
Den kära där under mulltäckt lock,
Hon lever, lever dock.
Hon lever i flammande hjärtan, i hjärnor,
I troskap, i godhet, i riktan mot stjärnor.
Hon lever i sanning, i frihetsglöd. —
Var är din udd, o Död?
Denna sekulära evighetstanke motiverar omkvädet ”Var är din udd, o Död?” och
”Din udd är bruten, Död”. Formuleringarna härrör från Paulus’ första Korintierbrev
152 Se Matt 4:8–9: ”Åter tog djävulen honom med sig, upp på ett mycket högt berg, och visade
honom alla riken i världen och deras härlighet och sade till honom: ’Allt detta vill jag giva dig, om
du faller ned och tillbeder mig’.” Äv. Luk 4:5–7: ”Och djävulen förde honom upp på en höjd och
visade honom i ett ögonblick alla riken i världen och sade till honom: ’Åt dig vill jag giva makten
över allt detta med dess härlighet; ty åt mig har den blivit överlämnad, och åt vem jag vill kan jag
giva den. Om du alltså tillbeder inför mig, så ska den hel och hållen höra dig till.’ ”
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(15:54-57). De handlar om uppståndelsen och det eviga livet genom Jesu offerdöd,153 men i sången till Dina omplanteras ett liknande evighetshopp i ett profant
sammanhang: Dina har inte dött förgäves; hennes död göder kampen, både mot de
villkor som dödade henne och för en bättre framtid för alla.154
Det mångfaldiga perspektivet
I sitt återbruk av de bibliska texterna följer Maria Sandel tydligen Cajsa Wargs beprövade recept: man tager vad man haver och gör av det vad man kan och vill.
Samma princip gäller för hennes litterära teknik i övrigt: den sammanför på egensinniga sätt inslag från de olika traditioner hon som arbetare och författare hade
tillgång till. Debutromanen återspeglar på så vis en bred bildnings- och kultursyn.
Allt får plats, från litteratur och konst, över hantverk och hushåll, till moral, religion
och politik. Alla röster får göra sig hörda, från militanta proletärer, över självuppoffrande kamrater och vacklande klassresenärer, till hycklande präster och själviska
tjuvar och bedragare.
Den mångfalden medför också att romanen saknar enhetligt slut. Berättelsen följer familjernas växlande öden och visar på olika val, vägar och utvecklingstendenser. De skildrade familjerna präglas av inom arbetarrörelsen centrala värden som
klassolidaritet, skötsamhet och bildningsiver. Samtidigt visas hur samma värden
hotas av den växande industrikapitalismens effekter i deras omvärld: rovdriften på
arbetskraft, kommersialismens lockelser, affärsandans utbredning och den själviska
individualismen som överlevnadsstrategi även bland arbetare. Familjerna drabbas
av arbetsskador och stress, som medför död (Dina), arbetsoförmåga (Knut) eller
alkoholism (Modig). Låga löner och höga hyror skapar ett inneboendesystem med
främlingar som missbrukar sin ställning och begår övergrepp (Vera). Några grips
av köptvång eller begär efter statushöjande attribut (Knut, Irma). Andra försöker
komma sig upp på egen hand, föraktar kroppsarbete och misstror klassgemenskapen (Irma). Ytterligare andra ställer sig utanför det lagliga samhället och väljer
att parasitera på de skötsamma arbetarna (Ivar). Den som lever efter grundvärdena
riskerar att bli offer för den som inte gör det (Edith). Ändå är just dessa värden
räddningen, med klassolidariteten som grund.

Kollektivromanen och klasskampen –Virveln
Klassolidaritet, skötsamhet och bildning är ledstjärnor också i Virveln, Maria Sandels andra roman från 1913, samma år som Bonnierversionen av Familjen Vinge
utkommer. Men Virveln gavs ut på förlaget Tiden, arbetarrörelsens eget förlag, som
153 ”Döden är uppslukad och seger vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?
Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som giver oss
segern genom vår Herre Jesus Kristus!” (1 Kor 15:54-57)
154 Dikten skrevs i själva verket först som en sorgedikt vid socialdemokraten Fredrik Sterkys död,
publicerad under titeln ”Ej skola vi svikta. Vid Fredrik Sterkys bår” i Social-Demokraten 12.1 1900.
De paulinska raderna ”Var är din udd, o Död?” och ”Din udd är bruten, Död” citeras först där och
gör sorgedikten till en kampdikt.
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hade startats 1912. Virveln är också en mer militant arbetarroman än Bonniers utgåva av Familjen Vinge och ligger i så måtto närmare ursprungsversionen av denna.
Även Virveln skildrar ett arbetarkollektiv i en huskasern, men handlingen utspelas
också ute på arbetsplatser i fabriker och småbutiker. Ett signifikativt motiv är en
stor strejk, vars problematiska verkningar både inom arbetarkollektivet och i familjerna levandegörs i starka scener. Den historiska bakgrunden är förstås den svenska
generallockouten med åtföljande storstrejk 1909, som Maria Sandel ju själv genomlevat och bevittnat på nära håll. Den innebar ett nederlag för LO, vars fackförbund
då miste många medlemmar.155 Missnöje med strejkresultatet splittrade fackföreningsrörelsen, då syndikalisterna 1910 lämnade LO och etablerade Sveriges Arbetares Centralorganisation, SAC.
Men arbetarrörelsen gick ändå framåt. Vid riksdagsvalet 1911, då den nya rösträttslagen tillämpades för första gången, ökade SAP till 63 mandat i andra kammaren och fick i samverkan med segrarpartiet liberalerna majoritet i riksdagen. Samarbetet i försvarsfrågan medförde begränsade försvarsanslag och nej till ett svenskt
pansarbåtsbygge (som sedan ändå finansierades genom högerkrafternas beryktade
pansarbåtsinsamling 1912). Arbetarnas eget bildningsförbund, ABF, hade bildats
1912, och både riksdagen och den stora biblioteksutredningen 1911 hade yrkat på
ökat stöd till samhälleligt finansierade folkbibliotek – bland annat som ett sätt att
”genom tillgång till en verkligt god och gagnelig läsning” motverka upprorstendenser hos arbetarklassen och ”förvildningen bland ungdomen”.156 Läget i Sverige var
labilt, med både yttre krigshot och starka inre motsättningar, och i romanen Virveln
är både klasskampen och ”ungdomens förvildning” drivande teman.
”Förvildningen”, som främst tillskrevs arbetarungdomen, ansågs orsakad av moderna förströelser som bio, dans, veckotidningar och ”smutslitteratur, vilka i sin tur
ledde till sedligt fördärv, som ”fri kärlek” och preventivmedel. 1910 hade vänstersocialisten Hinke Bergengren drivit kampanjen ”Kärlek utan barn” med propaganda för preventivmedel under parollen ”Det är bättre med kärlek utan barn än barn
utan kärlek”.157 Kampanjen väckte starka reaktioner. Hinke bestraffades med fängelse i två månader, och en särskild lag mot upplysning om preventivmedel stiftades
1910, kallad ”Lex Hinke”. Moraldiskussionen i Virveln knyter an till dessa stämningar, men den är samtidigt kopplad till klasskampen och arbetarklassens utsatta
situation.

Det demoraliserande fabriksarbetet
Romantiteln ”Virveln” antyder med rätta en dramatisk handling. Till det bidrar inte
bara strejkskildringen, utan också beskrivningen av fabriksarbetets vådor, inte
minst moraliskt och i synnerhet för kvinnorna. Fabriksarbete ansågs demoralise155 Se vidare Schiller, Storstrejken, kap. ”Vad ville LO med storstrejken?”.
156 Dan Andersson, Folkbibliotek, makt och disciplinering. En genealogisk studie av folkbiblioteksområdet under den organiserade moderniteten (2009), s. 51, 52.
157 Hinke Bergegren, Kärlek utan barn (1910), s. 48.
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rande för kvinnor och betraktades närmast som inkörsport till prostitution: ”På sina
håll är ännu ordet ’fabriksarbeterska’ nästan ett skällsord”, skriver filantropen Gerda Meyerson så sent som 1917.158 Genom fabriksarbetet drogs kvinnorna in i en
sannskyldig virvel av nya problem, som hörde det unga industrisamhället till, och
hur det drabbar kvinnorna åskådliggör romanen med stor tydlighet. Främst är det
då den unga Magda Mejsels uppgång och fall som skildras. Det är en sedelärande
exempelberättelse med avskräckande funktion. Men den moraliska berättelsen ingår i romanens stora politiska berättelse om industrikapitalismens rovdrift med
människor:159
Fabrikens rykte som en plats, där allsköns dålighet frodades, kastade sin skugga över dem, utsatte dem för förolämpningar, tvingade dem att sänka anspråken i fråga om umgänge. Deras usla arbetslöner höll dem stadigt vid svältgränsen, medan fabrikens ägare, Karl Brits, inhöstade lysande årliga vinster
av driften. Det gick ändå an för de arbeterskor, som hade hem; mellan dem
och nöden trädde anhöriga värnande emellan. Men de andra… Hungriga magars knot var den musik de dagligen nödgades åhöra, om de hade hedern kär.
(s. 26f.)
Som alltid hos Maria Sandel är moral och politik sammanvävda, med bildningstemat som varp, och hennes romanbygge har därför många olika rum med öppna
dörrar emellan. Till detta bidrar, att, liksom Familjen Vinge, är även Virveln en
kollektivroman, där en rad skilda öden korsas, och olika familjegrupper samverkar.
Inledningsvis möter läsaren den trettonåriga arbetarflickan Magda Mejsel på väg
till sin första anställning: som dopperska vid chokladfabriken Malvan. För detta
inträde i vuxenlivet är hon stolt och glad, men en viktig tråd i romanen är hur fabriksarbetet bryter ner henne andligt och kroppsligt,160 så att hon efterhand överger
både arbete, klass och familj för att sluta som gatuprostituerad och trasproletär.
Familjen Mejsel i övrigt håller sig inom skötsamhetens gränser, trots fattigdom,
faderns sjukdom och död och moderns något osäkra förhållande till dygder som
ärlighet, blygsamhet och anständighet. Magdas förfall tillskrivs helt och hållet
fabrikens nedbrytande inverkan:

158 Gerda Meyerson, Arbeterskornas värld. Studier och erfarenheter (1917), s. 163; se vidare
kap. ”Bildningens väg”. Äv. Paulina Ljunggren Suokas, Fabriksflickans bildning Gerda Meyerson
och Föreningen Hem för arbeterskor 1898–1923 (2005), särskilt kap. ”Den farliga fabriken”.
159 I Anna Lisa Hanssons intervju ”Ett besök hos Maria Sandel” i Social-Demokraten 3/11 1913
förklarar Maria Sandel att hon med boken vill skildra hur ”industrialismen” (dvs. under kapitalismen) ”fullständigt kan fördärva ett människoliv. Första delen av boken skildrar livet på chokladfabriken Malvan. Den är som de flesta andra fabriker en pesthåla i moraliskt hänseende. Hit kommer
direkt från skolbänken en ung flicka – Magda – och det är hennes öde jag berättar, hur hon så småningom i grund fördärvas och till slut alldeles går under.”
160 ”Luften i fabriken var ’i moraliskt avseende förpestad’, och ”Magda var ett barn med sol i
lynnet, godhjärtad, njutningslysten, och smidigt mottaglig för stridiga inflytelser” (s. 23).
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O, den fabriken! Brott och last var dess utsäde; förhärjande drog dess pestsmittade anda fram över outvecklade själar och kvävde i brodden alla ansatser
till sedlig utveckling. Någon ansvarskänsla för de unga kvinnornas livsvillkor, deras möjligheter till stegring i moral, i pliktbegrepp, i sedernas förfining
och i skönhetsglädje — bort det! (s. 26)
Men inte alla fabriksflickor bryts ner. På fabriken Malvan finns två grupper av dem:
”yrhättorna” och ”de skitförnäma”. Mellan dem råder ogillande och förakt. ”Yrhättorna”, som Magda tillhör, är levnadsglada, nöjeslystna, lekfulla och pigga på äventyr. De råkar ofta illa ut. De ”skitförnäma” är allvarliga, plikttrogna, klassmedvetna
och bildningshungriga. För dem går det bättre. Karin Malmådra är arbetskamrat
med Magda, men tillhör de ”skitförnäma” och skildras som Magdas motsats: ”en
fin och stark personlighet, i vanliga fall tillbakadragen men fast och utan räddhåga,
när det gällde att taga ståndpunkt och försvara den” (s. 35). Karin låter sig inte
påverkas av chokladfabrikens mentalitet utan vänder sig öppet mot ledningens
kränkningar och förtryck. Till de värsta kränkningarna hör de närgångna kroppsvisiteringarna av fabriksflickorna för att upptäcka chokladstöld. Vid ett sådant tillfälle, när praliner hittats i Magdas strumpor och fabrikören dyker upp med hotfullt
höjd käpp, så ingriper Karin Malmådra och får de andra flickorna med sig. Hon
anklagar fabrikören för att själv göra flickorna till tjuvar genom att utgå från att de
stjäl och tvinga dem till dessa förnedrande visiteringar:
O, ni – ni, som svänger käppen över värnlösa kvinnor och barn, funnes det
någon rättvisa så skulle ni böta för våra synder nu och i all evighet. Hit kommer vi ärliga, uppriktiga, direkt från skolbänken. Hur behandlar ni oss? Vi
blir skymfade och lockade till utsvävningar. Ni och allt befäl här håller oss
inte för stort mer än smutsen under era fötter. Ni själv vill ha oss till mänskliga
arbetsdjur rätt och slätt. För att inte förgås av brist och umbäranden får de av
oss, som inte har hem, sälja sig på gatorna, emedan ni, fabrikör Brits, undanhåller oss den rättmätiga lönen för arbetet här. Åh, vad ni föraktar oss! Och
ni tror oss durkdrivna i alla laster, främst tjuveri. Visiteringen… Det är som
om ni tänkte om oss och indirekt om hela vår klass: De är inte värda tilltro,
tjuvar är de allihop, ett fräckt, bakslugt fängelsefrat [avskrap], och som sånt
ska de behandlas. (s. 130)
Karins klarspråk ger också de andra flickorna mod att göra motstånd, och detta
skrämmer fabrikören:
Nyss strykrädda, vikande — nu inte ett tecken därtill! Hade han då sett i syne?
frågade han sig häpen. På gården låg bråte i en hög stapel. Däruppe såg han
två kvinnor stå orörliga, stödjande sig mot varandra, och de gav honom
trotsigt blick för blick. Spänt avvaktande, trots och kamplust varhelst han såg!
Hjässorna höjdes, arm knöts i arm, tecken av hemligt förstånd utbyttes. Soli-
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dariteten, den i de dagligen förekommande småstriderna skändade, glimmade
hastigt upp under hopat slagg och avskräde, växte, bredde ut sig, redo att med
sin rena eld befria, luttra och förädla. (s. 131)
Karin är alltså inte bara en skötsam arbetare utan också en proletär klasskämpe, som
även frammanar klassolidaritet, till och med hos ”yrhättorna”. Yrhättorna själva
visar sig i sin tur i stånd att agera solidariskt när det kniper.

Skötsamhet och bildning
Hela familjen Malmådra framstår som idealtypiskt skötsam både vad gäller pliktmedvetande, civilkurage, solidaritet, anständighet och framför allt bildningsnit.
Böcker, läsning, studier, politiska diskussioner ger dem framtidshopp. Att ge barnen både bildning och utbildning är en hjärtesak. Karins syster Sylvi arbetar på
syfabrik om dagarna och ”knackar hörn” på löskragar i hemmet om kvällarna för
att få pengar till småsyskonens utbildning. Så länge hennes inkomst behövs i hemmet väntar hon också med att gifta sig med sin präktige fästman, verkstadsarbetaren
Erik Glänta, trots att hon med sina 28 år betraktas som en överårig nucka. Liksom
Karin är hon också själv boksynt och bildningshungrig, och denna strävan mot
bildning tycks avgörande för familjen Malmådras förmåga att hålla sig flytande.
Magda ser från början med förakt på den ”skitförnäma” Karin och hennes bildningsnit, men anar också något hon själv saknar och längtar efter:
Ty i likhet med dem inom hennes eget läger, som mest och blodigast drev
gäck med de skitförnäma, greps Magda ibland av en gnagande smärtförnimmelse över att vara dessa uthånade underlägsen, hon tvangs att inför sig själv
erkänna sina brister och felsteg och gjorde några ansatser att efterlikna dem,
vilkas sedliga mervärde icke kunde förbises. (s. 51)
Karin tar sig an Magda trots motståndet och bjuder hem henne till sin familj. Där
möter en helt annan kultur än den Magda känner. För väninnan Gunda bland
”yrhättorna” berättar den omtumlade Magda om besöket: ”De babblar inte som vi,
de talade just inte om kläder och inte om grabbar och sånt, du förstår.” (s. 53) Nej,
Gunda förstår inte: ”Va i jössu namn hade de då att prata om?” Magda försöker
förklara: ”Om allt möjligt annat, sånt som står i tidningar och böcker, som vi tycker
är urfåniga.” Gunda är inte imponerad: ”Gud så korkat! Du satt väl där som ett
riktigt mähä!”, gissar hon, men Magda blir förnärmad:
Döm inte mig efter dig själv, sade hon fnurrigt. Jag begriper mycket bra, det
var bara i början jag kände mig en smula bortkommen. Du behöver inte tala
om det för flickorna, men för dig kan jag tala om, att jag en och annan gång
riktigt längtar efter något bättre än vårt vanliga, som då rent av äcklar mig. (s.
53)
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Magda ser att bildning öppnar en väg mot något bättre, men hennes försök till bättring ”var dock föga uthålliga och slog oftast över i det groteska”, kommenterar
berättaren, och fortsätter: ”Annat var heller ej att vänta.” (s. 51) Ty fabriksarbetet
bryter ner de flesta:
Den långa arbetstiden sög deras krafter, det enformiga arbetet dövade hjärnorna och alstrade en andlig fattigdom, som blev allt djupare, till sist obetvinglig, och som vållade att den ringaste omväxling i det tröttande enahanda
verkade som ett rus på de slappa sinnena. Att under slika villkor resa sig,
sträva mot själsförfining och sedlig fullödighet är ett oerhört kraftprov. Svindlande lätt går det däremot att falla. (s. 51)
Och Magda ”faller”, både moraliskt och socialt, och det så djupt att hennes karaktär
bokstavligen faller ur historien.

Förfall och skötsamhet
Efter att Magda slutat på fabriken möter vi henne bara indirekt, i två brev som hon
skriver till en arbetsgivare, som avskedat henne på grund av stöld, men ändå vill
hålla kontakt. Det är genom breven vi får veta att Magda lämnat fabriken, fått arbete
i en butik och hoppas på ett rikt gifte, men stulit, levt för nöjen och uteliv och blivit
gravid med en arbetaryngling, som övergivit henne. Barnet dör efter att hon lämnat
det ifrån sig, ”men det var nog det bästa som kunde ske att han dog för nu kan ingen
slå mig i näsan att jag har ett barn”, konstaterar hon lättad (s. 275). Butiksjobbet har
hon mist, men ung, attraktiv och nöjeslysten som hon är får hon snart arbete som
servitris på ett hotell. Där trivs hon, med nära till dansbanan, mycket ”hohelihej”
och inte minst drickspengar: ”I går kväll stoppa herrarna fullt med silverslantar
nedför ryggen på mig så att det dråsade kring mig när jag klädde av mig, berättar
hon ” (s. 275). I slutet av romanen skymtar Magda som fullfjädrad gatuprostituerad
i ett försök att erbjuda sina tjänster till den skötsamme arbetaren Arvid Glänta, som
hon tydligen inte känner igen. Arvid är tillsammans med bland andra Karin Malmådra på väg hem från ett bildningsföredrag. Han är enbart besvärad av Magdas närmanden, men Magda mobiliserar allt sitt yrkeskunnande, som berättaren också
utförligt beskriver:
Plötsligt — och han var då på blott några stegs avstånd från sina följeslagerskor — stacks en mjuk arm under hans, ett starkt doftande hår kittlade honom
under örat, och hans förvånade blick mötte en inställsamt utmanande ur ett
par svartskuggade blå ögon.
– Var bor du, lilla vän? Hennes röst var len och ung, och hon lockade med
sina ögons skimrande safirer.
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Förläget småleende sökte Arvid lösgöra sin arm, men den okända tryckte
sig upp mot honom och kuttrade: – Ska vi gå hem till dig, eller vill du hellre
följa med mig någonstans? Kom med, jag lovar dig att du ska få trevligt. Säg
mig, vad heter lilla vännen i förnamn? (s. 304)
Magda blir dock igenkänd och flyr i skam: ”Bort! Undan! Som ormar buktade sig
boan om den flyende olyckliga — —” Det bestörta vittnet Karin skyndar hem och
berättar gråtande om mötet. Och slutsatsen är klar: ”Fabriken Malvans verk!”
Magda faller oåterkalleligen. Men andra ”yrhättor” lyckas resa sig. Varför? Väninnan Gunda, som likt Magda helst vill leva livet, föraktar bildning och dessutom
är ogift mor, präglas till skillnad från Magda av en spontan ”osjälviskhet” (s. 56).
Den driver henne att stadga sig för barnets skull. I detta får hon också stöd av familjen Malmådra, som erbjuder henne och barnet att flytta in i deras hem. I denna
präktiga omgivning genomgår Gunda en snabb förvandling: ”Hemma gjorde hon
rätt för sig till sista öret och vann alltjämt i stadga. Barnet ägde hart när mystisk
makt över henne – gatans lockelser förlorade sin dragningskraft vid den manande
tanken, att den lilla väntade henne.” (s. 298) Efterhand skolas hon också in i familjen Malmådras bildningskultur:
Så småningom började också hennes sätt och uppfattning undergå en märkbar
förfining, när det gått in i hennes medvetande att simpelhet i tanke, i gärning
skar och sargade hennes nya vänner, att råa ord var som pustar av träck i det
rent doftande hem, i vars hägn hennes älskade barn frodades. (s. 298)
Förfining, smaksinne och vårdat språk ingår alltså i den skötsamme arbetarens livsstil likaväl som boklig bildning, konstsinne, samhällsengagemang och politisk insikt. Som obildad ”yrhätta” kryddar Gunda, som vi sett, sitt tal med ”råa ord” och
slanguttryck som ”i jössu namn”, ”korkat” och ”mähä”, men det språkbruket lägger
hon tydligen bort i under familjen Malmådras ”förfinande” inflytande.

Språk, kultur och smak
Språkbruket bidrar ofta till att individualisera karaktärerna i Maria Sandels författarskap, och i Virveln är det i synnerhet Magdas svekfulle fästman Helge som utmärker sig på detta sätt. Han talar genomgående stockholmsslang (av typen ”ekensnack” eller ”söderamerikanska”) med många från det så kallade tjuvspråket ”månsing” inlånade ord och uttryck.161 Detta språkbruk röjer hans ställning i romanens

161 Månsing (eller monsing) var ett hemligt blandspråk, som talades bland gårdfarihandlare på
landsbygden och småkriminella ”lösdrivare” i storstäderna, med inslag från romani och resandefolkets språk, i Stockholm uppblandat med stockholmska sociolekter, hämtade äv. från kväsarslangen. Se folklivsforskaren Arthur Thesleffs tidstypiska översikt, Stockholms förbrytarspråk och
lägre slang 1910–1912 (1912), s. 3f., 11f. För nyare perspektiv, se Sven H. G. Lagerström, Månsin.
Knallarnas hemliga språk (2004).
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värld, inte bara som obildad arbetare utan också som småkriminell.162 Även Magda
talar detta språk vid behov av hemlig kommunikation med Helge. När hon i ett
telefonsamtal konspirerar med honom inom hörhåll för sin chef är hennes repliker
”uppblandade med besynnerliga ord, omöjliga att förstå, av en oinvigd” (s. 184).
Belysande exempel på hur det kan låta får vi i en scen när paret är på väg till ett
dansställe och Helge vill skynda på Magda: ”Sno dig nu, om vi ska opp och klacka!
(dansa). Jag har ingen kosing, förstår du, för jag har tjinnat mirum en räckla, och
den beller mirum åttifem stål och lackmarorna tjuguåtta. (Jag har köpt mig en rock,
och den kostar mig åttifem kronor och lackskorna tjuguåtta).” (s. 192) Och han
fortsätter: ”Du kan stanna här medan jag tjör och tjinnar en panna. Det går bra att
sno en blåsa under pausen. (Du kan stanna här medan jag går och köper en liter.
Det går bra att få sig en sup under pausen).”
Bristen på både ”förfining” och proletärt klassmedvetande hos Magda och Helge
blottas också genom deras klädsel. Inför en danskväll med Helge har Magda utrustat
sig på följande sätt:
Frasande fin var hon från topp till tå, stoffet i hennes kläder var visserligen
av billigt slag, men snittet var efter sista mod; hon var starkt parfymerad, håret
stod ut en kvarts meter runt huvudet, upplagt över kolossala valkar. Särskild
omsorg var nedlagd på skorna, de var av modernaste fason, prydda med spännen och rosetter och försedda med flertumshöga klackar.
Kommen ett stycke på väg gick hon in i en port och prydde sig med ett par
armband, skruvade fast blixtrande smycken i öronen och band ett flor om
ansiktet. (s. 187)
Magda är överdrivet utstyrd som ”en ångare klädd till lustresa”, som en mötande
bekant formulerar saken, och Helge ligger inte långt efter. Han verkar ha lånat typiska inslag från ”kväsarkvantingens” stilideal:163
Liten och spinkig var han klädd i kjolliknande byxor. En vid, buteljgrön ulster
slängde om honom, uppknäppt över bröstet, så att den kolossala similidiamanten i hans gulgrönrandiga slips fick tillfälle att fullt utveckla sin strålglans. Om halsen var virad en tjock ylleduk i ulsterns färg, den ena ändan var
elegant slängd över vänstra axeln. Hans hår var långt och tvärklippt i nacken,
skuret i uddar upp till pannan, över vilken det föll i en tjock fettglänsande
162 För romanens del demonstreras samtidigt det i Ekholm, ”Arbetarlitteraturen” anförda kriteriet
på en ”mindre” litteratur, som ”en litteratur som en minoritet skriver på ett större språk”
och ”använder detta större språk på ett deterritorialiserande vis”, dvs. ruckar på och avnormaliserar
språket genom att göra bruk av en ’subversiv’ dialekt” (s. 154).
163 Kväsarkvanting: arbetaryngling i förra sekelskiftets Stockholm med utpräglad klädstil och avvikande sociolekt. Se t.ex. Stockholms kväsa[r]grabbar och Kväsa[r]rynkor. En intressant inblick i
Stockholmsgaminens egendomliga språk och uppträdande, samt Kväsargrabbar & kväsarfjällor,
deras seder och bruk. En bild ur storstadslifvet (1902). Se vidare Michael Karlsson, Kväsarkvantingar – ligister eller bärare av en subkultur? (1993).
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lugg, som i sin båge nådde till näsroten. Krönande skapelsen, som struttade
fram med inåtvända tår och krängande benrörelser, satt en hatt med flaxande
brätten på sned över skulten. (s. 189)
Båda är uppklädda efter bästa förmåga, men utan att förstå vare sig borgerliga eller
proletära smakregler. Ingen av dem lyckas heller väcka den beundran de eftersträvar, utan uppfattas som löjligt uppseendeväckande ”harskramlor” av de mötande
(s. 190).164 Klassmedvetna arbetare skäms över dem: ”Och det är en av vår egen
klass, […] av svensk arbetarklass! Vad ryms väl i hans själ? [---] Det känns svårt
att behöva blygas på sin klass’ vägnar.” (s. 189) Proletär bildning och skötsamhet
innefattar också klassmedvetande och klassolidaritet. Detta är familjen Malmådra
ett tydligt exempel på, men de är inte ensamma.

Skötsamhet och klassmedvetande
Familjen Glänta är en annan skötsam arbetarfamilj, som engagerar sig både fackligt
och inom arbetarnas bildningsrörelse. Sonen Erik Glänta är sedan länge förlovad
med Sylvi, Karin Malmådras syster. Han är inte bara en trofast fästman och duglig
verkstadsarbetare, utan också aktiv inom arbetarrörelsen och inte minst storstrejken. Denna klassolidaritet får han dock betala med svartlistning och arbetslöshet.
Arbetskamraterna samlar då in pengar till en Amerika-biljett åt honom, men han
vägrar emigrera: ”det har kostat mig för mycket att vara svensk, för mycket lidande
och arbete, både kroppsligt och själsligt, för att jag nu skulle vända ryggen åt mitt
land” (s. 295). Det är inte tidens svensknationalistiska ideologi som Erik här ger
uttryck för, utan känslan av hemortsrätt i det Sverige vars materiella värden han och
hans klass producerar. Landet tillhör honom, menar han, ”med blodets och svettens
rätt”, inte makthavarna, som lever av deras arbete (s. 296). Han vill stanna kvar för
att kämpa för sin klass: ”Min tid kommer. Jag stannar och gör vad jag kan för vår
sak. Det är alltid en man till i ledet.”
Även brodern Arvid Glänta är engagerad i arbetarrörelsen och inte minst dess
bildningsverksamhet. Han delar ut socialistiska broschyrer och bjuder in till proletära upplysningsmöten. Han söker bland annat intressera paret Magda och Helge
för sina broschyrer, men deras ”nyttiga råd hur vi ska förhjälpa vår klass till bättre
livsvillkor” (s. 196) lockar inte. Kunskaper bryr sig Helge inte om: ”Va fan är det
för struntprat! Kunskaper, jag! Det finns väl ingenting som inte jag vet!” Inte heller
klassolidaritet är något för honom:
Va fan bryr jag mig om hur andra har det […] Vill inte folk hjälpa sig själva
kan de låta bli. Inte har jag tid att tänka på andra än mig själv. Jag jobbar från
morgon till kväll, och har jag nån stund ledig, så finns det alltid någon spektakelmakare, som lagar att man kan få röra på skrattmusklerna. (s. 196f.)
164 En harskramla är ett redskap som skapar ett skramlande oljud för att skrämma fram harar vid
jakt.
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Här ställs två proletära attityder till bildning mot varandra: å ena sidan inriktningen
på kollektiv kunskap och kamp inom arbetarrörelsen; å andra sidan inriktningen på
individualistisk förströelse och flykt från arbetets förbannelse. Framför allt är det
skillnaden mellan organiserade och oorganiserade arbetare som exemplen belyser.
Arbetarrörelsen, fackföreningen, den proletära organisationen, framstår i denna
roman som både livlina, ryggrad och blodomlopp för arbetarklassen, för att inte
säga dess själ. För den militanta Tora Dyning, Karin Malmådras gifta syster, får
”organisationen” närmast funktionen av religionssubstitut. Redan när storstrejken
bryter ut ligger hennes familj illa till; maken Verner super upp alla pengar och barnen ropar efter bröd. Att bli strejkbrytare skulle hjälpa materiellt, men den möjligheten avvisas – klassolidariteten måste gå före och ”organisationen” måste skyddas
till varje pris:
En snyftning sökte arbeta sig fram ur Toras bröst, men hon tvang den tillbaka.
Och åter stramade hennes skälvande läppar i trots och tänderna bets samman
med en smäll. Kamp! Kamp till det yttersta. Aldrig skulle det med rätta kunna
sägas, att bröder svikit bröder, då gemensam nöd bort ena. Aldrig. Ty i proletärernas bröst hade broderskapets heliga idé sin fasta tillflykt.
Gemensam nöd. Ty i dag dig, i morgon mig. Och dessutom — var det icke
deras dyraste skatt, organisationen, kapitalets rövarhord nu ville åt, frossa av,
slita sönder med grymma klor, skatten som bärgats med omätliga offer av
möda och liv, som varit och var mediet att höja de trälande ur förnedringen,
förädla och ståla klassviljan, vidga sinnena, vinna själarna för kulturen. Åh,
organisationen, solbringaren, den som skaffat luft och bröd och sång i hem,
skövlade av brist och allsköns unkenhet. För den var intet offer för stort —
den var omistlig som ryggmärgen. (s. 227.)
Här talas om ”broderskapets heliga idé”, och ”organisationen” framstår som en frälsare med gudomliga attribut: ”solbringaren”, som skänkt både kroppslig och andlig
spis åt arbetarklassen under ökenvandringen under kapitalismen. Men strax därpå
följer mer sekulära tongångar, när Tora blir indragen i ett gräl om den stundande
storstrejken. Grannen fru Levin, som kallar sig kristen, tar avstånd från strejken,
vilket inte förvånar Tora: ”Det är ju regel att de kristna är svans åt de stora, som har
makt och pengar.” (s. 229). Och hon utbrister, något inkonsekvent, i en tackbön:
”alla goda makter vare tack att jag inte är kristen!” Fru Levin försvarar sig: ”Vi har
ju inget inflytande.” Men en annan granne hugger till: ”Lev som ni lär så får ni.”
Den kristna läran vet även de sekulära arbetarna mycket om, skolade i bibelkunskap
som de är sedan barnsben, och därför ser de skillnaden mellan lära och liv hos sin
överhet. Här återkommer den inom arbetarrörelsen vanliga kritiken av kyrkans,
prästernas och de namnkristnas hyckleri och dubbelmoral: ”Ni kristna tiger alltid
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bara inte orättvisorna och förföljelserna drabbar er själva”. Men om de levde sin
lära, antyder nu den andra grannen, så skulle arbetarna tydligen lyssna till dem.165
Fru Levin, själv arbetarhustru, ser inte motsägelsen. Arbetarna ”bråkar” för mycket, när de i stället borde ”leva i fred med sina arbetsgivare”, menar hon, med hänvisning till just gudsordet: ”Det är gott att bröder sämjas, säger bibeln”. –Ja, men
arbetsgivarna behandlar ju inte sina arbetare som bröder, förklarar Tora, så att arbetarna ”bråkar” är inte att undra på: ”Det är ju vi som är de anfallna. Man har sparkat
ut våra kamrater från arbetsplatserna, de sämst lottade, som lever i halvsvält, när de
har det som bäst, och som inte kan hjälpa sig själva mot blodsugare och utpressare.”
(s. 229f.) De kristna grundsatserna om broderskap och nästankärlek måste omsättas
i handling och tillämpas därför i själva verket bättre inom den sekulära arbetarrörelsen än av de kristna själva. Att resa sig mot förtryck och kämpa för bättre villkor åt
de svaga är nämligen en helig plikt för varje anständig arbetare, hävdar Tora:
Jag skulle skämmas att vara arbetarkvinna, om de våra tålde en sådan gemen
behandling av våra mest utarmade kamrater och lämnade dem i sticket. Nej,
hellre en strid på liv och död. Vi får bereda oss på att svälta och kastas ut på
gatan och misshandlas, men det må vara detsamma bara vi gör vår plikt fullt
ut. För det är tusen gånger bättre att lida med ära, ser frun, än att leva obekymrat och glatt som fega mesar och självisk fänad. Det är min tro. (s. 230)
Här beskrivs arbetarklassens hederskodex som präglad av osjälviskhet, medkänsla,
omtanke, generositet, mod, uthållighet, ansvarskänsla, pliktkänsla, civilkurage –
dygder som i arbetarrörelsens barndom tillskrevs både den socialistiska solidariteten och den kristna nästankärleken.

Strejkbrytaren, solidariteten och nästankärleken
I Virveln kommer de kristna dygderna också till samstämt uttryck genom berättelsen om strejkbrytaren Gottfrid Lur: hatad och avskydd som klassförrädare räknas
han till sist ändå som medmänniska. Det blir en mödosam och dramatisk process.
När arbetsgivarnas lockout är ett faktum och storstrejken annonseras, är det med
stor vånda som arbetarna lägger ner arbetet, men att bryta strejken vore värre. Ett
hemskare brott än strejkbryteri kan inte tänkas inom arbetarrörelsen. Denna avsky
mot strejkbrytaren ger Maria Sandel ett tidigt dramatiskt uttryck för i dikten ”Förrädare” från 1902, som inleds med följande hatfulla rader:166
Du träl under ömkliga lustars makt,
du lismande, fala själ,
165 Skillnaden mellan hycklande kyrkokristendom och uppriktigt kristligt sinnelag visat i handling
tematiseras i Maria Sandels novell ”En verklig kristen”, Julfacklan 1924, återutgiven i antologin
Två röda pennor. Ett urval texter av Maria Sandel och Karl Östman, s. 73–84.
166 Maria Sandel, ”Förrädare” i Skoarbetaren 1905:4.
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som säljer din broder åt våldets jakt,
och lamslår med gift hans häl,
ditt namn väcker avsky liksom en pest,
vårt skinn för din dräkt du flår,
och fägnar förtryckarn, din hedersgäst
med det blod som av oss du får.
Strejkbrytaren beskrivs som värre än Judas, som ju ändå greps av samvetskval,
slängde de trettio silverpengarna och ”kvaltyngd som själfspilling dog,/ vi lära af
bibeln”,
men du, mer fräck,
stoltserande fyller du lugnt din säck
med en blodskatt för oss du fick.
Slutraderna ropar ut hämndens dag, som förvisso ska komma, och då ska ingen nåd
visas.
Strejkbrytaren Lur i Virveln är förstås av samma skrot och korn. Han har visserligen sex barn och hustrun gravid med det sjunde, och Lur vill inte se sin familj
svälta; men den situationen är han inte ensam om, och den ursäktar inte strejkbryteri
i kamraternas ögon. Redan namnet Lur antyder girighet och svek. Första gången
det nämns är när han kastat ut sin inneboende Gunda på gatan efter att hon kallat
honom ”Strejkbrytare” (s. 253). Men hon vill ändå inte bo kvar hos en ”brytare”,
säger hon – hellre då hemlöshet. De strejkande arbetarna demonstrerar sin vämjelse
mot honom på många sätt. Hos familjen Glänta känner man doften av kött från Lurs
lägenhet intill, medan de själva bara har bröd och potatis. De öppnar då fönstren för
att ”vädra ut” Lur och förbannar hans namn, men kommer av sig vid tanken på vad
namnet står för: ”Ingen anständig människa talar om skit vid bordet”, förmanar Erik
(s. 282). Efter det klena resultatet av strejken triumferar Lur och hånar förlorarna:
”Seger — va? spottade han fram och log vidrigt” (s. 285). Men då ”gnistrade det
till” hos en av arbetarna, som ”tog smuts ifrån gatan och kastade förrädaren i synen”. Lur beskrivs således samstämmigt som klassförrädare av både karaktärer och
berättare och därmed som så vedervärdig att hans blotta namn inger äckel.
Men trots Lurs eget svek mot klassolidariteten så får han själv möta solidaritet
från sina klasskamrater. Vid ett fackföreningsmöte efter strejken föreslår ordföranden Knut Vinge (en karaktär från debutromanen!) till allas häpnad en insamling till
Lur. Hans familj lever nu i en bottenlös misär, som Knut blivit vittne till tidigare
under dagen: ”en flock utsvultna, blåfrusna barn, förrädaren Lurs barn, kring sin
havande mor” (s. 315) i en iskall nödbostad. Knuts avsky för Lur vet fortfarande
inga gränser; ännu när han ska tala för insamlingen väller föraktet upp: ”hans eget
djupa förakt för den man, vars talan han ämnade föra, reste sig i lidelsefullt uppror”
(s. 314). Men han kan ändå inte tiga. Kamraterna blir förstås uppbragta över förslaget: Lur lider sina gärningars lön, och Knut försvarar en förrädares sak, anser de.
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De vill ha hämnd: ”Nemesis. — Det är lagom åt förrädaren. — Sånt läder ska sån
smörja ha.” (s. 315) Men Knut har en annan rättskänsla:
Att vi inte har någon skyldighet att hjälpa Lur, behöver jag inte fastslå. Han
är ett vrak, som inte förtjänar att bogseras i land. Men nu är det ju inte fråga
endast om honom utan om oskyldiga, som han dragit i fördärvet. Barnstackarna har ju inget ont gjort — de rår ju inte för, att de har ett kräk till far.” (s.
316)
Barnen ska alltså inte behöva lida för fädernas synder, och hjälp måste tydligen inte
förtjänas, utan kan motiveras av behov och medmänsklighet. Förslaget antas till sist
– enhälligt – av mötet. Lurs svek är fortfarande oursäktligt, men han blir ändå
inkluderad i sin hjälpbehövande familj.
När insamlingspengarna ska överlämnas, och de två utsedda kamraterna stiger
in i Lurs bostad, möter ett obeskrivligt elände: stank, lort, mögel, mörker och kyla;
en dödsförskräckt havande hustru och sex blåfrusna barn i trasor; en sovande Lur
övertäckt med lump i en uttjänt soffa. Men på väggen över strejkbrytaren möter
bilder från en helt annan värld och kultur. Från bilderna blickar de svenska och
tyska kungafamiljerna ner på ”sin sovande samhällsräddare”, vars ”höga beskyddare” de här framträder som. Berättaren uttolkar sarkastiskt relationerna mellan den
kungliga överhetens och strejkbrytarens världar:
Och om han [Lur] än icke hade änglavakt över sin slummer, saknade han
därför ej höga beskyddare. Rakt över hans huvud satt hans egen monark omgiven av prinsar och prinsessor, alla i stor prakt och härlighet. Noga räknat
fanns även änglavakten tillstädes, ty hans majestät betraktade hult sin sovande
samhällsräddare över serafimerordens kedja av änglahuvuden med utslagna
vingar. Ännu litet högre upp på väggen och mer åt sidan tronade tyska kejsarparet med arvingar, alla soligt leende mot Lur, alla utom överherren själv,
som såg ut att ha fått en sur uppstötning i halsen och ge fattig Lur skulden
därför. Men denne vände underdånigt gapet, glest besatt med murkna tandspillror, mot den onådige som om han menat: — Spotta ut, jag tar mot allt,
bara det lönar sig! (s. 327f.)
Troligen föreställer den ena bilden den år 1907 tillträdde kung Gustaf V med familj;
den andra rimligen kejsar Wilhelm II med familj i det dåvarande Tyska riket.
Motiven härrör från toppskiktet av den samtida överklassen, men bilderna fick stor
spridning bland arbetarklassen och det arbetande folket i form av billiga oljetryck
och vykort. 167 De införlivades med den folkliga populärkulturen och dess bild167 Se oljetryck med Gustaf V med familj 1909,
http://carl.kulturen.com/web/image/zoom/477672/42994_000_01.jpg, samt foto på Kejsar
Wilhelm II med familj 1910, https://media.gettyimages.com/photos/our-imperial-family-thegerman-kaiser-wilhelm-ii-with-his-large-picture-id503004975?s=2048x2048.
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ningsarv (även om kungabilderna i senare tider gärna flyttade ut till torrdassen).
Inne hos Lur hänger bilderna som en illustration till det klassamhälle som strejkbrytaren, ”samhällsräddaren”, i praktiken skyddar, men också som vittnesbörd om hans
förvirrade klassmedvetande och oreflekterade bildningsnivå.
När Knut och Arvid från fackklubben dyker upp blir Lur både rädd och skamsen,
och kamraterna är lika upprörda som förut – ”Knuts blickar skar som blåblanka
knivar i Lurs ansikte, isande förakt spelade om hans mun. Arvid hejdade sig med
nöd från att spotta” (s. 329) – men de behärskar sig för barnens skull och förklarar
vänligt varför de kommit: ”Kamraterna har fått veta, att Lur har det bekymmersamt,
och de vill gärna hjälpa.” (s. 330). När de häller ut insamlingspengarna på bordet
förstummas Lur över detta sätt att löna ont med gott: ”Pengarna snuddade mot hans
armbåge, som bedövad stirrade han på dem några sekunder, reste sig häftigt men
vacklade, fick tag i bordet och blev stående, tungt stödjande sig mot detta med sina
skälvande händer.” (s. 330). Lur är tillintetgjord av tacksamhet och skuld.
Nu förbereds en regelrätt omvändelsescen. Romanens följande fyra sidor upptas
av berättarens närmast förkunnande utläggning av Lurs samvetskval och självrannsakan. Inledningsvis kommenteras strejkbrytarens väg mot ”fördärvet” med utgångspunkt från ett bibelcitat (Matteus 3:3), där domsprofeten Johannes Döparen
från öknen uppmanar syndare till bättring. Här återanvänder Maria Sandel sitt påtvingade kristna bildningsarv för proletära syften:
Vad försiggick väl inom honom? Vilka speglingar såg hans inre öga?
”En ropandes röst är i öknen…”
Han såg sig själv sådan han var. Genom hans själ brusade en stark vind
renande, befriande. Den sopade obarmhärtigt bort alla floskler, frivola begrepp, listiga vrängningar av evigt bestående sanningsvärden, varmed han
skrudat sin förrädaregärning i akt och mening att muta och förvilla sitt knotande samvete. En pestböld, hade detta brott mot solidariteten frätt omkring
sig, med var och sårnader betäckt förut friska ställen i hans själsliv. Hans
självkänsla hade i grunden alltid varit mindervärdig, men tack vare den utpräglat goda kamratandan inom den kår han tillhörde före sitt förräderi, hade
han hållits uppe. Berövad stödet bar det mot fördärvet (s. 331)
Vi får också veta att Lur efter strejkens slut blivit arbetslös och hamnat i trasproletariatet, trots sin tjänstvillighet som strejkbrytare: ”när striden var ändad avstjälptes han, hjälparen i nöden, likt annat skrot utanför verkstans område” (s. 332).
Men han trivs inte bland trasproletärerna: han ”greps av vämjelse för det människoförakt, som krälade honom till mötes, hälsade honom som frände, inympade sina
laster på honom och kom dessa, jämte hans egna låga böjelser, att rikligen yngla av
sig” (s. 332). Deras gemenskap beskrivs som ett syndanäste, och berättaren skräder
inte orden i sin avslutande domspredikan över förräderiet:
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En förbannelsens väg är förrädarens. Ej blott de levandes förakt drabbar honom. Döda generationer skriar ut sitt ve över honom i hans eget blod. De har
krupit, de har kysst piskan, de har trälat med svält och skymf som vederlag
men under knot och hatfulla tankar och törstande efter hämnd. Den vissa förhoppningen att deras efterkommande en gång skulle kräva bot för fädernas
lidanden, skipa rättvisa och upptaga kampen mot våld och förtryck — den
förhoppningen var en lisa i deras elände, en ljusglimt i deras livs mörker.
[---] Men lång var väntans tid, oändligt lång och kvalfylld. Äntligen är
dock tiden inne för deras stam att stå upp till kamp på liv och död för sina
rättigheter, att hämnas blod som spillts, must som sugits av våldets polyper;
sammanslutningens vapen är i deras hämnares hand, och då – då övergår
denne till fienden!
Förrädare! Förrädare! (s. 333)
Men vad Lur hör är inte denna lagiska domspredikan på romanens berättarnivå,
utan kamraternas mer så att säga ’evangeliskt’ klingande ord i romanens fiktionsvärld: de handlar om medkänsla och hjälp åt den förlorade son som han blivit. Denna gest att löna ont med gott väcker hans samvete, synliggör skulden, framkallar
ånger och leder till förkrosselse:
Åter kom struphuvudet i våldsam rörelse, men hur han än svalde, lösgjordes
en tung droppe, rann långsamt utför hans kind och stannade dallrande på kvittot. Ännu en… Så med ett höjde han huvudet och såg sina förrådda kamrater
i ögonen; för första gången, sedan han lopp åstad till sin nesliga gärning, mötte han deras blick utan att skygga. En spasmodisk darrning riste hans grovbyggda gestalt. (s. 335)
I sin förkrosselse är Lur så tillintetgjord att han knappt ens förmår underteckna
kvittot på mottagandet av pengarna: ”Han doppade pennan, men handen skakade
så att bläcket yrde kring. Ännu ett försök — och stora, otympliga kom bokstäverna…” (s. 336). Men det är inte sin namnteckning han skriver, utan en bön om
förlåtelse: ”Goda människor, förlåt mig det onda som jag gjort er och tag mig till
kamrat igen!”
Denna omvändelsescen kunde ha passat i vilken kristen väckelseberättelse som
helst, både till form och innehåll.168 Den fallne syndaren fördöms, ångrar sig, ber
om förlåtelse, tas till nåder och återupptas i den gemenskap han svikit. Men här är
det inte den kristna församlingen utan ”organisationen” – den socialdemokratiska
”solbringaren” – och det proletära ”broderskapets heliga idé” saken gäller. Likheterna är inte att undra på med tanke på det kristna kulturarvets djupa folkliga rötter
och överströmningen mellan arbetarrörelse och kristna folkrörelser som väckelsen
168 Påpekat äv. i Godin, Klassmedvetandet, s. 135. För genren fromma berättelser, se. Åke Kussak,
Författaren som predikant. Ett frikyrkosamfunds litterära verksamhet 1910–1939 (1982), kap.
4, ”De fromma berätelserna”.
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och nykterheten. Inte heller förvånande är, som framgått, arbetarförfattaren Maria
Sandels förtrogenhet med detta arv och hennes återbruk av detta för nya politiska
syften. Vi har ju redan sett hur den kristna nästankärleken och den proletära solidariteten förs samman i hennes berättelser.
Överraskande är däremot hur hon lyckas integrera den evangeliska försoningstanken i sitt klassperspektiv. Strejkbrytaren Lur är en klassförrädare, som kallas ”en
Judas’ efterföljare” (s. 334) och därmed döms skyldig till den värsta tänkbara förbrytelse. Ändå räddas han ur ”fördärvet”, som berättaren kallar det, och det redan
innan han själv visat ånger och bett om förlåtelse. Han är en förvisso en förlorad
son lik den i Jesus berättar om (Luk 15), men han återvänder inte frivilligt till
fadershuset, utan uppsökes i stället själv av en nådefull fader, som tar emot honom
innan han vänt om (jfr Luk 15:17-24). Först då kommer han till besinning och kan
själv ta emot förlåtelse. Denna de svikna kamraternas försonlighet gentemot en av
berättaren själv så hårt dömd klassfiende ligger långt ifrån samtida klasskampstänkande, men närmar sig kristet-evangeliska föreställningar om ”den förekommande nåden”, som även erbjuds syndaren, och nästankärleken, som även omfattar
fienden.169 Ett sådant försonligt perspektiv öppnar i sin tur för ett reformistiskt
klassamarbete, som vid tiden för romanen Virvelns publicering redan påbörjats.170
Klassförsoning skulle också bli ett allt mer utvecklat tema i Maria Sandels senare
verk. Men nästa bok, novellsamlingen Hexdansen (1919), domineras av ett kritiskt
skötsamhetsperspektiv, inriktat på bristen på bildning och moral inom arbetarklassen. Boken kan läsas som en domspredikan – kanske inte över arbetarklassen så
mycket som över det samhälle som bär ansvar för misären.

169 Se t.ex. Matt 5:43-47: ”I haven hört att det är sagt: 'Du ska älska din nästa och hata din ovän.’
Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder, och varen så eder
himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över
både rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om I älsken dem som älska eder, vad lön kunnen I få därför?
Göra icke publikanerna detsamma? Och om I visen vänlighet mot edra bröder allenast, vad synnerligt gören I därmed? Göra icke hedningarna detsamma?”
170 T.ex. genom samarbetet med Karl Staafs liberaler efter valet 1911.
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8 Den svåra skötsamheten – Hexdansen
Hexdansen (1919) är en samling av fem berättelser, av vilka den första, titelberättelsen, är närmare 200 sidor och därmed i längd motsvarar en roman. Hexdansen är
en mörk bok, som i stort sett enbart uppehåller sig vid laster och brott, nöd och
lidande inom arbetarklassen, det ena som en följd av det andra. När boken kom ut
1919 hade det gått sex år efter Maria Sandels förra bok, Virveln 1913. Under den
tiden hade mycket hänt, både i Sverige och världen. Världskriget 1914–1918, ryska
revolutionerna i februari och oktober 1917, Finlands självständighet 1918 med åtföljande inbördeskrig och Novemberrevolutionen i Tyskland 1918 medförde stora
omvälvningar, inte minst inom den europeiska arbetarrörelsen. Krigsutbrottet drev
många socialdemokrater att sluta upp bakom sina regeringar och acceptera nationell
upprustning, delvis i strid med den proletära internationalismen. I Sverige styrde en
högerregering 1914–1917, som i oktober 1917 efterträddes av en koalitionsregering
av socialdemokrater och liberaler. Denna övertog regeringsmakten i ett läge då Sverige självt stod på randen till revolution. SAP var redan försvagat av partisplittringen tidigare under året, och därtill kom den sociala nöden i landet. Kriget, avspärrningarna, livsmedelsbristen och ransoneringarna med höjda priser hade orsakat
svält, som under våren 1917 hade lett till hungerkravaller på många orter, där polis
och militär gick till motangrepp.171 Direkt efter krigsslutet bröt också spanska sjukan ut, med kulmen hösten 1918.172 Läget var alltså på många sätt dystert, och
trycket underifrån var hårt, med krav på både materiella förbättringar och politiskt
inflytande för arbetarklassen. Pressen på makthavarna ledde till en urtima riksdag
1918, som äntligen fattade principbeslut om allmän och lika rösträtt för kvinnor och
män, vilket lade grunden till den politiska demokratin i Sverige. 1919 fattades det
slutliga beslutet, och samma år drevs lagen om åttatimmars arbetsdag igenom, även
den efter flera decenniers strider; men undantagen var flera, och i praktiken berördes enbart industriarbetare vid fabriker med fler än fyra anställda.173 Det betydde
bland annat att arbetare inom hemindustrin, som exempelvis Maria Sandel själv,
var undantagna.
Det var alltså en mörk tid som Hexdansen sändes ut i, och mörka var också de
år som föregått boken. Till det kommer att Maria Sandel själv hade börjat tvivla på
sin uppgift som arbetarförfattare. Hennes tidigare böcker hade sålt dåligt, och hon
var besviken på sin publik. När hennes förläggare Karl Olsson redan 1918 förklarat
sig villig att ge ut Hexdansen, avvisade hon erbjudandet, eftersom ”inte större in171 Se Sheri Berman, The Social Democratic Moment. Ideas and Politics in the Making of Interwar
Europe. London: Cambridge, Massachusetts, 1998, kap ”The Swedish Revolution 1917–1918”.
172 Av Sveriges dåvarande c:a 6 miljoner människor dog 37 573 personer. Se vidare Margareta
Åman, Spanska sjukan. Den svenska epidemin 1918–1920 och dess internationella bakgrund
(1990).
173 Undantagen var många, t.ex. alla statsanställda, anställda inom jordbruket, många anställda inom kommunikationsväsendet; vidare undantogs de flesta kvinnodominerade arbeten: t.ex. hembiträden, vårdpersonal, affärsbiträden, serverings-personal och många kontorsanställda. Se ”Lag om
arbetstidens begränsning” (1919), s. 674.
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tresse kan påräknas från arbetarepubliken än uppl. anger”.174 Hon fortsatte dock att
arbeta med boken, och efter ett år ändrade hon sig lyckligtvis: ”Det var bara nyttigt
att den fick ligga ett år”, konstaterar hon.175 Men bristen på gensvar tycks ha förmörkat hennes bild av arbetarklassen.
Mot den bakgrunden är bokens eget mörker inte att undra på. Alla berättelserna
slutar i moll, med död, undergång eller vansinne i en veritabel häxdans av ondska
och olyckor. Mörker präglar inte bara motiv och teman, utan också stilen. Texten
är mer obarmhärtigt naturalistisk än någonsin, med ingående skildringar av nöd,
förfall och brutalitet. Skötsamhet, bildning och moral hör inte hemma i denna värld.
Genom denna frispråkighet väckte boken också anstöt på många håll.176 Även recensenter inom arbetarrörelsen upprördes över såväl innehåll som form.177 Framställningssättet präglas samtidigt av en grotesk humor, som på en gång lättar på
trycket och förstärker allvaret. Berättaren själv är i denna bok ännu mer aktiv än
tidigare, både med egna moraliska omdömen, ingående karaktärsanalyser och inte
minst komik, humor och ironi. I sitt personliga engagemang för karaktärerna framstår hon ibland nästan som en egen karaktär, men på en metanivå ovanför den berättelsevärld som hon frammanar.

De episodiska berättelserna
Alla berättelserna utspelas i Stockholm och skildrar olika aspekter av arbetarklassens miserabla villkor där. Den materiella nöden framträder tydligast i ”Blod
174 Brev till Karl Olsson 19/9 1918; cit, eft. Arne Högström, ” ’Sött ligger inte för mig’. Maria
Sandels brev, 1918–1922”, Arbetarhistoria 156–157 (2015:4–2016:1), s. 68.
175 Brev till Karl Olsson 19/9 1918; cit, eft. Arne Högström, ” ’Sött ligger inte för mig’. Maria
Sandels brev, 1918–1922”, Arbetarhistoria 156–157 (2015:4–2016:1), s. 70.
176 T.ex. Rosa Heckscher i Svensk tidskrift 1920: Man frågar sig ”vad det egentligen ska tjäna till
att sådana [böcker] skrivas. De äro sanna, om man så vill, nämligen för så vitt som man därmed
menar att det som skildras verkligen hänt eller mycket väl kunnat hända, och att miljön återgivits
med fotografisk noggrannhet. Men är det verkligen sanningen i ordets egentliga djupare betydelse
som här ges? Sådana böcker äro sanna i samma mening som en fotografi: de visa oss en sida av
verkligheten, men genom att de övriga borteliminerats blir bilden skev och kan aldrig rubriceras
som konst.” (s. 233)
177 Se t.ex. Vera von Kraemer i ” Ett skri ur djupen”, Stockholms-Tidningen 12/6 1919: ”I denna
skildring finns inte en ljuspunkt. Den är f.ö. så bräddad med agg och hänger sig så pass åt pinsamma
detaljer, att man reagerar inför det skildrade, icke av feghet inför smutsen, utan i en känsla av att
författarinnan icke konstnärligt behärskar sitt ämne, utan i ett slags skadeglädje kommer det för nära.
Teckningen av pappa Nermans utbrytande vansinne, som för övrigt bär alla tecken på att vara gjord
efter verkligheten, är rent smaklös, med ett försök till humor, som slår över i råhet.”
Erik Hedén i ”En äkta folklivsskildring”, Social-Demokraten 16/12 1919, är däremot berömmande
av samma skäl: ”Maria Sandels böcker höra till dem som äro konstnärliga, därför att de äro uppskakande. Så ock med Häxdansen. Där finns det ganska litet av de vackra och varma drag med vilka
hon eljes brukar – fullt verklighetstroget – uppliva sina skildringar ur arbetarvärlden. I stället har
hennes fantasi denna gång tagit ovanligt kraftig flykt i skildringen av förfallet och, nöden. Det märkligaste är emellertid att boken trots ’denna ämnets ohygglighet alldeles icke är svår eller motbjudande att läsa. Ty Maria Sandel äger något som bildar den nödiga motvikten mot livsskildringens
hemskhet: humor.”
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som ropar”, där en hel familj går under i ett utvidgat självmord, utlöst av arbetslöshet, fattigdom, kyla och svält. Familjen är dock skötsam; det torftiga hemmet är
”i prydligt skick”, konstaterar den ordningsamma hustrun via berättaren:
Ett bländvitt, väl lappat lakan tjänade den gustavianska sängen till täcke, hon
slätade det ehuru onödigt, gav aspidistran [en krukväxt] vatten och tätade med
en mattstump vid fönstret, där det svåra draget var. En snodd med uppträdda
knappar, Margits halsband, låg under bordet. Modern fingrade det litet, smålog … Så började hon udda papper till hyllan ovan ställningen vid kakelugnsspiseln, där en vattenhink med lock stod. (s. 218)
Även moralen är hög och inkännande: ”hon tänkte icke på sig själv”, utan bara på
barnen och inte minst maken:
[…] hon gruvade sig över att hennes make sannolikt var ute i det bistra vädret,
hon tänkte på hans tunnslitna kavaj, söndriga skor, bristfälliga underkläder.
Ack, måtte han ha fått något att äta i dag, suckade hon. Och med stingande
smärta : Att jag inte ska ha något åt honom i kväll, inte minsta bit mat. (s.
223)
De båda synes djupt fästade vid varandra och barnen, och beslutet att ta hela familjen med sig i döden fattar de gemensamt. De hugger sönder sina resterande möbler
till en sista brasa i spisen. När elden tagit sig skjuter de till spjället och går och
lägger sig hos barnen. ”Och döden hörsammade kallelsen och lät dem alla följas åt
till den eviga vilan, stor i barmhärtighet”, heter det till sist i högstämda ordalag.
Denna moraliskt högtstående och oblandat tragiska berättelse är unik i samlingen. Närmast kommer kanske slutberättelsen, ”I aftonstjärnans vår”, som skildrar en
lungsjuk ung kvinnas död på sjukhuset. Hon får besök av sin gamla lärarinna och
bekänner då att hon är rädd för att dö, eftersom hon fruktar ”Evigheten” (s. 263).
Hon längtar till himlen, där hon tror att hennes döda dotter befinner sig, men misströstar om att själv få komma dit: hon har levat som prostituerad efter att ha övergivits av barnets far och inte lyckats försörja sig på annat vis. Nu fruktar hon inte
bara helvetets plågor utan också den definitiva skilsmässan från barnet: ”Jag kan ju
inte hoppas att få komma till henne, jag i min uselhet” (s. 263) Sina löften om ett
skötsamt liv har hon inte hållit, men det som bekymrar henne mest är något annat:
att hon inte börjat ”sälja sig” tidigare, innan dottern hunnit fara så illa av fattigdomen att hon blev sjuk och måste dö: ”Jag har fått det för mig, att hon skulle levat
än – aldrig – blivit sjuk, om jag inte dröjt så länge med att – det där … Ack, jag var
så förfärligt självisk, ville inte – sköt opp – det bar så emot.” (s. 266) Det är då inte
prostitutionen hon ångrar, utan tvärtom sin själviska motvilja mot den, trots att inkomsterna från den kanske kunnat rädda dottern. Vad hon nu till sist önskar sig är
därför lite mer tid att leva, så att hon ska kunna bättra sig, bekämpa sin själviskhet
och på så vis vinna inträde i den ”evighet” där dottern är: ”Det var tid till förädling
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hon åtrådde. Hon vågade icke hoppas att, sådan hon nu var i själsligt hänseende, få
återförenas i evigheten med barnet, det renhjärtade.” (s. 267) Men i just denna längtan är hon redan ren, försäkrar den gamla lärarinnan: i längtan efter osjälviskhet och
självförglömmelse, kosta vad det vill. Att kunna glömma sig själv för en annan så
helt att inte ens orenheten förskräcker – det är att vara helt igenom ren. När den
sjuka förstår det, kan hon dö i frid, enligt berättarens religiöst klingande slutord:
”En överjordisk sällhet förklarade lill-Kerstis mor. Så sjönk hennes huvud lätt åt
sidan. En avskedsblick och hon var över gränsen.” (s. 269)
Här turneras den moralism Maria Sandels berättelser brukar ge uttryck åt i en ny
riktning. Sedlighet och moral är inte alltid konventionell skötsamhet, utan kan
ibland te sig som raka motsatsen. Men då måste man se djupare än moralens ängsliga väktare, nämligen till kärnan av det evangeliska budskap som Maria Sandels
arbetarberättelser så ofta aktualiserar.
De övriga berättelserna i Hexdansen tycks däremot domineras av både den
världsliga och religiösa Lagens ordning och brotten mot dess bud. ”Enligt Svea
Rikes Lag” skildrar hustrumisshandel och illegal abort utan minsta försonande
sken. Återigen möter en misär av fattigdom och våld, där den utslitna havande hustrun Julia tvingas utstå både psykisk och fysisk misshandel från en arbetsskygg alkoholiserad make. Dessutom hukar hon under den dagliga förnedring som städarbetet
hos en pedantisk kaptenska medför. Även barnkrubban som hyser sonen under arbetspassen är ett orosmoment: pojken är full av blåmärken och verkar sjuk (s.
243).178 Äldsta dottern har ”fallandesot” med okontrollerbara anfall, och för denna
misslyckade avkomma hånas modern av illasinnade grannar, som behöver sparka
nedåt för att själva stå ut. Familjens villkor är alltså bedrövliga, och värre blir det
när maken en dag kommer hem och får veta att ännu ett barn är på väg:
Ditt förbannade as, kommer du med en unge nu igen, skrek han, måttande en
spark åt hennes underliv.
Hon väjde med en skicklighet, som förrådde vana, men hann dock ej undan, sparken träffade henne i höften, vräkande henne mot dörren till köket, så
att änkan Frida, vilken hade örat mot sin sida av dörrspegeln, förfärad och
oförberedd så när tumlat över ända även hon. (s. 250)
Misshandeln gör stor skada, både till kropp och själ, och hustruns lidandesväg skildras som en passionsvandring, återigen efter bibliskt mönster, med den lidande Kristus som förebild:

178 Det fanns faktiskt en barnkrubba på Kungsholmen vid denna tid: ”För att göra det möjligt för
framförallt fattiga mödrar att yrkesarbeta, öppnades barnkrubbor där barnen togs omhand när mödrarna arbetade. Äldst av Stockholms barnkrubbor är Kungsholms barnkrubba som startade 1854.
Från början höll man till i lokaler som tillhörde Kronprinsessans Lovisas vårdanstalt för sjuka barn.
Verksamheten flyttade sedan runt i olika lokaler på Kungsholmen till 1909 då den nybyggda ’Gula
Villan’ i Stadshagen togs i bruk.” (”Barn på Kungsholms barnkrubba – 1914”, Stockholmskällan).
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Julia släpade sitt kors på Golgatavägen, hon gisslades, hon tömde lidandets
kalk, hon led dödens ångest, en moder, som bar sina barns oförskyllda lidanden, deras, som redan frättes av rötan i livssaven och det ännu oföddas, vilka
hon hopplös förutsåg. (s. 50)
När den nyfikna grannen Frida någon dag senare kikar in i lägenheten får hon syn
på hustru Julia liggande medvetslös på en matta med ”sipprande rött” mellan sina
”vador i grå, mycket stoppade strumpor” (s. 252). Frida drar snabbt sina slutsatser
och skrider genast till handling: ”Gud vare tack och lov att man kan skriva”, mumlar
hon, men vad det betyder förstår läsaren inte förrän berättaren meddelar att Julia
anmälts, åtalats och dömts för ”fosterfördrivning”:
Den olyckliga modern erkände utan omsvep sig skyldig till det varför hon
anklagades : fosterfördrivning. Enär all möjlig hänsyn togs till omständigheterna och motivet till gärningen blev domen den lindrigaste lagen medgiver :
ett års straffarbete. (s. 252)
Med de orden slutar berättelsen. Svea Rikes Lag har inget förbarmande med fattiga
som råkar i olycka, och de olycksdrabbade har inget förbarmande med varandra.
Det är en mörk bild av samhället som förmedlas.
Än mörkare blir det i berättelsen ”Draksådden”. Titeln syftar på den antika ”grekiska sagan om Iason, som efter att hafva sått draktänder ur sådden såg uppskjuta
en skara vilda krigare som hotade honom till lifvet”, enligt Svenska Akademiens
Ordbok.179 Men samma titel syftar också på berättelsens huvudmotiv: tänder, närmare bestämt löständer, som berättelsens uppåtsträvande arbetarhjältinna Olga är i
starkt behov av. Hon lever ensam med sin fattiga hårt arbetande mor, och är själv
fabriksarbetare, men strävar efter att gifta sig rikt och komma sig upp i världen. För
att nå dithän är hon beredd att gå över lik, och det gör hon också: ”Hon utvecklade
ett kallt beräknande kynne med en elak fantasi, mot vilken modern var värnlös.”
(193) Eftersom hon har dåliga tänder blir ingen man intresserad av henne, och
löständer är dyra, så hon kan inte själv skrapa ihop summan. I stället tvingar hon
sin redan utslitna mor att städa trappor hos en tandläkare, som går med på att betala
med ett lösgarnityr åt dottern. Städningen blir dock för mycket för modern, som dör
av utmattning i samma stund som hon arbetat ihop till tänderna. Dottern låter sig
dock inte bekomma, utan går ut på jakt efter en passande karl, som dock låter vänta
på sig. Till sist lyckas hon fånga en skötsam och ambitiös arbetare med goda utsikter; han eftersträvar bildning och läser till ingenjör. Denne Bryngel är ett skolexempel på proletär skötsamhet och bildningsnit:
Först som nittonårig fick Bryngel tillfälle att inskriva sig i Tekniska aftonskolan. Han hade ytterst bristfälliga förkunskaper, men energi och ett gott
intellekt. Det var trots detta intet lekverk han tagit sig an. Dagens sysselsätt179 ”Drake”, sammansättningar, ”Drak-sådd” i SAOB (1922), spalt D 2071.
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ning på en mekanisk verkstad var av tyngsta slag. När fritimman slog, var det
att rusa hem, kasta i sig litet mat, få bort sot och olja från kroppen och helgdagskläderna på och så huvudstupa i väg till skolan för att het, jäktad, redan
uttröttad av kroppsarbete, anstränga sin otränade hjärna med systematisk
verksamhet och utveckla dess möjligheter. Sedan han även genomgått den
förberedande kursen vann han inträde i maskinyrkesskolan och var nu, som
redan antytts, snart färdig med examen. (s. 203)
Olga själv har inga bildande intressen, men gläds åt möjligheten att ”bli kvitt arbetarblusen” (s. 203). Bryngel attraheras av ”Olgas säkerhet i uppträdandet, hennes
fladdrande och sorglösa väsen”, men anar också vissa ”brister i hennes själsliv :
andlig lättja, skamlös lust att nedsätta andra och flärdfullhet” (s. 203f.). Men ”[o]m
hennes obevekliga själviskhet hade han ingen aning” (s. 204). Denna avslöjas dock
när Olga vid ett överraskande besök av Bryngel råkar tappa löständerna i vasken så
att de går sönder. Bryngel förvånas, eftersom hon låtit honom tro att tänderna var
naturliga, men han förlåter henne bedrägeriet och försäkrar att han älskar henne
även utan tänder. Han undrar dock hur hon fått råd till ett så dyrbart inköp som ett
helt garnityr. Aningslöst berättar hon sanningen utan omsvep: ”Det var arbetsbyte,
mamma städade en tid för en tandläkare, och jag fick tänderna, det var hennes
avlöning, förstår du.” (s. 210) När Bryngel ifrågasätter moderns villighet till detta
ojämlika ”arbetsbyte”, förklarar Olga frankt att ”Hon var väl så illa tvungen”.
Bryngel tar anstöt, inte bara av orden utan också av tonfallet, ”ty ett hårt lättsinne
parat med elakhet tog sig däri uttryck”.
Olga inser inte att hon gjort bort sig, utan avslöjar under det fortsatta förhöret
allt värre detaljer, som synliggör både moderns självuppoffrande handlande och
dotterns själviskhet. Hon förringar moderns insats: ”Å, det var väl bara hennes plikt
att skaffa mig nya tänder, då hon gett mig så dåliga naturliga.” (s. 210f.) Att Olga
till sist hindrat den dödssjuka modern att komma till sjukhus förklarar hon med
hänvisning till sina egna behov och det faktum att modern vid det laget ändå var
förbrukad: ”Men jag var ju tvungen att ha tänderna. Förresten var det nog bäst, att
hon dog, hon hade ju aldrig kunnat vara till någon nytta mera.” (s. 211f.) Bryngels
plötsliga kommentar ” … och fordrar intet men allt försakar” (s. 210) förstår hon
inte: ”Något ur en gammal lunta”, tänker hon ”förstrött”, och på sätt och vis har hon
rätt. Bryngel citerar ur Zacharias Topelius’ vid den tiden välkända dikt ”Min moder.
På graven”:
Var finns en kärlek, som intill döden
står oförändrad, i alla öden,
som, lik Guds ängel, oss övervakar
och fordrar intet men allt försakar?
På denna jorden finns endast en,
en moders kärlek är det allen’. (kurs. BA)
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Dikten prisar moderns villkorslösa, självförglömmande kärlek, och kunde i så måtto
ge en tankeställare åt den själviska Olga. Dikten fanns med i det tidiga 1900-talets
upplagor av Läsebok för folkskolan och ingick därmed även i arbetarklassens bildningsarv.180 Den ”gamla lunta” som Olga lokaliserar citatet till kan alltså vara hennes egen skolbok. Citatet borde i så fall vara välkänt för henne, men att hon inte
känner igen det kan sägas vittna om påfallande bildningsluckor även med hänsyn
till hennes arbetarbakgrund (vilket i sin tur kan bädda för gissningar om misskött
skolgång). I det perspektivet framstår Bryngel som ett under av bildning, skötsamhet och moral. När han insett sammanhanget tar han kraftfullt avstånd från Olga
med orden ”Eländiga modermörderska!” (s. 212). Lättnaden över att ha undkommit
henne i tid ersätter den vrede han känner med ”föraktet för flickans lumpna själviskhet, så att han fann henne vidrig och ovärdig en hederlig människas beröring”.
Genom sin obegränsade själviskhet går Olga miste om just det hon genom själviskhet söker uppnå. I det perspektivet vill det synas som om hon med sina orättmätigt förvärvade tänder sått sin egen draksådd. Berättelsen om henne ter sig som
ett idealtypiskt avskräckande exempel på hur det kan gå när bildning, skötsamhet
och moral åsidosätts. Olga framställs som en alltigenom ond karaktär, vilket är
ovanligt hos Maria Sandel. Även hennes lata, njutningslystna kvinnor och supiga,
våldsbenägna män brukar ges försonande drag, om inte annat så genom berättarens
inlevande beskrivningar av deras tankar och känslor. Men egoism och bristande
medmänsklighet döms alltid hårt i författarskapet, även när klassperspektivet försvagas. Titelnovellen i Hexdansen ger talande exempel på hur hårt dömda karaktärer ändå kan tillföras mänskliga drag.

Den romanlånga berättelsen – ”Hexdansen”
Titelberättelsen ”Hexdansen” är en kollektivskildring av arbetarfamiljen Nerman,
som sjunkit ner i trasproletariatet. Texten är indelad i sju kapitel, som skildrar familjen Nermans olika öden ända fram till dess upplösning. Blotta namnet ”Nerman” är
signifikativt i sammanhanget: alla familjemedlemmar är arbetsskygga, småkriminella och själviska, var och en med drömmar om en klassresa uppåt för egen del.
Fadern Jon är därutöver alkoholist, hustrumisshandlare och notoriskt promiskuös.
Han går in för att lura till sig förmåner av godtrogna hjälpare, som han sedan sviker
genom att noggrant uppfylla ”det oskrivna, men mycket praktiserade budet : Du ska
i ditt hjärta lönnmörda den som gör dig gott” (s. 11).

180 Z. Topelius, ”Min moder. På graven”, skriven vid modern Catharinas, f. Calamnius död 1868,
införd i Gamlakarleby Tidning, nr 4, sid 3, 15/1, 1895. Ingår i Läsebok för folkskolan, bl.a. 9 omarb.
& tillök. uppl., Stockholm: Norstedt, 1903, s. 739f., strof 1. Dikten fanns kvar även i 1922 års
upplaga.
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Arbetets ära
Hustrun Ida är – liksom maken – visserligen inflyttad från landsbygden och därmed
präglad av en sträng agrar arbetsmoral (s. 22, 23), men den nöts gradvis bort i den
stadsproletära kulturen. Eftersom maken vägrar arbeta tvingas hon att ta ströjobb
för att klara försörjningen – till men för hemmet och barnens fostran:
Det var uteslutande Idas förtjänst att hemmet kunde hållas samman. Mannens
spritbegär var enormt, arbetslusten ingen. Ida slavade i andras hem om dagarna, i sitt eget då hon bort sova sig till krafter. Att barnens vård blev därefter
är förklarligt. Deras fostran besörjde gatan, redan innan de hade förstånd att
väja för ett framrusande åkdon. Följderna läto icke länge vänta på sig. (s. 8–
9)
Dubbelarbetet sliter ut henne och hon orkar inte längre sköta hemmet. I början lider
hon av förfallet, och skäms över det. Men efterhand börjar hon anlita ”barmhärtigheten” för mat och kläder åt familjen. Så småningom vänjer hon sig dock vid att
leva på välgörenhetens gåvor och slutar skämmas:
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. Ingen förtegenhet mera om husliga förhållanden. (s. 11–
12)
Berättaren döljer inte sin moraliska motvilja. Men hon är också empatisk och även
ambivalent. Trots att Ida beskrivs som krävande, otacksam, girig och i andra sammanhang även som avundsjuk och obarmhärtig, sägs hon äga ”karaktärsdrag värda
att fortplantas”. Bland de viktigaste är respekten för arbete, och den är också grundläggande i begreppet skötsamhet. Berättaren verkar angelägen om att kommentera
denna dygd, även i kritiska och dömande passager, som den ovan citerade. I andra
passager utvecklas resonemanget:
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
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persedel. Var det verkligen ära ? Såg det så ut i världen, kanske ? Men vanära,
det kunde man vara med på. Å, de lyckliga, som sluppo det sjuttiosjufalt förbannade arbetet ! Tja, vore man bland dem ! (s. 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 industrikapitalismen än degraderar detta värde. Men hennes barn, som fötts in
i stadsmiljön, saknar erfarenhet av hederligt arbete och har ingenting att jämföra sin
tids själsdödande industriarbete med. I deras perspektiv framstår Idas vördnad för
arbetet som galenskap. Men hon är inte ensam: även hennes av berättaren 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” (s.
23). Berättaren beskriver Ida och fader Nerman som fast i ett fördärv som går emot
deras natur. Därigenom öppnar hon för möjligheten att de under andra omständigheter, i ett annat samhälle, hade kunnat utvecklas till skötsamma arbetare. Men under nuvarande omständigheter har de kommit att föredra välgörenhet framför arbete, och det är den inställningen som berättaren fördömer – samtidigt som hon erkänner människan bakom.
Välgörenheten
Att leva på välgörenhet för att slippa arbeta är mycket värt för både Ida och hennes
familj. Men priset är, som berättaren betonat, förlorad självrespekt och andligt förfall. Värden som skötsamhet, moral och bildning upplöses när denna asociala livsstil blir bestående. Familjen Nerman lyckas med det genom sin intränade skicklighet att lura godtrogna välgörenhetsarbetare. ”Hexdansen” är inte minst en uppgörelse med välgörenhetssystemet, som i berättelsens perspektiv både passiviserar
mottagarna moraliskt och politiskt motverkar samhälleliga insatser i form av sociala
reformer.
Välgörenhet var en vanlig verksamhet vid denna tid, då fattigdomen var utbredd,
samhällets fattigvårdslagstiftning sträng och förnedrande,181 och välbeställda medelklasskvinnor gärna ville ha något meningsfullt att göra. I syfte att samordna de
olika enskilda initiativen grundades i Stockholm 1889 Föreningen för välgörenhetens ordnande (F.V.O.), som 1911 gav ut Handbok för fattigvårdsintresserade. 182
Där betonas just faran av ett ”kritiklöst” givande, utan hänsyn till mottagarens
karaktär, moral och viljestyrka: ”Ju mera som gifves, desto mera behöfves, därför
att välgörenhet af detta slag ökar den fattiges brist på förutseende och benägenhet
att lita på andra och ’frambringar ny nöd samt förstorar den fattigdom, den för ögonblicket mildrar’ ” (Handbok, s. 2). Extra försiktighet krävs dessutom med tanke på
181 Om etiska och ideologiska förskjutningar i fattigvårdslagstiftningen 1871 och 1918 se Pär Alexandersson, Socialtjänstens värdegrunder. Etik i förarbeten och lagar om fattigvård, socialvård och
socialtjänst (2018), s. 31–35, 37–46.
182 Handbok för fattigvårdsintresserade. Red. Föreningen för välgörenhetens ordnande, Stockholm: Norstedt, 1911, s. 2. Det inskjutna citatet i citatet härrör från Gustav Bromé, Om Svenska
Allm. Fattigvårdslagstiftningen, Lund, 1856, s. 15.
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att nöden kan vara självförvållad: ”Hvem vet, om ej nöden i det hem, där man uppträtt som välgörare, berott på mannens lättja, på hustruns slarf eller på dryckenskap
hos den ena eller båda.” (Handbok, s. 9) Handbokens ofta målande fallbeskrivningar passar faktiskt så väl in på familjen Nerman, att flera av dem kunnat fungera
som förlaga för Maria Sandels berättelse.183 Osannolikt är det väl inte heller att hon
läst boken. Hennes berättare i ”Hexdansen” ger ju också uttryck för ett liknande
kritiskt synsätt, både på karaktärerna Nerman och välgörenheten som samhällsfenomen.
Någon gång skildras dock välgörenhetens företrädare i ett försonande ljus, om
inte annat så för att markera bristen på moral hos Nermans. Det sker när Ida känner
sig förbigången vid en matutdelning och tar ut ilskan på prästen fattig-Larsson, som
ansvarar för utdelningen: ”Jag skiter i fattig-Larsson och hans gamla smörgåsar,
han borde veta hut att vara så orättvis.” (s. 14) Prästen svarar dock inte med samma
mynt, utan ger i stället Ida några slantar till köp ”åt småttingarna” (s. 15). När den
överraskade Ida berättar om händelsen för maken Jon, skäller han ut henne – inte
för hennes onda ord, utan för att hon ”låtit överrumpla sig” inför prästen. Han förstår inte att prästen tillämpat den evangeliska principen om att ”övervinna det onda
med det goda”,184 utan är övertygad om att denne ska hämnas genom att dra in den
”gratisved” som familjen brukar få till vintern. Men när veden ändå kommer, så blir
Jon Nerman varken glad eller tacksam, utan föraktar givaren ”såsom en dummerjöns, lätt att draga vid näsan” (s. 15). För Nerman är det storstadsdjungelns lag som
gäller; han försöker överleva genom att härma sina förtryckare.
Barnen Nerman tar föräldrarnas arbetsskygga och samvetslösa livsstil i arv. Sonen Gotthard blir hallick, sonen Helge blir tjuv och fängelsekund; döttrarna Lilly
och Brita skyr inga medel i sina försök att gifta sig rikt och bli lyxhustrur. Men den
expansiva Lilly missar chansen genom att bli med barn, som hon dock dräper vid
födseln, utan att bli upptäckt.185 Hon kan därmed fortsätta som förut och tror sig
till sist ha kommit i hamn som ”en ’fin herres’ betalda väninna” (s. 147) – kort sagt,
som hålldam. Brita blir övergiven av en uppblåst kolportör (som vi ska återkomma
till), men tröstar sig till sist med en beskedlig arbetare som fästman. Lönearbete är
det dock inte tal om för hennes del. Hon ser tvärtom själva jagandet efter understöd

183 ”En arbetare, A, som förstört hvad han förtjänat genom flitigt inköp af öl och brännvin och
därför intet har till mat, sträcker pröfvande ut handen mot en som passerar och mumlar att han är
hungrig; han får en slant, kanske i värde motsvarande en hel timmes arbete, han blir glatt öfverraskad, försöker om igen, får äfven då, och finner snart, att det är ett bra mycket enklare sätt att lefva
än att arbeta för födan. Så småningom upphör han helt och hållet att arbeta. Alltid kan man få en
liten slant af någon, och går det ej genast, så ligger det nära till hands att försöka måla ut sina förhållanden i den mörkaste färg: man är arbetslös eller sjuk, har hustru och barn som svälta – något som
kan vara sant nog, ehuru de icke få något med af det som gifves – man hotas med att bli husvill eller
har ej ens bostad för natten, med mera sådant.” (Handbok för fattigvårdsintresserade, s. 7)
184 Se t.ex. Romarbrevet 12:20-21: ”Fastmer, ’om din ovän är hungrig, så giv honom att äta, om
han är törstig, så giv honom att dricka; ty om du så gör, samlar du glödande kol på hans huvud’.
Låt dig icke övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda.” Det inskjutna citatet är
hämtat från Ordspråksboken 25:21-22.
185 För vidare analys av denna episod, se Agrell, ”Aesthetic Experience as Offence”.
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som ett arbete. På moderns begäran att hon ska skaffa sig ett avlönat arbete svarar
hon med indignation:
Arbetar inte jag! Vad ska det kallas då att springa till fattigvården och välgörenheten och roteman, för att få intyg, och skaffa matpoletter och vedpoletter
och fria bad och gu’ vet allt, som rent håller på att nöta sönder mina arma
pirrer. Har jag inte varit till ‘nissan [diakonissan] i dag och ruggat havregryn?
Knogade jag inte hem ett bylte kläder i går från grosshandlarn – jaja, du Helge, själva brallorna du har på dig kan du tacka mig för. Jag tycker förresten,
att de kunde skicka hem paltorna till oss med stadsbud, jag skämdes på gatan
över att bära ett sånt stort paket. På ditvägen skrev jag upp oss för ved hos
fattigprästen och i övermorgon så måste jag till Betaniafonden med ansökan,
och låt mig se, ja, det är visst den dan för Mödraskyddets utdelning också. Nå
och så ha vi skoutdelningen för lillebror — hur mycket fick farsan för feriebarnskängorna, som han kursade bort ? Det är då för väl att det finns så många
ställen att få på. Och så har jag Svenska Tidningens insamling att hämta – är
det hundrasextiofem kronor vi ska ha – och så måste jag höra efter hos Guds
skaffare, om vi får något med av utdelningen hos dem. Och ändå har morsan
panna att kasta mig i ansiktet att jag inte arbetar. Är det rättvist ? (s.140)
Hellre slita ut sig på att springa runt och förhandla med ”barmhärtigheten” än underkasta sig lönearbetets disciplin, fasta rutiner och ofta omänskliga villkor. Men lönearbete är bara ena sidan av vad som krävs av en skötsam arbetare, som berättaren
ser det. Den andra sidan är kollektiv kamp för bättre villkor inom arbetarrörelsen.
Men sådana tankar är mycket främmande för familjen Nerman.

Själviskhet och förakt för svaghet
Solidaritet finns inte ens inom den egna familjen. Dottern Alice är visserligen av
annat virke: ”Flickan hade inte ett enda karaktärsdrag gemensamt med familjen.
Ingen förstod henne, och så hade det varit ända sedan hennes särlvnne först visade
sin läggning. Hon var ”en liten plikttrogen själ, ömsint och hungrande efter
deltagande, som hon på sitt försynta vis sökte förtjäna” (s. 59). Men just därför
mobbas hon:
En instinktiv finhet i hennes väsen kom henne att vämjas vid snusket hemma,
de grisiga levnadsvanorna, såväl som gottköpsgrannlåten i syskonens helgdagsstass. Hon ansträngde sig att själv vara ren och enkel, intetdera var lätt
med de andrahands plagg hon måste slita till lump. Far och syskon gjorde narr
av henne och omintetgjorde med sitt slarv alla hennes försök att hjälpa upp
bristerna i hemmet, men modern tog gärna hennes hjälp i anspråk och uppskattade den, ehuru hon aldrig kom sig för med ett erkänsamt ord. (s. 58).
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Svaghet tolereras inte, och i känslan av att vara helt misslyckad tar Alice till sist
livet av sig (s. 76). Hennes enda tröst så länge hon levde var de stunder hon lyckades
smyga sig undan till Frälsningsarméns möten. Det evangeliska budskapet får henne
att känna sig accepterad som hon är: ”förkunnelsen om en gudomlig kärlek utan
gräns, utan anseende till person, drack hon törstigt. Fridslöftena lindrade smärtan i
hennes sargade barnasjäl men gjorde den också mottaglig för dödslängtan, emedan
hon ej kunde föreställa sig, att de avsåge jordelivet.” (s. 64) Det evangeliska budskapet tröstar, men väcker också tanken på självmord som en utväg.
De överlevande barnens förakt för svaghet visar sig också vid mamma Idas dödsbädd. Hon hade med tiden förvisso utvecklat samma hänsynslösa mentalitet som de
andra, dock inte bara för att själv överleva utan också för att hålla familjen flytande.
Hon hade slitit för de sina: ”Det var uteslutande Idas förtjänst att hemmet kunde
hållas samman”, har ju berättaren förklarat (s. 8). Men när hon till sist är förbrukad
och ligger för döden, så irriterar sig barnen på att döendet inte går fort nog: ”Det är
då själva fan vad livhanken sitter fast i morsan, det gamla skrället.” (s. 152) De har
bråttom att lägga beslag på det fattiga bohaget för att snabbt kunna tjäna en hacka
på det. Samtidigt retar de sig på att hon ligger och drar sig i stället för att passa upp
dem. Cynismen är utan gränser. Sonen Helge ”ondgjorde sig över att så lite ätbart
fanns” med kommentaren ”Käringen därinne sätter i sig alldeles för mycket, tycker
jag, kyrkogårdsjorden behöver inte gödas” (s. 151). I moderns dödsögonblick börjar
bröderna slåss om ägodelarna, och systrarna har redan gått ut för att roa sig i staden.
I sin ohämmade egoism framstår dessa barn som fullständigt samvetslösa. De skildras här utan ett uns av sympati eller förståelse.

Barnamord och dubbel berättarhållning
Men så är det inte alltid i denna berättelse. I den kritiska framställningen av familjen
Nerman smyger sig också andra aspekter in. Vi har redan sett hur föräldrarna Nerman, trots sitt nuvarande fördärv, ändå tillskrivs andra möjligheter. Berättaren agerar ofta som en moralisk domare, ivrig att skilja gott från ont, men ibland går hon
också gradvis in i perspektivet hos den karaktär hon kritiserar. De moraliska gränser
hon drar upp blir därmed kontinuerligt suddiga eller åtminstone problematiska.
Även en uttalad moralisk dom tenderar på så vis att nyanseras eller skjutas upp.186
Denna problematisering av moraliskt dömande blir särskilt utmanande i beskrivningen av hur dottern Lilly föder och stryper sitt barn. Å ena sidan är detta höjdpunkten i berättandet om tillblivelsen av en ond människa – Lilly sätts fram som ett
avskräckande exempel. Å andra sidan skildras händelsen inifrån Lillys eget perspektiv på ett sådant sätt att läsaren tvingas dela hennes ’onda’ perspektiv. Utifrån
berättarens eget perspektiv fördöms Lilly i hårda ordalag. Redan som barn sägs hon
röja en ond karaktär: ”Lilly var en rosenkindad älva, vars trohjärtade himmelsblå
186 En viss moralisk ambivalens hos Sandel påpekas äv. hos andra forskare, särskilt i diskussionen
av sexualmoralen i Forselius, ”Upptäcktsresan”, s. 97f., 101. Mitt bidrag är att utvidga den iakttagelsen till hela det moraliska och i viss mån även politiska området.
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blick ej förrådde ett grand av all den orenlighet som hennes redan tidigt förgiftade
barnasjäl dolde.” (s. 17) Som ung kvinna är hon bara intresserad av nöjen, sitt utseende och av att gifta sig rikt. Detta är drömmen om världslig frälsning från arbetarklassens helvete, men det är också en ambition som gör henne skoningslös. När den
kolliderar med hennes hektiska nöjesliv hittar hon alltid en lösning genom att ljuga
och stjäla. När hon slutligen hittar en passande äktenskapspartner, som ska möjliggöra hennes klassresa, så har hon blivit gravid – med en annan man, som hon inte
vill ha. Så hon döljer graviditeten med smärtsam snörning och förbereder en källare,
där hon kan föda i hemlighet. När värkarna börjar behärskar hon sig, låtsas kallad
till ett viktigt besök, 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 förutbestämd till ondska, oavsett de tuffa omständigheterna. Men berättandet
är annorlunda: berättaren kryper in i Lillys medvetande och gestaltar hennes perverterade tänkande som helt förnuftigt och naturligt. Men vi får också möta den ångest
och smärta som nu bryter igenom Lillys hårda fasad. Så här beskrivs hennes entré
i källaren, plågad av födslovärkar:
Prånget, där hon slutligen stannade, var så smalt, att hennes utspärrade knän
nästan berörde väggarna. 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.)
Som synes byter berättaren här perspektiv och framställningssätt från yttre beskrivning till inre gestaltning, och resultatet blir en inlevande framställning som konfronterar läsaren med scenen inifrån Lillys upplevelse och därmed pockar på läsarens
medkänsla.187 Hur Lilly än framställs på andra ställen i berättelsen, så fokuseras
denna gång hennes fruktan, ångest och plågor – inte som någon främmande annans,

187 För denna berättarteknik, se Cohn, Transparent Minds, s. 100.
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utan som läsarens egna känslor.188 Ingen annan position öppnas för läsaren än medkännandet. Ren observation görs på så vis omöjlig.
Födseln och mordet skildras på följande sätt:
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.)
I dessa passager skiftar perspektivet mellan yttre och inre. Kvinnans smärta och
ångest och hennes desperata ansträngningar att klara av situationen gestaltas även
här inifrån hennes känslor – samtidigt som berättaren kommenterar dem utifrån
samhällets, moralens och barnets perspektiv. Jämförelsen mellan modern och djuret
innebär ett starkt fördömande. Ändå är detta vad alltsammans handlar om, djupt
nere i den köttsliga existensen, där den starkares överlevnad är enda lag. Från den
synpunkten 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”. Lilly
är grym och samvetslös, men det är också den värld hon lever i. Genom sin inlevande berättarteknik låter oss berättaren förstå hur hon tänker och känner. Men
ursäktad blir hon inte.
Falsk och sann bildning
Barnen Nerman lever för pengar, njutningar och nöjesliv, som bio och dans – suspekta verksamheter vid denna tid. På förekommen anledning bildades statens biografbyrå 1911 i syfte att censurera opassande innehåll, men det minskade varken
188 Se t.ex. Linda Öbergs reaktion på framställningen av Lilly: ”Man säger sig: Hon var ett skarn,
en dålig kvinna på alla vis. Hon dödade sitt barn. Hon kände inga samvetskval, ingen tvekan, och
dock ryser man av medlidande med flickan, som i sin omedvetna ondska – hur kunde hon vara annat
än ond med den far hon hade och den uppfostran hon fått? – är så orimligt tapper? Som biter samman
tänderna av kvalen och missräkningarna och går sin väg fram hänsynslös, utan känsla och vekhet,
med otrolig målmedvetenhet och kraft. Hon är briljant skildrad – den onda, som ej vet om sin
ondska.” (”Maria Sandel”, Social-Demokraten, 25.02 1922)
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biografernas dragningskraft eller folkuppfostrarnas nervositet.189 Böcker och bildande läsning tycks inte ha förekommit i det Nermanska hemmet, frånsett en och
annan veckotidning. Lilly finner i en ”damtidning” ett tips om hur hon ska undkomma kravet att laga sin tillfällige försörjares trasiga byxbak. 190 I tidningen
beskrivs ”ett finurligt sätt att lappa fina tyger utan besväret med nål och tråd. Man
klistrade endast helt nätt fast lappen under hålet och pressade lindrigt. Det var hela
konsten.” (115f.) Överlycklig följer hon rådet, med konsekvens att lappen faller av
utan att mannen märker det och han därmed blir till allmänt åtlöje. Hennes exempel
åskådliggör här också den växande veckopressens skadliga verkningar, som gärna
påtalas i tidens moraldebatt. ”Veckotidningen är bokens farligaste konkurrent”,
hävdar till exempel bildningsivraren Carl Cederblad 1926, och redan 1906 uttryckes i Morgonbris oro för den kapitalistiska tidningspressens förytligande inflytande
i sina försök att ”smuggla sig, och en försimplande politisk åskådning in i folkets
hem”.191 Den upprörda debatten om ”smutslitteraturen” 1907–1909 var bara den
första i en rad kommande debatter om den massmediala populärkulturens hot mot
bildning, moral och skötsamhet.
I ”Hexdansen” är det nära förhållandet mellan bildning, moral och skötsamhet
särskilt framhävt, men tar också en överraskande vändning när Brita Nerman förälskar sig i den bildningsivrande kolportören Sigfrid. Det visar sig då att inte alla
bildningsambitioner är förenliga med skötsamhet hos Maria Sandel. De måste vara
seriösa och förenliga med arbetarrörelsens strävanden. Sigfrid kallar sig ”bokagent”, har gått på folkhögskola och gör anspråk på bildning; han är också ungdomsklubbist inom arbetarrörelsen, men ”[h]ans händer hade aldrig besudlats av
189 Se t.ex Handbok för fattigvårdsintresserade, s. 33: ”Att biografföreställningar skola roa barn är
lätt att förstå, och de kunna äfven vara till gagn, om de bilder som förevisas äro af lämpligt slag; men
att låta barn utan kontroll gå afton efter afton – ty till biografen skaffar de sig alltid en tioöring, äfven
om de måste få sin mat gratis i skolan – och se de hemskaste förevisningar af rån, mord, eldsvådor
och ohyggligheter af alla upptänkliga arter, det är nästan att fostra dem till förbrytare. Deras fantasi
fylles med allsköns elände, och steget ifrån att blott se och att själfva deltaga i eller planera liknande
saker blir lätt att taga. Deras känsla af det orätta i dylikt aftrubbas så småningom alldeles. Innehållet
af de bilder de få beskåda bör därför noga öfvervakas. Besöken böra ock blifva sällsynta och därigenom högre värderade, i stället för att som nu räknas så godt som till de behofven.” Se även G.
Halfdan Liander, Biografen: ett ord till fackets män samt till föräldrar och lärare, Pedagogiska
skrifter 97, Stockholm, 1922. Se vidare Boëthius, När Nick Carter drevs på flykten om ”biografeländet”, t.ex. s. 23, 141f.
190 Om synen på arbetarklassen i tidens damtidningar, se Ulrika Holgersson, Populärkulturen och
klassamhället. Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet (2005).
191 Se Carl Cederblad, ”Tidningar och böcker i en arbetares hushållsbudget” (1926), samt Wilhelm
Jansson, ”Arbetarehemmets litteratur” (1906). Jansson dömer ut hela den kommersiella läskulturen:
”Driftiga bokförläggare förstå här att sprida de snuskigaste alster som kunna frambringas på
tryckpress. Hvem känner icke tioöresromanerna, ’hvarje vecka kommer ett häfte’, och det eländiga
innehåll de bjuda. Röfvarromaner: Rinaldo Rinaldini; snuskiga sedlighetsskandaler: ’Drottning
Draga’, ’Kronprins Rudolf’; vansinniga mord och tjufhistorier: Kriminalromaner; fosterländska
romaner med krypande bysantinskt innehåll: ’Kung Gösta’ o. d. Under sådana eller liknande titlar
kastas årligen millioner tryckark ut bland folket. Hundrade agenter äro flitigt sysselsatta med att
sprida dem och de borgerliga tidningarnes annonsspalter prisa dem i lockande ord. Och de finna
afsättning i de breda folklagren, där de förgifta dittills rena sinnen och i sedligt hänseende
korrumpera det bästa hos folket.” (s. 5)
'
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arbete” (s. 95), och den arbetarklass han själv kommer ifrån är honom främmande.
Hans starka intresse för sexuell aktivitet och preventivmedel tyder på en koppling
till ”unghinkarna”, anarkisten och sexualupplysaren Hinke Bergengrens anhängare
bland ungsocialisterna. Folkhögskolan blev Sigfrid dock relegerad från ”på grund
av osedlighet och lättja” (s. 97), och hans bildning yttrar sig främst i granna slipsar,
hög självkänsla och fina ord – ord som han dock inte riktigt lyckas hantera. Så här
kan det låta, när han beskriver sig själv:
Min hjärnsubstans manifesteringsförmåga är av den komplicerat fossila formation, att det inte existerar något som helst problem i vårt odechiffrerade
universum, som inte jag skulle kunna finna x-et på, om jag ansåg det löna
mödan. Men professorerna bör ju också få leva … Jag vet att jag är för godhjärtad, det är mitt huvudfel, men jag kan inte ändra det, det är inmängt med
min psykes membram, som jag fått i embryotillståndet. (s. 96f.)
Beskrivningen präglas av en pseudovetenskaplig jargong med inströdda facktermer, vars betydelse i sammanhanget inte är alldeles klar. Men beskrivningen är
inte heller alldeles obegriplig: de malplacerade termerna pekar ändå i en viss riktning, där ett betydelseområde kan anas.192 Denna subtila betydelsesvävning i
Sigfrids språk vittnar om författarens egen förtrogenhet med de termer Sigfrid inte
fullt behärskar. Det är, kort sagt, Maria Sandels djupare bildning som möjliggör
skapandet av denna halvbildade karaktär.
Sigfrids lärda tal gör emellertid intryck på Brita, som han också försöker utbilda
i samma konstfulla rotvälska:
Du måste förskaffa dig bildningens fernissa. Jag önskar att jag kunde konstruera om din speciella själsläggning för då skulle du bli charmant. Om du
ville rehabilitera dig och prestera ett kulturellt organ för dina sentiment och
komplikationer, så skulle du bli en pionjär för arbetarklassens ungdom. Det
är det enda tarv du behöver göra för att bli fullkomligt idealisk. Du vet, att jag
vill hjälpa dig allt jag kan, när du är nödig. (s. 105f.)
Detta uppfostrande konststycke innehåller också vissa ofrivilligt burleska inslag,
som att göra ”tarv” och vara ”nödig”. Men Sigfrid tvivlar inte på sin didaktiska
förmåga, utan skrider genast till verket med några förklarande ord om ”omgivningsmiljöns” betydelse och uppbyggnaden av våra ”hjärngangliers molekylärer”:
— Nog har min intelligens förstånd om att begripa dina svårigheters dilemma,
förklarade han med djupsinnig uppsyn. Jag ursäktar dig psykologiskt följdriktigt, jag har ängslande sensationer, i mig, när jag reflekterar på hur din
omgivningsmiljö formligt måste deprimera på dina kulturfunktioner. Tänk,
192 Jfr den ”mindre” litteraturens tendens att ”deterritorialisera” det större, etablerade språket och
rubba dess gränser (Ekholm, ”Arbetarlitteraturen”, s. 154).
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hur ofta jag blir missförstådd av dig, som till exempel nyss, och det fast jag
sänker mitt intellekts manifestationer till ett maximum. Ser du, Brita, saken
är den att vi alla bestå av en massa celler, som alla ha liv, så att de reagera
minutiöst på retningen; de kallas molekyler. Du förstår, att dina hjärngangliers molekylärer aldrig blivit kulturellt tränade, och just därför är det
som du extemporerar det där obildade språket, jag har förresten läst att språksinnet är amalgatinerat i ryggmärgen. Men när du blir situerad med en bildad
man, så ändrar det sig nog. Vi ska knyta Hymens hand så fort som möjligt,
meine liblinge, som tysken säger. (s. 106f.)
Han hänvisar också till sin stora uppgift ”att sprida ljus över landet” (s. 108), för
vilken han ”offrar sig” i kamp med den oupplysta ordningsmakten och därmed står
fram som en förebild, inte minst för Brita. Hon lyssnar tåligt, men har ingen lust att
offra sig och tröttnar emellanåt på hans snorkiga tirader om bildning. Då tar hon till
sin vanliga söderslang:
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. (s. 108f.)
”Hexdansen” blandar alltså olika dialekter, sociolekter och jargonger, alldeles som
de tidigare berättelserna, men här är de språkliga övergångarna skarpare och ibland
halsbrytande. Dessa språklekar vittnar än en gång om språklig kreativitet och ett
utpräglat sinne för stilnivåer och betydelsenyanser hos författaren Maria Sandel
själv.
Bildningstemat i ”Hexdansen” utvecklas emellertid vidare i skildringen av den
fortsatta kampen mellan Brita och Sigfrid. Sigfrid gör sitt bästa för att stanna i överläge, men det lyckas inte alltid. Ibland visar sig Brita ha bättre koll på hans magra
bildningsinnehåll än han själv. När hon gör motstånd mot hans bildningsprojekt för
sin personliga del, uppmanar han henne eldigt att ”jaga ’det väsentliga livets kärna
– kärlekens evighet som ock är sanningens’ ”. (s. 125) Brita känner igen formuleringen av sig själv och utropar glädjestrålande: ”Tjing på dig, Sigge, jag har ju läst
det där om kärnan i en artikel i tidningen.” (s. 125) Sigge sitter tyst, ”helt upptagen
med att avlyssna rösterna i sitt inres djup”, vilka tydligen inger honom impulsen att
”tala bittert om sitt öde, jämförande det med Strindbergs. Han fann stora likheter.
Förföljd och hatad av mörkmännen, gjutande sitt blod droppe för droppe i kampen
för de betungade.” Hans överläge synes återvunnet: Brita vet väl inte ens vem
Strindberg är? Men jodå, ”det vet jag visst, svarade Brita med en viss högtidlig
tonvikt. Det var han, som ville att kvinnorna skulle råda över alla och styra, för att
karlarna är bara skrot i jämförelse med oss.” Nu blir Sigfrid nervös: ”Rädd att blotta
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sin okunnighet, då Brita efter allt att döma tycktes välunderrättad, gjorde han en
tämligen lång konstpaus, under vilken han syntes försänkt i begrundan” (s. 126)
och gör ett nytt försök: ”Vad jag ville säga åt dig och lägga dig på hjärtat, är att man
måste sträcka sig efter stjärnorna. Förstår du mig? Är det nog enkelt sagt?” Brita
känner förtjust igen ännu ett citat:
Jag sträcker mig, så det kan du aldrig tro. Det där du säger om stjärnorna stod
också i artikeln om kärnan, jag läste den särskilt noga, för jag tyckte, att den
var så stiligt skriven som om du själv totat hop det. Det var en fru, som skrivit
det, och den, som hon menade, hon längtade jämt till sin älskades famn, alldeles som jag, och den driften till djupet och höjden är precis detsamma som
att sträcka sig efter stjärnorna, stod det att läsa. Jag tyckte det var väldigt
stiligt, vet du Sigge, så jag klippte ur det, ska jag ta reda på det åt dig ? (s.
126)
Sigfrid är inte glad åt kärestans omtanke om hans bildning och hyser föga hopp om
hennes framsteg på bildningens väg. Han lyckas få med henne i ungdomsklubben,
men ”det var dansen och flirten som drog”, inte politiken. Sina väninnor lockar hon
med just detta:
Kära du, sade hon övertalande, man får klacka där tills man stupar, och grabbarna är väldigt skarpt svidrade och stunsiga och vitsiga och snurriga i pirrorna, de trilla omkring som små sockergryn; om jag anat att det fanns ett sånt
himmelrike, så hade jag varit där för en evighet sedan. Om du hoppar in, så
ska du få se, att du blir gäng med en klämmig stare bums på pricken. (s. 100f.)
Inte heller Sigge själv gör någon politisk succé, och han känner sig som en martyr
av messianska mått: ”Klubbkamraterna uppskattade honom icke efter förtjänst,
fastän ingen moders son bland dem alla var värdig att lösa hans skoremmar. Men
det förhöll sig alltid så att snillet blev förbisett av sin egen samtid, först eftervärlden
skänkte upprättelse.” (s. 112) Han jämför sig alltså med den Jesus vars ”skorem”
Johannes Döparen inte kände sig värdig att upplösa (Joh 1:27). Men i själva verket
orkar inte heller klubbkamraterna höra på honom (s. 98–100), och när partiet splittras så går han över till det anarkistiska lägret (s. 102). Skildringen är möjligen inspirerad både av SAP:s brytning 1908 med de anarkistiska ungsocialisterna, ledda av
Hinke Bergegren, och av partisprängningen 1917, då det revolutionära Sveriges
socialdemokratiska vänsterparti bildades, som 1921 blev Sveriges kommunistiska
parti.193 Men Sigfrid är ingen revolutionär eller ens politiskt engagerad, utan en
’wannabe’, som söker en plats i solen, vilken som helst. Den parodiska skildringen
av honom häcklar en bildningssnobbism utan substans och utan förankring i arbetarrörelsens bildningsideal. Hans bildningsintresse är snarast uttryck för uppkom193 Se vidare t.ex. Knut Bäckström, Arbetarrörelsen i Sverige. Bok 2. Den politiska arbetarrörelsens sprängning och ett nytt revolutionärt arbetarpartis uppkomst (1963), kap. 4 och 12.
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lingens längtan efter en flott fernissa. Hans föregivet bildande kolportörsverksamhet visar sig vara en täckmantel för att tjäna pengar på pornografi. Överst i kolportörslådan trängs populära billighetsskrifter och smaklös ”smutslitteratur”, men
längre ner göms den oförtäckta pornografi som gör verksamheten lönande:
Drömböcker, politiska broschyrer, visor, häftesromaner, religiösa ströskrifter
inbringade vackra slantar, men det som fanns innerst i packen – A ! För en
smaksmula därav var ingen uppoffring för stor. Det var pornografisk litteratur, rysligheter i tryck, franska fotografier, som invigde en i könsutsvävningarnas mest sinneseggande hemligheter … Kolossala mängder gingo åt. (s.
109f.)
Den ”folkupplysning” Sigfrid sprider verkar vidareutveckla Hinke Bergegrens slogan om ”kärlek utan barn” långt utöver upphovsmannens visserligen olagliga men
jämförelsevis oskyldiga propaganda för preventivmedel. Brita ”läskade sig med det
mest rafflande” av det pornografiska innehållet; hon ”ogillade endast de religiösa
skrifterna och förebrådde Sigfrid att han spred dylika”. Hon oroar sig dock för att
Sigfrid ska hamna i fängelse för de pornografiska skrifternas skull. Men han hänvisar stolt till sin messianska kallelse:
Vet du vad du begär ! Du begär helt enkelt, att jag ska förråda ljusets heliga
sak. Du vill, att jag ska knäböja för mörkmännens falanger, jag som svurit att
offra mig i upplysningens tjänst. Aldrig, Brita. Man må korsfästa mig eller
hungra ihjäl mig, jag går gärna i döden för mina andliga principer, förstår du,
för människorna måste upplysas, och någon måste offra sig för dem. Vad gör
det, om det blir jag som blir martyr. (s. 110)
Han beskriver sig återigen i kristologiska ordalag, villig att låta sig korsfästas och
bli martyr för ”ljusets heliga sak”. Samtidigt återknyter formuleringen till K. J. Gabrielssons sekelskiftesparoll om ”Mera ljus” åt arbetarklassen genom ”själfbildning”.194 Rätt nog spelade boken, läsningen och inte minst öreskrifter en betydande roll i Gabrielssons självbildningsfilosofi, men innehållet i Sigfrids boklåda
kan knappast ha motsvarat Gabrielssons rekommendation av ”allmän kulturhistoria, filosofi, statskunskap och skönlitteratur”.
Mera kulturellt inspirerande verkar då de tatueringar som pryder Sigfrids bröst
vara. De både tjusar och oroar Brita, som läser hans ”armar och bröst” som en ”bilderbok” att ”förlusta sig med”:195

194 Gabrielsson, K. J. Mera ljus. Några ord till arbetareklassen om själfundervisning (1897), s. 5.
195 Beskrivningen artar sig till en ekfras, dvs. en målning i ord, som antingen utgör en beskrivning
av en befintlig bild eller som ’målande’ ordkonstverk i sig självt skapar en bild. Se vidare Beata
Agrell, ”Ekfras, enargeia, epifani: beskrivning, sinnlighet och förkroppsligande i berättande prosa”
(2016).
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Hans armar och bröst O! Brita såg och såg, fick aldrig nog. Hon tyckte det
var som att förlusta sig med en bilderbok. Kors och hjärtan och ankare, flaggor och skepp, en kung i krona på ett nattkärl, en naken kvinna i oblyg ställning, revolutionens gudinna stående på ett jordklot, frihet, jämlikhet, broderskap i blå bokstäver på rött, fanstången prydd med ett par lårben och en dödskalle. En åsna iförd prästkrage och militärmössa stod på språng in i vänstra
armhålan, åt motsatta hållet fanns saker som omöjligt kunna beskrivas i tryck.
På bröstet prunkade emellertid något som väckte Britas svartsjuka. Det var
ett ”Rut” inom en krans av förgät mig ej. Men Sigfrid lugnade henne. Det
gick visserligen icke att få bort Rut från skinnet, men från hjärtat var hon
sedan länge utplånad. Numera var Brita den enda och skulle så förbliva i evighet. Och hennes namn skulle inom kort stå vid hans hjärta i de vackraste färger, omramat av stjärnor (s. 95).
Bilderna på Sigfrids bröst föreställer traditionella klichéer, högt och lågt i en skön
blandning: från sådant som potta, kvinnolår och ankare till revolutionär devis.
Denna bildvärld blandar erotik och kultur, inte bara visuellt utan också materiellt,
genom att bilderna är inristade i själva kroppen. Tatueringarna blir därför på en
gång bilder och tecken, som på Sigfrids kropp dock går samman till en mångfaldig
sinnesretande enhet. Samtidigt som kroppen omvandlas till en visuell bilderbok så
förses den tänkta bilderboken med en rent kroppslig, berörbar sinnlighet. Textens
läsare måste föreställa sig kroppen under bilderna samtidigt med bilderna själva: ett
hårigt bröst, en rullande biceps, en svällande blodåder skymtar under dem liksom i
en dubbeltydig fixeringsbild.
Bilderna ligger inte heller alltid stilla utan kan synas rörliga, ”på språng in i vänstra armhålan”. En bild har också historiska referenser till parets egen värld: bokstäverna ”Rut” i ett hjärta på bröstet ”inom en krans av förgät mig ej” väcker Britas
svartsjuka, särskilt som det inte går ”att få bort Rut från skinnet”. Denna bildens
bokstavligt kroppsliga karaktär samverkar med dess klichéstyrda teckenfunktion
och får den att ömsom påminna om Ruts existens i det förflutna, och ömsom frammana hennes fysiska närvaro här och nu, på den älskades bröst. Namnet ”Rut” hänvisar till ett mörkt förflutet som via inristningen görs närvarande, vilket oroar Brita
lika mycket som bokstävernas kroppsliga outplånlighet. Bildens stämning ingår inte
i beskrivningen, men upplevs av Brita som hotande: den frammanar detta mörka
förflutna med rivalen Rut i centrum. Men Sigfrid försäkrar att ”från hjärtat var Rut
sedan länge utplånad”, trots kransen av ”förgät mig ej” på skinnet. Fysisk kropp
och symboliskt hjärta skils åt, och Brita lugnas med att själv få bli ingraverad på
Sigfrids kropp, vid hans köttsliga hjärta, med sitt namn ”i de vackraste färger, omramat av stjärnor”.
Den detaljerat åskådliga beskrivningen av tatueringarna artar sig alltså till en
målning i ord: scenisk, livfull, sinnlig och med en stark stämning eller atmosfär
inbyggd. Bildernas fysiskt-kroppsliga karaktär är kopplad till deras existens i det
levande mänskliga ”skinnet” med ett delvis tabubelagt erotiskt innehåll. Britas
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svartsjuka inför denna bildvärld lugnas med löftet att hon själv ska bli införlivad
med och bokstavligen inskriven i den. Att bilderna är idel klichéer ändrar varken
beskrivningens livfulla kraft eller betraktaren Britas starka upplevelse. Tvärtom är
detta ett språk hon är förtrogen med och erfar med egna sinnen och egen kropp.
Genom tatueringens promiskuösa karaktär förmedlar beskrivningen dock ett problem i Sigfrids och Britas relation och får därmed samtidigt en föregripande karaktär
i berättelsen: den antyder möjligheten av en kommande brytning – som också infinner sig. Sigfrid lämnar den viljestarka och egensinniga Brita och återvänder till
den familj med fru och barn han redan har men hemlighållit.

Fader Nerman möter sin överman
Sigfrid representerar på många sätt en vanlig manstyp i Maria Sandels litterära universum: fåfäng, uppblåst, förljugen, arbetsskygg, egoistisk, hänsynslös och promiskuös. I hennes tidigare böcker är visserligen den motsatta typen lika vanlig: en
omtänksam, solidarisk, skötsam, duglig och trofast kamrat, som Knut Vinge och
bröderna Glänta. Men från och med ”Hexdansen” dominerar den förra typen. Till
den hör inte minst fader Jon Nerman, som avskyr arbete, föredrar kriminalitet, slår
sin hustru och är notoriskt otrogen. När hustru Ida ligger på dödsbädden överger
han henne och drar vidare på nya äventyr. Men dessa nya äventyr leder i berättelsens sista avsnitt in honom i ett helt oväntat sammanhang som ofrivillig frälsningssoldat. Där genomgår han en omvandling, som inte är helt lätt att tolka: han blir en
skötsam och from arbetare, men på bekostnad av sitt förstånd.
Tidiga beskrivningar av Nerman antyder dock vissa undanträngda aspekter av
hans karaktär, som delvis kan förklara förändringen. Trots sin arbetsskygghet har
han, som vi sett, kvar den gamla agrara respekten för arbete: ”innerst bevarade han
en ringa rest av nedärvd tradition om arbetets sedliga värde, som lastbarheten visserligen kunde döva, men aldrig helt förinta.” (s. 23) Han hyser också en hemlig
kärlek till sin äldsta dotter Gerda, död redan som barn i en olycka med en kokande
vattenkastrull (s. 9f.). Denna förlust kommer han tydligen aldrig över; de andra
barnen är honom likgiltiga, men Gerda kan han inte glömma: han ”underlät aldrig
att erlägga avgiften för den lilla gravens vård. Och ibland hälsade han på ute vid
kyrkogården, men var ytterst noga om att ingen skulle veta det” (s. 10). Uppenbarligen är det inte enbart egenintresset som styr honom; han kan verkligen hysa
kärlek – men erfarenheten förorsakar honom lidande och han skäms för sin svaghet.
Detta hemlighetsmakeri är en viktig detalj: hans odödliga kärlek till den döda Gerda
är hans uppenbarligen enda svaga punkt, men berättelsen om denna smärtpunkt är
bara parentetiskt infogad i berättelsen.
Denna lilla svaghet visar sig dock bli avgörande i framtiden. I berättelsens sista
kapitel tar hans dolda längtan efter sådant som kärlek och mänsklig gemenskap
över. Han möter en ny (eller snarare nygammal) kärlek och går in i ett nytt liv. Men
detta är ingen konventionell kärlekshistoria; det är kanske en parodi på en konventionell kärlekshistoria, men också en både tragisk, avskräckande och möjligen sede-

93
lärande berättelse, dock med oviss sens moral. Berättarhållningen är inte entydig,
utan ambivalent, och motsvaras i texten av så kallade karnevalska drag, som kulturhistoriskt återgår på den medeltida folkliga karnevalens komisk-groteska tvetydigheter.196 Karnevalen iscensätter en tillfällig befrielse från påbjudna sanningar och
etablerad ordning; den markerar åsidosättandet av alla hierarkiska skillnader, privilegier, normer och förbud. I berättelser avser karnevaliska drag inte bara specifika
motiv och stildrag utan också hela berättartekniska mönster av värdemässiga
omvändningar, där lågt blir högt och högt blir lågt, och just det är särskilt påfallande
i ”Hexdansens” slutkapitel.197 Det karnevalska perspektivet samverkar också med
en vidsynt humor, som hos Maria Sandel, har det sagts, ”verkar omfatta alla mänskliga svagheter med förståelse”.198
I slutkapitlet med den betydelsemättade rubriken ”Pappa Nerman får sin överman” möter den nergångne Nerman sitt öde i den kraftfulla frälsningssoldaten
Milda Överman. Nerman är nu helt under isen och söker sig till ett frälsningsmöte
för ett mål mat. Där träffar han på sin forna flamma – ”Pontonjärtrasslet” kallad, på
grund av sina många kärleksaffärer med ett helt kompani pontonjärer (transportsoldater med uppgift att bygga krigsbroar). Även fader Nerman fick då njuta hennes
gunst, men numera är hon en frälst, dygdig och skötsam innehavare av en mycket
lönsam mangelbod, som ger god försörjning. Berättarens förhållande till Frälsningsarmén är här starkt uppskattande, till skillnad från hur den fromma ”välgörenheten” beskrivits. ”Milda var tvivelsutan en uppriktig kristen”, heter det (s. 168),
och det tycks gälla merparten frälsningssoldater: ”Det är för övrigt ett utmärkande
drag hos Frälsningsarméns medlemmar, allmänt taget, att de gärna omsätta sin
kristendom i praktiska kärleksverk; de spara sig icke och äro därför aktade och
avhållna i hemmen, som utan deras mellankomst, kanske i grund skövlats, och
välsignade av lidande ensamma hjärtan, som förtrott sig till deras deltagande och
funnit tröst”. (s. 183) Denna beskrivning stämmer ju också med den stackars Alices’
tidigare skildrade upplevelse av frid och tröst i Frälsningsarméns hägn.
Milda lägger i förstone inte märke till Nerman; ingen av de forna älskande känner igen den andre. Men Nerman upptäcker hos Milda vissa ”oförglömmelig[a]”
kännetecken, som han delvis själv är upphov till:

196 Se Gerit Berger, ”Karnevalska element i Maria Sandels texter” (1995), där termen karnevalsk
härrör från Michail M. Bachtin; se t.ex. hans Dostojevskijs poetik (2010), kap. 4, och Rabelais och
skrattets historia. Francois Rabelais' verk och den folkliga kulturen under medeltiden och
renässansen (2007), kap. ”Introduktion,” om grotesk realism.
197 Se Bachtin, Dostojevskij, s. 148: Karnevalskt ”är ett liv som lämnat sin vanliga bana, i viss mån
ett ’liv på avigan’, ’en bakvänd värld’ ” – ”Människans beteende, gester och ord frigör sig från
makten i varje hierarkisk ställning […] och blir därför, utifrån det vanliga utomkarnevalska livets
logik, excentriska och opassande”. Det karnevalska beteendet profanerar det höga och heliga, parodierar det och lockar till skratt, men är inte entydigt utan ambivalent; det frammanar nya perspektiv
i dynamiskt samspel med de gamla (s. 149).
198 Forselius, ”Upptäcktsresan,” s. 98; jfr Bachtin, Dostojevskij, om ”de karnevalska
mesallianserna”, som ”närmar, sammanför, förmäler och förenar det heliga och det profana, det
höga och det låga, det stora och det obetydliga, det visa och det dumma, etc.” (s. 149)
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Den där näsan, med en köttig eldröd klump till avslutning som tycktes sträva
efter att förena sig med den tillmötesgående överläppen – omöjligt att ta miste
på vem den tillhörde, den var oförglömmelig, hade inte sin make. Men för
säkerhetens skull — örsnibben … Riktigt ! Det var en bit ur den, hans eget
verk i ett anfall av berättigad svartsjuka. (s. 161)
Nerman närmar sig då Milda men hon är inte road av att konfronteras med sitt
syndiga förflutna och avvisar honom. Vid närmare eftertanke ser hon dock i den
gamle syndaren en gudasänd uppgift: ”Jag tar Jon Nerman, om gud vill, och Herren
Jesus får hans själ, som jag ska vinna åt honom.” (s. 163) Hon går hädanefter med
liv och lust in för ”den krävande uppgift hon påtagit sig, nämligen att mangla pappa
Nermans otroligt skrynkliga själ slät och valsa den blank, som den mest blanka och
släta servett i denna värld, sedan botbänken och lammets blod avtvagit de kolsvarta
spåren av djävulens klor och gjort den snövit.” (s. 169) Nerman själv – främst driven av sina köttsliga och materiella begär, samt hoppet om en arbetsfri tillvaro –
inser snart att ”vägen till hennes manglar och hjärta gick över arméns botbänk” (s.
166). Milda 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. Han måste snart erkänna sig besegrad:
Han kämpade dag och natt för makten, som alltmer gled över till angriperskan. En förfärande känsla av vanmakt grep honom; hur han än slingrade sig,
kröp, hotade, rymde, söp, älskade, aldrig ett ögonblick fick han hålla i tygeln.
Ty Milda satt inne med maktmedlen. Vad skulle den stackars karlen göra,
utan mat och kärlek kunde han icke leva. Ville han ha något av detta, måste
han ge sig på nåd och onåd. (s. 176)
Milda har blivit Nermans överman och framstår på så vis som en feministisk ikon.
Slutligen försöker den desperate mannen hänga sig i hustruns förklädesband.
Olyckligtvis brister banden, och i samma ögonblick han nått marken finner Milda
honom på knä som i bön. Hon missförstår situationen och prisar Herren för Nermans omvändelse (s. 179f.). Nerman underkastar sig nu passivt denna roll. Vid
denna punkt omvandlas kärleksparodin till karnevalsupptåg och tragisk fars.
Nerman, barbaren, är nu disciplinerad och skötsam och har även förvärvat viss
bildning, åtminstone i kristendom, bibelkunskap och väckelsesång – som citeras
flitigt i texten (och därmed vittnar om författarens rika bildning på området). Undergivet accepterar han sin lott som lydig make, flitig arbetare och from frälsningssoldat, samtidigt som hustrun vinner prestige:
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Kårkamraterna såg upp med vördnadsfull beundran till det underverk av kristliga dygder, som Mildas vård, tuktan och lidelsefulla men med klok beräkning
utportionerade kärlek åstadkommit av den forna luffaren och suputen. (s. 180)
Men Nerman själv 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. (s. 180f.)
Deras olika livssituationer tycks spegla varandra, men omvänt, i sann karnevalsk
stil: ”För varje seger över honom prisade Milda sin gud. Och Mildas man tvangs att
ropa halleluja över sina egna nederlag.” (s. 176)
Den krossade Nerman verkar nu också mista kontakten med verkligheten och
närmar sig vansinnet. När han en gång som vanligt deltar i hustruns syjunta med
uppgift att bära kaffebrickan, samt ”draga ur tråckeltrådar och sprätta sönder gammalt, som skulle sys om” (s. 184), så försvinner han plötsligt ur rummet och återvänder helt naken, frånsett stövlar på fötterna och några löv från aspidistran över
sin manlighet. Han bär på ett nattkärl, som han placerar på golvet i det han sjunger
den blodströmmande väckelsesången ”Källan” och samtidigt efter bästa egen förmåga utför den rinnande akt som beskrivs:199
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
199 ”Källan” återgår på dikten ”There is a fountain filled with blood” skriven av William Cowper
1771. Övers. till svenska av Betty Ehrenborg-Posse, utg. 1854 i andra häftet av Andeliga sånger för
barn och vuxna (1858). Bearbetad av Emanuel Linderholm 1920, i Svensk Söndagsskolsångbok
1908, nr 67.
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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. (s. 186f.)
Scenen är typiskt karnevalsk: den vänder på högt och lågt genom att omvandla hög
andlighet till kroppsligt kött i dess föregivet lägsta funktion.200 Ändå är detta ingen
avsedd provokation från Nermans sida: han beskrivs som allvarlig och kysk, så
skandalen ligger helt hos de närvarande chockerade välgörenhetsdamerna – den är
faktiskt en deras egen skapelse.201
Efter denna händelse skickas Nerman till sinnessjukhuset – ”Ty Milda hade
visserligen fått honom frälst och helgad, men priset var hans förstånd.” (s. 186f).
Likväl sägs han tillfriskna, och berättelsen slutar med att den kärleksfulla Milda
ivrigt 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. (s.
187)
Men från Nermans egen synpunkt blir detta en återkomst till helvetet:

200 Se vidare Bachtin, Rabelais, kap. VI, analysen av ”det materiellt-kroppsligt nedre” och analhumorn i det karnevalska perspektivet. Se äv. Bachtin, Dostojevskij, om folkliga allvarligt-komiska
genretraditioner (som menippeisk satir), där denna typ av anstötligheter var vanlig: ”skandalscener,
excentriskt beteende, olämpligt tal och uppförande, dvs. alla slags kränkningar av vedertagna och
vanliga händelseförlopp, av upprättade normer för uppförande och etikett, däri inbegripet talet.”
Här ”uppkommer nya konstnärliga kategorier av det skandalösa och excentriska, vilka är fullkomligt
främmande för det klassiska eposet och de dramatiska genrerna” (s. 142). Utmärkande för dem är
inte bara profanering och distans utan också ”oväntade närmanden av det avlägsna och det åtskilda
med mesallianser av skilda slag” (s. 142). Det mäktiga, höga och heliga dras på så vis ner till jorden
och människornas värld, och berättandet kan få drag av social utopi (s. 143).
201 Se Bachtin, Dostojevskij, s. 153, om parodia sacra.
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Så att när pappa Nerman stackare kommer hem från hospitalet, ska han finna
sin föreställning om helvetet i en hemsk och ofrånkomlig verklighet, som
väntar honom med tallösa kval. (s. 187)

Berättarteknik för begrundande läsning
Detta är berättelsens sista ord – men hur ska de tolkas? Det är uppenbarligen inget
lyckligt slut för Nerman. Men för Milda? Hon är lycklig med den disciplinerade
före detta barbaren, men detta är bara på grund av ett missförstånd. Hon tolkar hans
undergivna attityd som en omvändelse, och hon kan inte föreställa sig att det skötsamma liv som gör henne och de flesta skötsamma 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 ska
förstås. Kort sagt, vad gäller den moraliska problematiken gör berättelsen motstånd
mot slutgiltig tolkning. Textens karnevalska mönster, med blandningen av högt och
lågt, av tragiska och komiska drag, bevarar en moralisk flertydighet. Samma sak
gäller berättarens pendlande mellan moralisering och identifikation, som vi även
mött i berättelsen om Lilly. Dessa tekniker förbereder en begrundande läsning, ett
eftertänksamt sätt att läsa (se ovan, kap. 2) Vad de har gemensamt är att sätt att
rubba textens till synes förutbestämda 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, engagerar och inte minst bildar läsaren –
i läsandets konst. Begrundande läsning är en nödvändig förutsättning för självbildning.
Hexdansen kanske kan betraktas som en gränsbok, en övergång mellan två
skeden i författarskapet. Den framstår inte bara som mörkare utan också som mer
dramatisk och våldsam än de tidigare böckerna. De olika berättelserna renodlar
grymheter, laster och social misär, och berättaren förhåller sig själv mer aktivt till
det skildrade än tidigare. Bildningsnivån och bildningsintresset i de skildrade miljöerna är svagt eller perverterat. Klassperspektivet är nu mer uppblandat med medmänskliga och allmänmoraliska synsätt. De följande böckerna ska vidareutveckla
dessa tendenser.

9 Vid folkhemmets tröskel – Droppar i folkhavet
och Mannen som reste sig
Maria Sandels två sista romaner utgavs under 1920-talet: Droppar i folkhavet 1924
och Mannen som reste sig 1927. Båda verken vittnade om nya ansatser i författar-
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skapet. Redan första meningen i Droppar i folkhavet har ett nytt anslag: ”Inne på
Gula Bertas biljard lade Ulrik Isberg märke till var en lantpatron förvarade sin
välförsedda plånbok och beslöt att råna honom.” Med denna olycksbådande
öppning förutskickas både en ny genre och en ny publik: den populärlitterära
kriminalskildringen, som vänder sig till en folklig masspublik. Den nya romanen är
inte heller en kollektivskildring, utan snarare en bildnings- och utvecklingsroman.
Dock är det inte rånaren Ulrik Isberg som står i centrum, utan ett av hans offer,
skoarbeterskan Gerda Spant. Berättaren skildrar hennes resa från romantisk naivitet
till realistisk insikt och verklighetsanpassning, enligt bildningsromanens traditionella mönster, men också hur hon lär sig att bearbeta de själsliga skador som Ulrik
tillfogar henne. Dessa förskjutningar i både dramatisk, folklig och finkulturell riktning samverkar även med samhällsförändringar sedan Hexdansen fem år tidigare.
Sådana förskjutningar förstärks i Maria Sandels sista bok. Mannen som reste sig
är en typisk klassisk bildningsroman, som skildrar ung mans resa från oskuld och
naivitet, genom sedeslöshet och fördärv, till mognad och samhällsansvar. För honom är resan också en klassresa: från arbetarklass till medelklass. Bildningsromanen är också en berättelse om klassamarbete och klassförsoning. Romanens
hjälte är ingen klasskampsaktivist, utan redan från början en skötsam arbetare med
ett hyggligt liv. Bildningsromanen handlar om hans fall och upprättelse – alldeles
som romantiteln antyder. Berättelsen följer på så vis också den folkliga fromma
romanens omvändelsemönster, om än i ett sekulärt perspektiv. Här speglas arbetarrörelsens omvändelse till reformism och folkhemstänkande.
Folkhemstänkandet var också i takt med tiden. 1920 kom SAP för första gången
i regeringsställning med omfattande socialiseringar på programmet. Det blev dock
en kort fröjd, eftersom partiet tvingades avgå redan samma år, visserligen för att
återinsättas på tronen att antal gånger fram till 1932, men utan att kunna genomföra
sitt program. 1920-talet var, som framgått (ovan, kap. 3) en orolig och instabil
period. Socialdemokraterna var visserligen Sveriges största politiska parti, men det
parlamentariska stödet var opålitligt. Sedan SKP bildades 1921 kom motståndet
både från vänster och höger – kommunistskräcken var utpräglad. Krisen 1920–21
med den långvariga arbetslöshet som blev följden var både ekonomiskt och politiskt
svårhanterlig. Den medförde stark social oro underifrån och från makthavarnas sida
ny rädsla för uppror och revolter, särskilt sedan Sovjetunionen utropats och SKP
anslutit sig till dess politik. SAP:s valtekniska samarbete med SKP inför andrakammarvalet 1928, det så kallade ”kosackvalet”, blev därför en katastrof för SAP,
som miste 14 mandat. Det sedermera berömda ”folkhemstal” som statsminister Per
Albin Hansson höll tidigare samma år fick alltså inte avsedd effekt.
Vid det laget var Maria Sandel död sedan ett år, men dessa rörelser i samhället
var förstås kännbara långt tidigare. Ett mörkt inslag i tiden var också den ökande
rasismen. Redan 1909 hade Svenska sällskapet för rashygien bildats, och 1922 beslöt riksdagen inrätta Statens institut för rasbiologi med stöd av samtliga riksdagspartier och ärftlighetsforskaren Herman Lundborg som ledare. 1928 utgavs Lund-

99
borgs Svensk raskunskap, som trycktes i minst två upplagor.202 Till denna växande
misstänksamhet kom också nya offentliga debatter om ungdomens förvildning,
smutslitteraturen, veckopressen, biografeländet och dansen – vilket bland annat förklarades som en effekt av den något ökade fritid som 8-timmarslagen från 1919
hade medfört för arbetarklassen.203
För att motverka förfallstendenserna fästes stor tilltro till folkbildningen, bland
annat i utredningen om ”det fria och frivilliga folkbildningsarbetet” 1924, där just
främjande av skötsamhet och medborgarfostran betonades (se ovan kap. 4). AB
Radiotjänst – Sveriges Radio – startade 1924 och blev snart en viktig aktör i folkbildningens tjänst, bland annat med skolradiosändningar från 1928. Även den ofta
hårt kritiserade filmen ansågs på vissa håll kunna användas som bildningsmedium,
inte minst i skolan.204 Det visar sig också att de breddade informella bildningsvägarna börjat påverka sammansättningen av författarkåren. På 20-talet ökade
antalet författare med arbetarbakgrund inom författarförbundet från 6 till 16 personer (motsvarande 14 % av kåren).205 Det betydde att den litterära parnassen hade
gläntat på dörren för arbetarförfattare.
Arbetarlitteratur började nu uppmärksammas i sin egen rätt även inom det borgerliga litterära etablissemanget. 1921 startade en stor pressdebatt om ”proletärdiktare”, med anledning av litteraturvetaren Richard Steffens kapitel med denna
rubrik i femte upplagan av sin litteraturantologi för gymnasiet.206 Det var första
gången det ordet användes offentligt som litterär beteckning, och kritikerna svävade
länge på målet vad gällde benämningen.207 Boken kritiserades från höger för sin
positiva värdering av ”proletärdiktarna” liksom för hela tilltaget att sanktionera
denna typ av litteratur för den svenska gymnasieungdomen. En annan typ av kritik
kom från proletärdiktarnas eget håll. Harry Blomberg, Ivan Oljelund och Ragnar
Jändel tog avstånd från själva beteckningen; de undanbad sig etiketter och såg sig
som diktare i allmänmänsklig mening. Vid denna tid lämnade de tre också arbetar202 Rastänkande var en självklarhet i Sverige åtminstone fram till andra världskrigets slut. Rasistiska klichéer var legio i litteraturen, även i arbetarrörelsen och bland arbetarförfattare. ). I Droppar
i folkhavet låter Maria Sandel berättaren hävda t.ex. att ”med Ulrik hade det kommit en inblandning
av skojarfolkets blod i det genomhederliga ursvenska” (s. 39) och tala om ”tattarglittret” i Ulriks
ögon (s. 236). Se vidare Blomqvist, Nation, ras och civilisation, t.ex. s. 144f., 186f. Han kommenterar även rastänkande inom bildningsrörelsen, men då främst hos liberaler som Anton Nyström (s.
150–154
203 Louise Norman, ABF som folkfostrare 1920–1929 (2002), s. 28–33.
204 Så t.ex. Dagmar Waldner, bl.a. i ”Hur ska en biografreform kunna bli effektiv?” (1918). S. 311–
216.
205 Thorsell, ”Den svenska parnassen”, s. 86, 100.
206 Översikt av svenska litteraturen. D. 5. Tiden 1900–1920, red. Richard Steffen (1921). Se vidare
Lars Furulands översikt ”Fejden 1921 om proletärdiktning. Ett kapitel ur arbetarlitteraturens
historia” (1996), samt Per Olof Mattsons kritiska diskussion i ”En paradoxal gest. Inkludering och
exkludering när den arbetarlitterära traditionen konstituerades i Sverige” (2017).
207 Inom litteraturkritiken användes ordet ”proletärskald” av Bengt Lidforss 1906, och ”arbetarskald” av Martin Koch 1909 (Furuland ”Fejden”, s. 109f.). Erik Heden kallar Maria Sandel för ”arbetarförfattare” i sin recension av Familjen Vinge i Social-Demokraten 12 juli 1913. Men Steffen
var först med ”proletärdiktare”. Valfrid Palmgren lanserar ”arbetardiktare” 1923 (Furuland, ”Fejden”, s. 115).
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rörelsen och sökte sig som författare till existensfrågor, religion och mystik. Men
Martin Koch och Gustav Hedenvind-Eriksson hävdade ivrigt och med stolthet sin
ställning som ”proletärdiktare” och fortsatte med sin ”proletärdiktning”. Maria
Sandel blandade sig inte själv i debatten, men ställde sin bakom Martin Koch (”Det
är en karl!”), vars inlägg samlades boken Proletärdiktning 1929.208 Men nu trädde
också den andra generationens arbetarförfattare fram, som exempelvis Maj Hirdman, Eyvind Johnson och Rudolf Värnlund. 1929 kom också det modernistiska
genombrottet med de ”fem unga” arbetardikarna Erik Asklund, Artur Lundkvist,
Harry Martinson, Josef Kjellgren och Gustav Sandgren.209 Som jag redan nämnt
hade Maria Sandel själv redan före denna tidpunkt börjat tvivla på sin egen uppgift
som arbetarförfattare och sökte nya litterära lösningar.
På den borgerliga sidan blommade livstro och idylldiktning i E. A. Karlfeldts
efterföljd (Sten Selander, G. M. Silfverstolpe) – starkt kritiserad av den radikala
liberalen Victor Svanberg – på samma gång som ett utopiskt folkhemstänkande
började göra sig gällande hos exempelvis Ludvig Nordström.210 Men även krismedvetande och uppror mot borgerliga konventioner kom till uttryck, exempelvis
hos Birger Sjöberg, Pär Lagerkvist och Agnes von Krusenstierna, som samtidigt
banade väg för prosamodernismen. Den traditionella bildningsromanen var fortfarande en uppburen genre, öppen för såväl ingående psykologisk analys i modernistisk riktning som melodramatiska och kriminella inslag inom populärlitteraturen.
Här tycktes Maria Sandel finna en ny väg.

Brottslighet, utanförskap och nytt liv – Droppar i folkhavet
Droppar i folkhavet börjar som en kriminalroman med storskurken Ulrik Isberg i
centrum, men fortsätter som en melodram med erotisk passion, svikna kärlekslöften
och brutalt våld, för att övergå till en utvecklingsroman om den övergivna och
hämndlystna skoarbetaren Gerda Spant på bildningens, försoningens och verklighetsanpassningens väg. Berättelsen utspelas i halvsvältande arbetarmiljö, men utan
påfallande klassperspektiv. Skildringen inriktas främst på skötsamhets-, sedlighetsoch moralfrågor, som aktualiseras av de händelser, människor och miljöer som
Gerda konfronteras med. Hon är till att börja med naiv, godtrogen och kärlekstörstande; likt många av Maria Sandels kvinnokaraktärer dessutom ”en sexuellt
starkt betonad kvinna. En flyktig smekning jagade eld genom hennes ådror. Blotta
hågkomsten av en sådan kunde komma henne att skälva och blekna” (s. 27). Allt
detta gör henne till ett lätt offer för kvinnotjusaren och psykopaten Ulrik. När han
överger henne efter att ha bestulit henne på allt, så ställs hon på gatan med ett barn
208 Maria Sandel, Brev till Sigfrid Hansson 25/11 1921, citerat i Högström, ” ’Sött ligger inte för
mig’ ”, s. 77.
209 Fem unga. Unglitterär antologi, red. Erik Asklund (1929).
210 Se Victor Svanberg, ”Idyllernas tid” (1925); Ludvig Nordström, Petter Svensks historia (1923–
27). Äv. Sven Linnér, Livsförsoning och idyll. En studie i rikssvensk litteratur 1915-1925 (1954).
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i magen och endast ett nödtorftigt hopsytt linne på kroppen. På grund av det
skötsamma intryck hon trots allt gör, hamnar hon så småningom hos den stränga
men präktiga änkan fru Hägg, ”Morsan” kallad, och hennes godhjärtade men TBCsjuke och alkoholiserade son Ansgar. De bor i ett förfallet område av nödbostäder
och stor fattigdom, befolkat av blandade, mycket udda karaktärer. Resten av romanen handlar om relationerna inom denna omgivning, hur de utvecklas, och hur
Gerdas läkeprocess fortskrider.
Skötsamheten
Första mötet mellan fru Hägg – ”Morsan”– och Gerda är belysande för berättelsens
skötsamhetstema. Gerda söker bostad, men fru Hägg är misstänksam. Eftersom
Gerda saknar bagage utgår fru Hägg från att hon är ”[f]ör fin kantänka att bära sina
saker själv” (s. 71). Misstänksamheten stegras när det visar sig att Gerda inte genast
kan betala full hyra: ”en äventyrerska. På dörren med den oförsynta slynan!” När
det visar sig att frånvaron av bagage beror på att Gerda saknar ägodelar blir fru
Hägg än mer upprörd: ”Och ändå inbillar fröken sig att fröken kan få bo hos hederligt folk.” (s. 72). Men så slår henne en tanke: ”Fröken har naturligtvis råkat illa ut
för ett karlkräk? [---] Naturligtvis. Det är det vanliga. Nöt till flickor.” Gerda svarar
ärligt på alla närgångna frågor, och fru Hägg börjar vackla, men står på sig: ”Det
var åtminstone rent besked. Och fröken ser inte vinglig ut, jag vill inte ha drag med
karlar här. Men – jag tror ändå inte att vi passar för varandra.”
Att fru Hägg ändå till sist veknar och släpper in Gerda beror på en liten händelse
i situationens marginal. Gerda ber om ett glas vatten, dricker hälften, men ”såg att
begonian på fönsterbordet törstade och läskade den med det som fanns kvar” (s.
73). Fru Hägg ser i den handlingen ”ett äkta, okonstlat behov att hjälpa, vårda” och
tänker på hur gott det vore ”att ha en kvinnlig varelse i hemmet, vars vänliga sinnelag man möjligen kunde ty sig till”. Betydelsen av den materiella skötsamheten får
alltså stå tillbaka för moraliska värden som omtanke och kärlek. När sedan det lilla
paket som Gerda bär med sig visar sig innehålla en välskött kam och två ”fula” men
omsorgsfullt handsydda särkar, är fru Hägg övertygad:
En kam och så särkarna. Hon synade kammen. Oklanderligt ren och hel. Hon
skakade ut särkarna, kände på väven, granskade sömmarna, nickade åt mönstret, ”mycket bra”.
Rätt och slätt, oblekt domestik, handsöm, märkta. – Den flickan förtjänade
ett handtag. (s. 74)
Gerda framstår alltså som skötsam i både materiell och moralisk mening och har
därför gjort sig förtjänt av ”ett handtag”. Hon flyttar in och blir snart en del av
familjen, där var och en bidrar efter förmåga. Gerdas baby föds, får namnet Tora
och blir snart familjens älskling. Sonen Ansgar blir Toras favorit, och han visar sig
också vara en bättre moder än den handfallna Gerda, enligt Fru Häggs mening:
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Men det förstås, ifråga om ett barns skötsel har du inte mer förstånd än en bil.
Ska jag ropa in Ansgar för att hålla barnstackarn en stund, medan jag blandar
mjölken och värmer, eller vågar jag lita på, att du inte håller henne upp och
ned? (s. 136)
Gerdas praktiska brister som moder kompenseras dock av hennes skicklighet i sömnad. Hon kan snart sluta på skofabriken för att försörja sig och familjen som hemsömmerska på heltid. Hantverkskunnighet och praktiska färdigheter värderas högt
i romanen. Den asketiska fru Häggs enda smycke är en klumpig brosch som dock
Ansgar tillverkat:
Den var en gåva av hennes älskade son, som gjutit den i tenn under en hemmavaro mellan två sanatorieuppehåll, och bars därför jämt, nypolerad för var
dag. Vacker var den icke — en krävstinn duva med brev i näbbet, stjärt som
en sillstjärt, vingar som palmblad. (s. 80f.)
Här är det tydligen inte skönheten som räknas, utan arbetet och omtanken, alldeles
som med Gerdas ”fula” men välsydda särkar.
Läsningen
Boklig bildning och kultur spelar ingen framträdande roll i romanen, men utbildning för Tora är ett viktigt mål (s. 250). Läsning åberopas dock som en värdefull
verksamhet, särskilt i jämförelse med det supande krogliv som Ansgar inte kan stå
emot: ”Varför ska han söka sitt umgänge bland patrask och berusa sig, då det finns
böcker och han har håg att läsa?”, suckar fru Hägg uppgivet. Att även Gerda läser
framgår redan i första kapitlet, då hon sätter sig på den bänk där Ulrik slagit sig ner
och slår upp ”en bok med färgrikt omslag” (s. 11). Hon ”fördjupade sig omedelbart
i lektyren utan att vidare bekymra sig om hans närvaro”, heter det, och att döma av
det färgrika omslaget utgörs ”lektyren” av en billighetsbok i tidens stil, med utsidan
anpassad till populärlitteraturens och inte minst kriminalberättelsens dramatiska
handling.211 Att Gerda dessutom verkar uppslukad av läsningen antyder att det är
just en sådan bok hon fördjupar sig i. Kanske speglar hennes bok den kriminalroman vi just börjat läsa, där Ulrik nyss genomfört rånet av patronen under blodstänkta former:
Tvekampen i portgångens halvmörker blev kort men våldsam. Innan den förbluffade rånaren dragit ett dussin andetag, hade han ena rockärmen uppriven
i hela dess längd, skjortbröstet på magen, hatten någonstans inpå gården.
Hans kniv flög ur slidan. Klibbigt rött fläckade i en blink hans händer, stänkte
upp i hans ögon; en dov skräll och patronens utsträckta kropp mätte cementen.
(s. 6)
211 Se Svedjedal, Bokens Samhälle, vol I, s. 80, samt Dag Hedman, ”Den tidiga svenska kriminalberättelsen” (2007).
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Med denna detaljerade våldsskildring markeras förbindelsen med tidens spänningslitteratur, både i kriminalberättelsen och kolportageromanen. Det sambandet säger
i så fall kanske mindre om Gerdas litterära smak än om Maria Sandels kännedom
om den litteratur som var mest spridd inom arbetarklassen: billig, lättläst och spännande.212 Men denna litteratur hörde också med till Maria Sandels bildningsarv,
som hon också återanvände på skapande, finurliga och inte minst provokativa sätt.
Återanvändningen av det kristna arvet, med Bibeln i botten, har vi redan sett många
prov på, men lika viktig var den samtida populärlitteraturen, och Droppar i folkhavet är ett tydligt exempel på det. Maria Sandels egen bildningshorisont kommer
alltså till synes genom hennes karaktärer, men vi ser också hur hon behärskar sin
repertoar och experimenterar med den i nya kombinationer.
Sexualiteten
Viktigare än bildning i boklig och kulturell betydelse är i denna roman dock skötsamhet och moral. I synnerhet sexualiteten spelar en framträdande roll. Den är hos
Maria Sandel klart skuldbelagd, allra mest hos kvinnan. Samtidigt beskrivs flera av
hennes kvinnor som utrustade med stark erotisk drift; Gerda själv har ”hett blod att
strida mot och kuva” (s. 150) – sinnligheten måste kontrolleras (s. 100). Droppar i
folkhavet ger ett idealtypiskt exempel på sådan dubbelmoral under ett samtal mellan
romanens kvinnor då formeln ”kvinnlig heder”, lanseras. Det sker i anslutning till
frågan om ”en man innerst inne känner någon aktning för en kvinna som går ur
hand i hand?” (s. 94, 95). Frågan besvaras nekande, och berättaren gör klart att den
avståndstagande mannen har rätt: en sådan kvinna bör inte heller aktas. Att gå ”ur
hand i hand” innebär här inte bara sexuell vidlyftighet, utan också flirtande, dans,
kokett klädsel, krusat hår, etc. – allt detta är oförenligt med ”kvinnlig heder”. Med
tanke på hur kvinnors fåfänga, lättsinnighet och flirtande gisslas i Maria Sandels
hela författarskap framstår ”kvinnlig heder” som ett värde lika oumbärligt som
klassolidaritetens. I Droppar i folkhavet är mannen ett så allvarligt hot mot kvinnans heder att han är helt utesluten ur familjegemenskapen. Ansgar är enda undantaget, men så anses han också sakna manligt driftsliv, enligt modern fru Hägg: ”Han
bryr sig inte det minsta om kärlek. Det har han aldrig gjort. I det är han ett mönster.
Flickor finns helt enkelt inte till för honom. [---] Nej, förhållandet är det att Ansgar
inte har några begär. Han är kall, i det fallet brås han på mig.” (s. 98f.) Detta är
förebildligt, menar hon. Men Gerda har ”hett blod” (s. 100) och hennes enda förtjänst i sammanhanget är modet att erkänna sin svaghet, menar fru Hägg. Desto mer
beundransvärd är i så fall hennes avhållsamhet, men den är samtidigt ett villkor för
rätten att ingå i familjegemenskapen.
Droppar i folkhavet befolkas i stort sett enbart av kvinnor, frånsett den asexuelle
Ansgar. Romanen har också beskrivits som en kvinnlig utopi, en möjlighet som

212 Se t.ex. Jansson, ”Arbetarehemmets litteratur” och Cederblad, ”Tidningar och böcker”. Se äv.
Svedjedal, Bokens Samhälle, vol I, s. 399–415 om billighetslitteraturen på marknaden.
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förstärks av det lesbiska motiv som är invävt i berättelsen. 213 Som framgått utspelas romanen i en miljö på samhällets botten, där alla måste kämpa för brödfödan,
om inte genom hederligt arbete så med stöld, prostitution, tiggeri eller kryperi för
välgörenheten. Gerda får uppdrag som sömmerska hos två av de prostituerade
kvinnorna, som också visar sig ha ett kärleksförhållande. Detta skildras både ömsint
och med humor (s. 198f.) – bortom den sexualskräck som romanens andra kvinnor
uppvisar och dessutom i strid med tidens allmänna syn på både skötsamhet, sexualitet och moral; samkönat sex var ju vid denna tid ett brott med straffarbete i två år
som påföljd. Här går Maria Sandel återigen mot strömmen, och även mot den moralism som hennes berättare ofta ger uttryck för. Å andra sidan understryker det
lesbiska perspektivet romanens negativa syn på män i allmänhet – dessa ”Ka-ararr!” (s. 77, 106, 127, 140, 187, 190), som inte bara fru Hägg slutgiltigt gjort upp
med. Till dem sällar sig till sist också Gerda, men på sitt eget sätt.
Bildningsberättelsen
Romanens bildningsberättelse skildrar förstås Gerdas kamp för att komma tillbaka
till ett ordnat vardagsliv. Men det stora bildningstemat är inte praktiskt-socialt utan
etiskt-existentiellt: att lära sig avstå från hämnd. Ty hämndlystnad är det största
hindret i Gerdas läkeprocess. Trots den trygghet hennes nya liv i familjen Hägg ger,
lider hon fortfarande av den kränkning Ulrik utsatt henne för och tänker ständigt på
hämnd: ”O Jesus, Kristus, barmhärtige Gud, hjälp mig att leva så jag får hämnas!”;
”Jag ska dräpa honom” (s. 62).214 Berättaren beskriver ”denna tvångstankes grokraft” som en oemotståndlig makt: ”Det var som den alltid funnits, så motståndslöst
gav hon sig under den. Och tiden som följde förlänade den en rent fanatisk karaktär”
(s. 63). Samtidigt fruktar hon att Ulrik ska komma tillbaka för att skada henne
ytterligare. Hämndbegär och fruktan förgiftar hennes sinne, och hatet framställs
som ett moraliskt hinder för hennes nya liv. Vikten av att inte ge efter för hämndlystnad betonas också i ett samtal då den annars sekuläre Ansgar med stöd av femte
budet försöker avvärja Gerdas mordlystna hämndplaner: ”Du ska icke dräpa!” (s.
90). När detta blir utan effekt försöker han med ett varningsord från Paulus: ”Min
är hämnden, säger Herran” (s. 91; Rom 12:19). Men Gerda förblir kallsinnig: ”Det
är säkrast att ta den i egen hand, tycker jag”. Genom hårt och osjälviskt arbete blir
hennes sinne efterhand dock ”renat”:
Det verksamma, uppoffrande liv hon förde hade småningom renat hennes själ
från det giftiga, som med all makt velat förkväva det ädlares tillväxt. Hennes
fantasi hade fått renare näring, hennes andliga liv var statt i snabb utveckling.
Hon hade alltid varit sannfärdig i sina tankar, men gärna med en trång hårdhet
213 Eva Heggestad, Eva: ” ’Man ska väl leva en människovärdig tillvaro, vetja’. Maria Sandels
”Droppar i folkhavet” (2003), samt Eva Borgström, ”Det förbjudnas lockelse”, samt Ager-Hansen, ”
Att skriva om det som ingen talar om”.
214 Berättaren hävdar rent av ”att hennes känsloliv fått en viss religiös betoning under kvalens elddop. Böneropet om ett liv för hämndens skull hade varit ett verkligt sådant, buret av tro att det skulle
nå fram till en allsmäktig gud” (s. 63).
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som grund; fortfarande obrottsligt trogen sanningen hade hon numera en
moderlighet i uppfattning och omdöme, som mildrade och lärde henne barmhärtighet och överseende. (s. 230)
Här betonas arbetets både moraliska och läkande betydelse. Arbetets ära har alltid
hållits högt hos Maria Sandel, men i denna roman är arbetets förbindelse med
arbetarklassen och klasskampen nedtonad. I stället knyts förbindelsen med skötsamhet och moral starkare och tillskrivs som synes även en psykologiskt helande
funktion. Hat och hämnd ses här som destruktiva krafter, oförenliga med uppbyggnaden av något nytt, vare andligt eller socialt. Denna försonlighet är ju också i linje
med den folkhemsideologi som höll på att utvecklas i romanens samtid.
Fullt ”renad” från hämndlystnadens gift blir Gerda emellertid inte förrän i den
slutuppgörelse med Ulrik som till sist äger rum. En helt vanlig dag, då hon arbetar
i kvarterets tvättstuga, återkommer utan synbar orsak de onda tankarna: ”Och nu
kom dock plötsligt denna hatiska sinnesoro över henne!” (s. 230) Som efter ett
varsel överraskar hon en stund senare Ulrik i färd med att stjäla tvätt från tvättstugan. Han är där av en slump, utan att veta om hennes existens. Han ser ut som
en lösdrivare och har tydligen kommit rejält på dekis, men är lika hånfull och kränkande som förut, när han nu känner igen Gerda. Gerda släpper loss sitt hat och
griper tag i ett klappträ för att döda honom. Slaget hejdas av att Tora kommer in
och kryper upp i Ulriks knä. Han har tydligen redan bekantat sig med henne, dock
utan att veta att hon är hans. När han förstår att han är far, ändras hans attityd: han
får ”ett gosseljust leende i ögonen” och talar mjukt med barnet; ”Stämman hade fått
en frisk, glättig klang” (s. 239). Gerda är förundrad: ”Sådan hade Gerda förut aldrig
sett Ulrik Isberg” (s. 239). Då händer något också med henne själv: ”Toras far,
tänkte Gerda, och då var det som om en hand gripit om hjärtat men icke som förr
ondskefullt, framkallande hätskhet och en skamkänsla, som fordrade att avtvås.” (s.
239) Hatet ersätts av förakt och en känsla av befrielse:
Rädslan, som hon vid barnets inträde förnam, var med ens förbytt till en stolt
ro. Hon visste nu hur hon skulle handla. Det var som om det blivit tillrättalagt
av det undermedvetna medelst årens oavlåtliga men först nu märkbara arbete
på hatkänslans och hämndlystnadens förintande i ett förakt, som tiden möjligen skulle mildra. Den bestämda impulsen till dråp, som kort förut frestat
henne att använda klappträt som tillhygge, blev det sista våldsamma uppflammandet av allt det giftiga, från onda makter stammande, som Ulrik Isbergs skändlighet inmängt i hennes själsliv. (239f.)
Hon har i ett nu fått tillbaka sin sinnesfrid, men den är enligt berättaren inte ett
ögonblicks verk, utan resultatet av det undermedvetnas långvariga arbete ”på
hatkänslans och hämndlystnadens förintande”. Berättarens hänvisning till ”det
undermedvetna” som bearbetar psykiska sår tyder på att Maria Sandel nåtts av
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samtida psykoanalytiskt inspirerade strömningar.215 Psykoanalysen kom i ropet på
1920-talet, men tas redan 1915 in i band 22 av Nordisk Familjebok. Artikeln
”Psykologi” meddelar under rubriken ”Psykologins historia” att ”S. Freud utbildat
sin ännu mycket omstridda metod för ’psykoanalysen.’ ” Denna beskriver psykiatern Bror Gadelius också utförligt i artikeln ”Psykoterapi” i samma band.216
Nordisk familjebok fanns vanligen på alla folkbibliotek och var därför en lätt
åtkomlig kunskapsbank för den bildningshungriga Maria Sandel.
Oavsett kunskapsväg skildrar Maria Sandel alltså här hur Gerdas brinnande
hämndlystnad har ersatts av ett kallt förakt genom en bearbetningsprocess i det
undermedvetna. Men föraktet tycks provocera Ulrik mer än hennes tidigare vrede.
Han går till fysiskt angrepp, och konfrontationen blir våldsam:
Han for på henne som ett yxhugg. Halvkvävd av greppet om strupen kunde
hon icke ropa; hon slog varhelst hon kom åt men utan synnerlig kraft och
blint. Den här minnesbetan skulle hon icke glömma, tänkte han vilt. Buss
på… Då träffades han av en stöt i maggropen. Dubbelkrökt måste han ge
hennes strupe fri, han vacklade till, stirrade, det gick väl en halv minut innan
han ånyo kunde anspänna sina krafter. Under tiden stödde Gerda sig mot bassängen, ur stånd att fly, hon kände golvet gunga, magsäckens innehåll ville
upp…
Nej, hon skulle icke giva sig, förr sätta till livet, var hennes första rediga
tanke.
Och så — Hennes blus blev till en trasa, uppkavlad om skuldrorna, blodfläckar bredde ut sig över linnet ovan midjan, kjolen hängde fast vid linningen
blott över högra höften, det slängande håret var ett trassel, klibbigt av lutångor, svett och blod. Den tungt belastade klädbocken välte, tvätten sparkades
kring. Det hade varit en lätt sak för honom att döva henne med ett nävslag,
men begäret att tukta henne kom honom att uppskjuta det för stöldens lyckliga
utförande mest pressande. Sällsamt tycktes det honom att hon kämpade tyst.
215 Bror Gadelius använde begreppet ”det undermedvetna” redan i sin avhandling Om tvångstankar
från 1896, men den egentliga svenska introduktionen av psykoanalysen ägde rum från första världskriget till mitten av 20-talet, med Poul Bjerre och John Landquist som drivande aktörer. Se vidare
Franz Luttenberger, Freud i Sverige. Psykoanalysens mottagande i svensk medicin och idédebatt
(1989).
216 Bror Gadelius i artikeln ”Psykoterapi” i Nordisk familjebok (1915): ”En modern form af psykoterapi är den af Wienneurologen Sigmund Freud tillämpade s. k. psykoanalysen. Denna afser att –
med eller utan hypnos – under ingående samtal och planmässigt utfrågande af den sjuke utleta de
ofta – fördolda och undanträngda föreställningar och minnen, som förmodas vara det djupaste ursprunget till vissa på psykisk väg utvecklade (psykogena) sjukdomar. [---] Lyckas läkaren genom
sin psykoanalys bringa i dagen den ofta bortglömda, i det undermedvetna själslifvet djupt nedgräfda
föreställningen, som af Freud och hans skola i allmänhet antages vara minnet af en händelse af
sexuell art, så kan genom att på lämpligt sätt bringa saken på tal den med föreställningen förenade ’inklämda’ och i sin ordning beklämmande affekten frigöras och bortskaffas, hvarmed de sjukliga symtomen samtidigt försvinna. Ty dessa symtom äro enligt den af Freud angifna uppfattningen
en omsättning af den med ofvannämnda minne förbundna sinnesrörelsen (affekten), hvilken icke
fått tillfälle att på normalt sätt urladda sig (sich ausleben, sich abreagieren). Mycket olika meningar
ha uttalats angående värdet af denna form af psykoterapi.” (spalt 527)
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Han var på sin vakt färdig att med våld hindra rop om hjälp, men hennes
sammanbitna tänder släppte inte fram ett ljud. (s. 242f.)
Den detaljerade stridsskildringen är ännu ett exempel på återbruk från tidens populära kriminalroman, men framhäver samtidigt ett avgörande led i den mer statusfyllda bildningsromanen om Gerda: omvandlingen från fruktan och underkastelse
till självtillit och motstånd. Upplösningen av scenen blir dock tragisk: Ansgar kastar
sig in i striden och Gerda undkommer, men Ansgar själv får den frätande tvättluten
över sig och dör. Ulrik lyckas fly och försvinner ur Gerdas liv, men fortsätter sin
brottsliga verksamhet som förut, enligt den epilog som avslutar romanen. Gerda,
”Morsan” och Tora fortsätter däremot sitt skötsamma liv tillsammans med Toras
utbildning för ögonen: ”Slant lägges till slant för att hennes anlag i en framtid må
kunna utvecklas” (s. 250). Detta romanslut är uppbyggligt, kanske utopiskt, men
vägen dit har kantats av avskräckande exempel och hård kamp, inte längre så mycket mot klassamhället som mot manligt våld och förtryck.
Men denna feministiska tolkning är inte den enda möjliga. Det ligger lika nära
till hands att läsa detta romanslut som en vision av det kommande folkhemmet, där
alla klassmotsättningar utplånats och fredlig samlevnad äntligen är möjlig. Denna
vision ska ytterligare utvecklas och konkretiseras i Mannen som reste sig, Maria
Sandels sista bok.

Proletären vid skiljovägen – Mannen som reste sig
I Mannen som reste sig utspelas en typisk borgerlig bildningskamp. Där möter den
hederlige byggnadsarbetaren Gustav Frejtorp, som ”med framgång strävade efter
andlig utveckling” (s. 12). Han läser böcker, utvecklar sitt språk och strävar efter
allmänbildning. Han är också arbetsam och pliktmedveten. Men så blir han blixtkär
i Ulla, en arbetsskygg och förförisk berglärka, som drar in honom i en helt ny livsstil
präglad av njutningslystnad och erotiska utsvävningar. Romanen handlar om hur
han ”reser sig” ur detta förfall. Men den börjar inte i händelsernas mitt, som Droppar i folkhavet. I stället skildras den miljö där historien börjar. Den är ganska idyllisk, jämförd med de fattigkvarter de tidigare böckerna skildrat och utspelats inom:
Tidig söndagsmorgon i maj med jorden fuktig efter regn och grostarkt
doftande i ymnig sol.
De två envåningslängorna sovo ännu. Mellan dem fanns en tämligen bred
plan, mot vilken fjorton gröna farstudörrar vette. Alla dessa voro tillslutna, på
ett undantag när. Tidnings-Mina ville nämligen bräcka grannarna med hur
fint hon blåmålat sin gamla skänk, som stod i farstun, och hade därför icke
stängt efter sig, då hon vid femtiden lunkade sin väg med väskan hängande
över axeln och munnen full av kaffedopp. På väggen hängde ett oljetryck av
drottning Viktoria som ung, i ram, som skurits ur en brokig korkmatta, och
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på skänken småslumrade Perssons utestängda katt, ännu lyckligt okunnig om
att han satt fast i färgen. (s. 5f.)
Allt uppmärksammas, också djurlivet – inte bara katten, som fastnat i målarfärgen,
utan också de hungriga fåglarna, efter mönstret av inledningen till August Strindbergs Röda rummet (1878): ”Sparvarna voro som yra av fröjd, men försummade
därför icke maten, som var lätt tillgänglig i den luckrade jorden.” (s. 6) Men liksom
hos Strindberg zoomas perspektivet snart in på specifika motiv som ska bli avgörande i historien. Först Gustav Frejtorp, som ömmar för fåglarnas hunger medan
han går till vattenposten, där han får syn på något:
Han hejdade sig tvärt. Ty ett par vader, som tydde på motsatsen till ålderdom,
voro en oväntad syn vid vattenkastaren. Stussen liknade ett välformat plommon. Stort mer såg han icke, ty ägarinnan stod böjd över en balja och tvättade.
Hon var klädd i svarta strumpor och högklackade lackskor, i den ena strumpan, från ovan knävecket till hälen, bildade ett par uppsluppna maskor en
gräddvit rand, vilken framhävde benets sinnligt lockande form. (s. 10)
Vad han ser är inte en människa eller ens en kvinna, utan kroppsdelar av en kvinna.
Denna kvinna är Ulla. I den följande beskrivningen gjuts delarna samman till en
erotisk vision av en kvinna, sedd med en (kanske inte bara dåtida?) mans ögon:
Hon var ljusklädd, de små fasta brösten välvde sig över en spenserkjol, som
var uppskjörtad över ett vitt underplagg för att icke nedstänkas. I halsurringningen hängde ett förgyllt hjärta. Simili-diamanter gnistrade i öronen
och i kammen, som nästan försvann i det stora, burriga gullglänsande håret.
På den ena välformade armen bar hon ett kedjearmband av silver, på den
andra blåmärken efter ett nyp. Vinden lekte med pannhåret, hon hade jämt
göra med att hålla det ur ögonen, än med fågellika kast på huvudet, än långsamt strykande bort det med en våt, ringprydd hand. Just där ena bröstvårtans
kontur röjde sig satt majblomman för året; att den snörpte hop ett hål i klänningslivet, antagligen bränt av en cigarr, det undgick naturligtvis mannens
ögon, som friskt vällustiga njöto av bröstets sakta skälvning. (10f.)
Här är det mycket bröst och hår och hud, som markerar ett erotiskt perspektiv, men
inskjutet är också ett skötsamhetsperspektiv, som inte många av tidens män torde
anlägga: iakttagelsen av den koketta ”majblomman” som samtidigt ”snörpte hop ett
hål i klänningslivet, antagligen bränt av en cigarr”. Berättaren konstaterar rätt nog
att ”det undgick naturligtvis mannens ögon”, men i denna kommentar är samtidigt
mannens perspektiv inbyggt genom tillägget att dessa selektiva ögon ”friskt vällustiga njöto av bröstets sakta skälvning”.
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Passionens faror
Redan från första stund är Ullas erotiska utstrålning oemotståndlig. Den döljer den
vulgaritet som i andra sammanhang stöter bort Gustav.
Hans liv förflöt visserligen utom hemmet i en omgivning, där groft språk ofta
fick tjäna att uttrycka även fina tankar, men som han själv med framgång
strävade efter andlig utveckling, ägde han ett rikare ordförråd och förmåga att
sovra detta, något som förövrigt gjorde honom väl sträng i nagelfarandet av
andras. Men Ullas kvinnliga tjusning kunde notera en seger över hans finare
förnimmelser. (s. 12)
Snart gifter de sig, och den följande berättelsen om förhållandet med Ulla skildrar
hur Gustav gör sig av med all bildning och skötsamhet han tidigare kämpat sig till.
Ulla föraktar hans bildningsintresse: ”En simpel arbetare behöver väl inte veta mer
än var han har mun och lite till” (s. 240), anser hon; ett omfattande nöjesliv är
däremot nödvändigt. Så hon använder hans böcker som bränsle (s. 138), hånar hans
vårdade språk, bryter ner hans hem, förstör hans ekonomi och söker locka med
honom i sina utsvävningar (s. 103). Och han är som förtrollad:
Han egnade henne numera all sin lediga tid. Hans kulturella intressen voro i
utdöende av brist på näring, med självbildningen var det slut. Kamraterna i
föreningslivet erbjödo honom förgäves förtroendeposter. Allt dylikt var tidsspillan, tyckte han avhängig för sin lycka enbart av samvaron med hustrun.”
(s. 134).
Detta andefattiga slaveri under passionen påverkar hela hans framtoning:
Ansiktsdragen voro försimplade, hans rörelser tyngre, hans blick var vanligen
duven och tändes icke som förr av ett intelligent inpass, en framkastad idés
storhet eller ett uddigt skämt. [Märkbart var att] han modulerade rösten
mindre och att hans ordförråd avknappats. Vid småprat förnekade sig icke
hans intresse men väl vid en intellektuellare omläggning av tankeutbytet. (s.
138)
Inte förrän Ullas systematiska otrohetsaffärer driver Gustav till ursinnigt våld
kommer han till besinning:
Och för första gången under sin olyckliga förbindelse med Ulla insåg han till
fullo, hur djupt hon dragit ned honom, understödd i förstörelseverket av hans
starka könssinnlighet. Han, som velat utveckling för sig till frigjord, sund,
mänsklighet, hade blivit en neslig slav av driften. Själens intressen hade han
kastat för fäfot. (s. 152)

110
Återigen är det sexualiteten som står i vägen för kultur och moral; ”könssinnlighet”
är nästan något omänskligt. Kroppen och själen står i motsättning till varandra, och
ska själen utvecklas så måste kroppen tuktas – tanken känns igen från Droppar i
folkhavet. I denna övertygelse kastar Gustav ut Ulla och börjar bygga upp ett nytt
liv i bildningens och skötsamhetens tecken. Han hoppas på ro ”för harmonisk förkovran i individuell kultur” (s. 181).
Till detta nya liv för han med sig parets söner, som Ulla har lämpat över på
honom. För att klara både barnen, hemmet och jobbet behöver han en hushållerska,
som måste anställas utifrån eftersom han inte har någon fru hemma. Att anställa
kostar pengar, men Gustav får snart råd – som skötsam arbetare med fast jobb
befinner han sig i arbetarklassens toppskikt.

Genuskorsningar och kvinnoemancipation
Hans första hushållerska, Edla, är duglig och plikttrogen, om än frigjord i överkant,
vilket vi ska återkomma till. Men Edla avlöses dock snart av en rad slarviga, dominanta eller rent brottsliga damer. De är också präglade av en ”könslystnad”, som
Gustav med sin nya skötsamma inriktning vägrar att tillfredsställa, varför en del av
dem besviket också slutar anställningen:
En stark och hetblodig man, levde icke avhållsamt, men han höll sitt hem rent
för lösa förbindelser. Och detta var möjligen en bidragande orsak till att hushållerskorna icke blevo gamla på platsen. En träbock, tyckte kvinnorna, som
ville ha flirt och eggelse i samvaron och kände sig kränkta av en lugnt värdig
behandling. Ingen kurtis – ingen trevnad. I väg till annan marknad utan tidsspillan. (s. 196)
Kritiken av dessa kvinnor är överraskande hård, men än mer överraskande är att
den allra bästa hushållerskan i raden är en man, matrosen Nore Svensson.217 I
väntan på en hyrbåt erbjuder han sig att sköta Gustavs hushåll med barn och allt,
vilket Gustav i sin nöd tvingas acceptera. Men Nore visar sig vara ett fynd: han
börjar genast steka fläsk och sätter sedan igång med en storstädning ingen av de
tidigare damerna rått med:
Allt krafs, såsom småburkar, fotografiställ, påskägg, nipperaskar, sönderslaget, hoplappat och ömt bevarat av de många fruntimren som avlöst varandra, plockade han ned i en lår, spikade hop den och bar upp den på vinden.
Därpå tog han av sig barfota, spände till svångremmen, kavlade upp byxorna
till knäna och skjortärmarna mot axlarna och gick löst på allt som tålde såpvatten med borste och en i hast förfärdigad svabb. Och under tiden visslade
han och sjöng och skjutsade med ungarna, som voro överlyckliga och togo
217 Se äv. analys i Teglund, Klivet in i hemmet, s. 23–25.
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efter honom i allt med kvick uppfattning. När han gick på magasinet för att
proviantera, tog han dem med, och hur han bar sig åt med fröken Hilda där,
det begrepo inte de, men hon skrattade mycket och blev röd och gav dem
choklad, vilket aldrig hänt förut. När fadern kom hem mottogs han av två
lyckliga småpojkar, som redan hade börjat rulla i gången och inte längre sade
ja och nej, utan yes och no. (s. 198)
Nores karlatag och manliga gemyt innebär en stor lättnad och befrielse för hela
familjen: ”Det var intet futtigt med Nore Svensson, och Gustav, som så länge varit
hänvisad till kvinnligt gemyt i hemmet, gladdes åt intrycken av fri synrand och
friska vinddrag och kände bekymren lättas.” (s. 199.) Det är alltså inte bara slarvet
och ”könslystnaden” hos de kvinnliga hjälparna som Gustav plågats av, utan också
själva kvinnligheten, eller kanske rättare den könsroll som tidens kvinnor fostrats
till: futtigheten, småskaligheten, instängdheten, de trånga perspektiven; kort sagt
vad han kallar ”kvinnligt gemyt”. Med Nore är det annorlunda: ”Nores odelat
manliga handhavande av hushållet, livande och nöjsamt efter allt prövande bråk
med kvinnlig arbetskraft, det friska vinddraget i hans väsen och hans vänfasthet och
rappa verklighetssinne.” (s. 221) Med Nore har en ny kultur förts in i hemmet; det
går plötsligt lätt att andas i rummet:
Rummets förändrade utseende tilltalade honom i hög grad, ty som fallet
vanligen är med män, tyckte han illa om det prydnadsskräp, som är kvinnorna
så kärt. Visserligen såg det en smula kalt ut med bara möbelytor, men allt var
bländande rent, och luften var lätt att inandas. Hans blickar hade med oro
genast sökt skrivbordet. Orört! Nore hade haft vett att utan tillsägelse lämna
det i fred, som strängt förklarats tabu för alla de kvinnliga husförestånderskorna utan minsta effekt. (s. 199)
Denna nya kultur är alltså ’manlig’, vilket i sin tur förknippas med öppenhet och
frihet – naturligt nog, med tanke på kvinnans begränsade rörelsefrihet ännu på
1920-talet. Den kritik mot det kvinnliga som Gustav får ge uttryck åt kan därför
också förstås som romanens kritik mot det förtryck av kvinnan som denna inskränkta kvinnlighet vittnar om.
Ett flagrant exempel på detta förtryck utgör Gustav själv exempel på när han i
diskussion med sin första hushållerska, Edla, hävdar samma dubbelmoral som vi
känner igen från kvinnornas diskussion om ”kvinnlig heder” i Droppar i folkhavet
(Droppar, s. 131f.). Edla är ett undantag i raden av odugliga hushållerskor, både
arbetsam och duglig, men därutöver emanciperad och befriad från traditionell
kvinnlighet: ”Det var en flicka, som man kunde resonera med utan att behöva frukta
kvinnologik ”, menar Gustav. ”Dessutom var hon ett barn av nutiden, naturligtvis
frånsett dyrkan av arbetet.” (s. 174) Men riktigt skötsam är hon ändå inte, eftersom
hon är nöjeslysten och erotiskt vidlyftig; hon ”tar emot herrbesök om natten”, till
råga på allt utan att vilja gifta sig med besökaren (175f.). Gustav hävdar, att ”man
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ska leva sedligt”, men reserverar strax denna regel enbart för kvinnan: ”Det som
inte skadar en man, är ett fördärv för en kvinna”, förklarar han, men Edla biter av:
”Karlprat. Ett gammalt påhitt för att hålla kvinnan i tygel” (s. 177). Här visar det
sig att Gustav vantrivs med det typiskt kvinnliga och föredrar manligt ”gemyt”,
tydligen även hos kvinnor som Edla; men å andra sidan tillerkänner han inte kvinnan samma frihet som mannen att själv forma sitt liv och därmed utveckla det
manliga ”gemyt” som Gustav själv uppskattar.
Det är illa nog för Gustav att Edla inte håller på sig och inte vill gifta sig med
den hon går i säng med. Än värre är att hon inte vill gifta sig överhuvudtaget och
inte heller få barn och bli mor. Hon förklarar frankt att moderskap inte ligger för
henne:
[…] jag vet hur en mor ska vara. Men själv saknar jag alla förutsättningar att
bli sådan. Jag tänker bara på mig själv och har inte den minsta lust att offra
mig för andra, och jag vill framför allt njuta livet. Och någon moderslängtan
har jag absolut inte. När man är sådan, tycker jag att det är orätt, ja ett brott
att bli mor. (s. 180)
Detta var ju raka besked, därtill med en etisk motivering, och Gustav ”beundrade
henne för hennes hänsynslösa uppriktighet”. Men, som berättaren tillägger, ”på
samma gång var han i viss mån kränkt av den i sin egenskap av man.” (s. 180) Han
har blivit överflödig, precis som männen i Droppar i folkhavet.
Den första och sista hushållerskan är alltså av olika kön, men står båda för en
manlig kultur som Gustav upplever som befriande. Men Edla emigrerar till Amerika, och Nore får snart hyra på en ny båt. Så står familjen åter utan hushållerska.
Klassresan till skötsamheten
Problemet får dock sin lösning när Gustav möter den förfinade men utfattiga
borgaränkan Eva Bergklint, ”en bildad människa, som det gått ut för [med]” (s.
210), som är inneboende hos en av Gustavs arbetskamrater. Det vet han inte när
han första gången stöter ihop med henne på gatan, men han överraskas redan då av
”hennes lugnt artiga sätt och vårdade språk, eftersom hennes slitna klädsel och
övriga omständigheter tydde på fattigdom och låg samhällsställning.” (s. 212) Vid
mötet hemma hos arbetskamraten märker han dessutom, att han med Eva kan tala
utan att besväras av ”kvinnologik”, alldeles som med Edla. Edla var emanciperad,
men i Evas fall är det tydligen ett högre ursprung i borgarklassen som medför en
annan och bättre kvinnlighet:
Närvaron av en kvinna, som tydligen tillhörde en högre samhällsklass än de
själva, verkade endast förfinande på tonen, och detta utan att i någon mån
förkonstla den eller trycka. I allmänna frågor hyste hon, som naturligt var för
henne som kommande från borgerligt skikt, åsikter vilka icke delades av
representanterna för arbetareklassen. Men hon kunde överväga och taga skäl,
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dessutom lyssna så att den talande kände sig förstådd och eggades att utveckla
sin tankekraft. (s. 212)
Eva delar inte hans åsikter, men kan åtminstone diskutera rationellt, så Gustav vill
gärna få in henne i huset. Hon accepterar dock med viss tvekan platsen som hushållerska, medveten om den sociala deklassering den skulle medföra. Å andra sidan
märker hon att Gustav har bildningsambitioner: ”Låt vara att hon sjönk socialt, sin
andliga standard behövde hon därför icke förlora.” (s. 214) Detta arbetar hon på.
Hon inte bara städar, tvättar, lagar mat och sköter barn, utan för också in högre
bildning och kultur i hemmet: skaffar god litteratur, vackra etsningar och ordnar
med kritor och piano till pojkarna, så att ”hemmet blev allt mer trivsamt och gav
intryck av vilja till kultur och strävan därefter” (s. 226f.). Gustavs egna ansträngningar på bildningsvägen fyller Eva med beundran. För äldste sonen, som nu får gå
i läroverk, förklarar hon:
[Gustav] är andlig överklass numera, och det har kostat honom enormt arbete
att höja sig till det, långt mer än du anar, som får gå fram på en tillrättalagd
väg, där han måst bryta sig fram steg för steg. Det gör mig så ödmjuk att tänka
på, hur jag med alla mina sociala företräden under uppväxten och välmaktens
dar ändå inte når mer än nätt och jämt upp i jämnhöjd med honom kulturellt.
(s. 296)
Som ”andlig överklass” kommer den skötsamme självbildade arbetaren på jämställd fot med den förfinade borgarkvinnan. Sista steget i denna klassförsoning är
giftermål: kvinnan av börd äktar mannen av folket. Så förverkligas drömmen om
klassförsoning i folkhemmet i vardande.

10 Författarskapets förskjutningar på vägen mot
folkhemmet
Maria Sandels författarskap utgörs helt och hållet av arbetarlitteratur i strängaste
mening: litteratur skriven av, om och för arbetare, oftast med markerat klassperspektiv. Men författarskapet är också rikt varierat, både innehållsligt och formellt.
Bildningstemat är övergripande, men förgrenat till många områden. Självbildning
genom läsning är en återkommande verksamhet i berättelserna, och inte minst
skönlitteraturen lyfts fram. Böcker och bokhyllor ingår i Sandels skötsamma
arbetarhem, men också bildkonst och andra kulturbärande inslag: som krukväxter,
broderade dukar, namnade örngott, handsydda linnen, hantverk och amatörmåleri.
Bildning innefattar här kunskap men också kultur, estetik, smak och inte minst
delaktighet i det borgerliga kulturarvet. Men först och sist i Maria Sandels bild-
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ningssyn kommer ändå föreställningen om skötsamhet, som innefattar både arbetsmoral, plikttrohet, klassolidaritet, samarbetsvilja och omtanke om nästan. Skötsamhet innefattar mycket som har med bildning att göra, samtidigt som bildning i
sin tur befordrar skötsamhet. För Maria Sandel som för Carl Cederblad tycks bildning vara både ”vett och vetande, hut och hyfsning” – och inte minst moral.

Bildningstemat och klassperspektivet
Vi har emelertid också sett hur
tonvikten i bildningstemat förskjuts under författarskapets gång.
I de tre första böckerna från arbetarrörelsens kampår före rösträttsreformen 1918 – novellsamlingen
Vid svältgränsen 1908, samt romanerna Familjen Vinge 1909 och
Virveln 1913 – är klassperspektiv
och klasskamp framträdande inslag. Romanerna är typiska kollektivskildringar, där klassolidariteten är politiskt och moraliskt
avgörande för händelseutvecklingen. Klassolidariteten innefattar
ett absolut avståndstagande från
borgerligheten, men bygger samtidigt på centrala kristna värden som
nästankärlek och omtanke om
Förstasidan av Social-Demokratens Första majmedmänniskan; ibland rent av i
nummer 1899 med en teckning av Nils Kreuger
strid med klassintressena, som när
(1858-1930)
strejkbrytaren Lur i Virveln får
förlåtelse och återupptas i klassgemenskapen. I takt med att arbetarrörelsens
parlamentariska inflytande ökar efter 1918 tonas dock klassperspektivet ner och de
moraliska skötsamhetsfrågorna tar överhanden i de senare böckerna.
Novellsamlingen Hexdansen 1919 markerar en övergång. Det proletära klassperspektivet kvarstår, men är nu kritiskt och riktas mot bristen på skötsamhet inom
arbetarklassen – alkoholism, hustrumisshandel, prostitution, arbetsskygghet, kriminalitet. Kritiken är hård och skildringen obarmhärtigt rå, men belyser samtidigt de
samhälleliga omständigheter som driver de skildrade karaktärerna till brott, våld
och död. Dit hör inte bara svåra materiella villkor, utan också den brist på bildning,
som håller kvar arbetarna i okunnighet, passivitet och outvecklad moral. Hexdansen
är en mörk bok, som ändå präglas av humor och inlevelse, även i de mest frånstötande karaktärernas öden. Berättaren växlar mellan yttre och inre perspektiv, och
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olika synsätt korsar varandra. Det är inte alltid självklart vilken slutsats läsaren ska
dra.
De sista böckerna – romanerna Droppar i folkhavet 1924 och Mannen som reste
sig 1927 – visar på tydliga förskjutningar i författarskapet. Skötsamhetsperspektivet
dominerar, men inriktningen på renodlade sedlighetsfrågor är starkare och innefattar nu även ett påtagligt psykologiskt intresse. Detta är typiska bildningsromaner
med en enskild individ i centrum, vars utveckling läsaren får följa: från oskuld,
genom syndafall eller kris, till upprättelse och mognad. I så måtto inordnar sig dessa
romaner också i den klassiska borgerliga romantraditionen. Genom dem blev Maria
Sandel också upptagen på den svenska litterära parnassen. 218 Särskilt Mannen som
reste sig mötte starkt gensvar, inte minst från borgerliga recensenter, som berömde
romanens psykologiska skildringskonst.219 Det ’högre’ mognadsstadium som
dessa bildningsromaner slutar i gör dem också påfallande uppbyggliga; men vägen
till denna mognad framställs som desto mer präglad av fallgropar och avskräckande
exempel, som skildras utförligt. Maria Sandel blandar fritt moral och omoral, gott
och ont, högt och lågt, och läsaren måste arbeta med texten för att själv orientera
sig bland de olika värden som står på spel.
Som framgått bygger författarskapet på flera olika kulturtraditioner: den evangelisk kristna, baserad på Bibeln och det folkligt-kyrkliga arvet; sekulära folkliga
traditioner, såväl visor och dialekter från urban arbetarmiljö som tänkesätt och
värden från agrar bondemiljö; slutligen samtida urban billighetslitteratur och populärkultur, med romantik, brott, spänning och äventyr som viktiga inslag. Dessa
traditioner blandas friskt i författarskapet, och olika kärnmotiv återanvänds i nya
sammanhang. Vi har särskilt kunnat se hur bibelsprängd författaren är och hur
bibelcitat har överförts till sekulära sammanhang, ibland med nya, ofta politiska
innebörder, ibland till förstärkning av de evangeliska grundvärdena. Därutöver tar
författarskapet också in uttryckliga hänvisningar till litteratur ur den etablerade
kanon, som exempelvis Viktor Rydberg och August Strindberg – vanliga namn i
arbetarrörelsens bildningscirklar och bibliotek. Även referenser till politiska
skrifter förekommer, som exempelvis Pjotr Kropotkin och hans tanke om ”inbördes
hjälp”.

Författarskapets litterära egenart: skönlitteratur och
brukslitteratur
Maria Sandels litterära framställningssätt är redan från början präglat av hennes
särskilda förmåga att utveckla sitt bildningsarv på nya sätt – att i egenskap av
”mindre” litteratur rubba, ”deterritorialisera”, det etablerade litterära majoritetsspråket, som Christer Ekholm beskriver det.220 Hon blandar traditioner, åter218 Om bildningsroman och borgerlig kultur hos Maria Sandel, se Godin, Klassmedvetandet, s. 138.
219 Om det första mottagandet av Maria Sandel, se Beata Agrell, ”Att konstruera en arbetarförfattare. Maria Sandel i litteraturkritiken” (2020).
220 Ekholm, ”Arbetarlitteraturen”, s. 154.
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använder och ger ny funktion åt föreställningar hämtade från olika områden.221
Hon väljer gärna tabubelagda, ofta chockerande motiv, i likhet med den franske
naturalisten Émile Zola, som lästes också av svenska arbetare.222 Men särskilt
tankeväckande är kanske hennes sätt att föra samman högt och lågt, såväl vad gäller
litteraturtyper och stilarter som idétraditioner. I det avseendet är hon besläktad med
Fjodor Dostojevskij, som gestaltade evangelisk-kristna tankar och värderingar genom populära låglitterära genrer och framställningssätt som kriminalroman och
melodram (i exempelvis romanen Brott och straff).223 Som vi sett använder Maria
Sandel både populärlittera motiv och kristna föreställningar i sitt skrivande, trots
sina höga bildningsambitioner och sin kyrkokritiska inställning. Likt Martin Koch
och andra arbetarförfattare anknyter hon till didaktiska tilltal i äldre uppbyggelselitteratur, inte minst i själva berättartekniken.224 Hennes berättelser förs framåt
av en synlig berättare som gärna vänder sig direkt till läsaren med moraliska
kommentarer om sina karaktärer, men också lever sig in i deras personliga föreställningsvärld och låter deras speciella perspektiv färga framställningen. Liksom
för Dostojevskij tycks intet mänskligt vara denna berättare främmande.
Men det är också uppenbart att berättelserna har ett syfte och är skrivna för att
användas i eller för ett bestämt funktionssammanhang, nämligen arbetarklassens
kamp för ett rättvist samhälle. Det är dock inte kampdiktning som Maria Sandel
skriver, men inte heller skön-litteratur i renodlat estetisk mening. Hennes texter är
förvisso litterära skapelser, präglade av betydande konstfärdighet, men det är en
konst som inte ska passivt avnjutas, utan användas och brukas av läsaren. Hennes
konst ingår i arbetarrörelsens bildningskamp och är själv ett bildningsmedel; den är
en brukslitteratur, som ska ge insikt, väcka eftertanke och begrundan. Genom sina
anstötliga motiv, avvikande karaktärer och växlande perspektiv sätter hon arbetarklassens vardag i ett nytt ljus, som belyser tidigare osedda främmande sidor hos det
vanliga och invanda.225 Men det betyder, att den brukslitterära funktionen att
väcka och engagera den tilltänkte läsaren realiseras först genom den konstnärliga
221 Som Björn Horgby skriver: ”Arbetarklassen var inte någon passiv mottagare som enbart tog
emot normer och ideal ovanifrån. När man övertog borgerliga normer och föreställningar hade man
alltid sina egna erfarenheter och förväntningar som utgångspunkt. Därför övertog man kulturella
former som man gav ett eget innehåll.” (Egensinne och skötsamhet, s. 286)
222 Hans Granlid, Martin Koch och arbetarskildringen (1957), s. 17, 18–21, 83.
223 Brott och straff utkom på ryska 1866; översatt till svenska år 1906 under titeln Raskolnikov. Se
vidare Bachtin, Dostojevskij, kap. 4, om karnevalska drag och allvarligt-komiska genretraditioner.
Jfr Dag Hedman, om Dostojevskijs populärlitterära strategier: ”Jag brukar framhäva för mina
studenter att Dostojevskij var en smart författare. Han kunde ha skrivit en moralfilosofisk traktat
eller en religiös betraktelse, men det var han för listig för. Han lånar en populär form – kriminalromanen – och då får han en publik. Brott och straff är en av världens mest översatta, mest utgivna
och mest lästa romaner.” (Bertil Falk, ”Dag Hedman: ’Dostojevskij är tidlös men hur blir det med
Guillou?’ ” (2007). För Dostojevskij och Martin Koch, se Granlid, Martin Koch, s. 82, 109, 113f.,
182.
224 Se äv. Ekholm, ”Arbetarlitteraturen”, s. 161f. om didaktik, retorik och estetik hos Lars Ahlin.
225 Att uppmärksamma det i den ”stora” litteraturen förbisedda är, som Ekholm skriver, utmärkande
för den ”mindre litteratur” som arbetarlitteraturen utgör (Ekholm, ”Arbetarlitteraturen som mindre”,
s. 156).
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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.226
Idén om främmandegöring är visserligen central också i högmodernistisk estetik
– den härrör från den ryske formalisten Viktor Sklovskij 1916.227 Men att se nytt
och annorlunda har i modernistisk estetik ett egenvärde, frikopplat från varje bruksfunktion.228 Främmandegöringens syfte är där att väcka reflexion över konsten –
vilket även Pär Lagerkvist ansåg, när han på 1910-talet – även i socialdemokratiska
Tiden – angrep realism och tendenskonst och hävdade formens och den ”rena”
konstens överhöghet.229 Den arbetarlitterära främmandegöringen, däremot, ingår i
en brukslitterär estetik, som går tillbaka på en äldre konstsyn men samtidigt närmar
sig den didaktiska Verfremdung som Bertolt Brecht senare skulle utveckla.230
Syftet är att med konstens alla tillgängliga medel frammana begrundande läsning
och väcka engagerad reflexion – över livet utanför konsten. Detta var i själva verket
även Sklovskijs ursprungliga tanke: ”det är just för att återställa förnimmelsen av
livet […] som det finns detta som kallas konst”.231 Resultatet blir en åskådligt
gestaltande litteratur, som kan te sig föråldrad eller i vart fall snart blir det, om den
läses med modernitetens glasögon. Men, som jag har försökt visa: det finns andra
glasögon – ofta inbyggda i textens konstruktion, läst i sitt historiska sammanhang
– 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. Bildningssträvandena i Maria Sandels författarskap innefattar
skötsamhet även på läsningens område.

226 Som Roland Barthes kunde sagt: den stabila läsbara texten förskjuts under läsningens gång till
instabil och skrivbar. Se Barthes, S/Z. Essä (1975), s. 4f.
227 Viktor Sklovskij, ”Konsten som grepp” (1992), s. 51. Se vidare Beata Agrell, ”Mellan raderna
– till frågan om textens appellstruktur” (2009), s. 42f.
228 Paradigmatiskt i t.ex. Th. Adornos högmodernistiska estetik; se diskussionen i Eysteinsson, The
Concept of Modernism, s. 41, 44f., och Andy Hamilton, ”Adorno and the Autonomy of Art” (2009).
För förhållandet mellan modernism, estetik och politik, se vidare Maria Alina Asavei, Aesthetics,
Disinterestedness, and Effectiveness in Political Art (2018).
229 Pär Lagerkvist, Ordkonst och bildkonst (1913) s. 42, samt hans ”Folket och konsten”, (2015) s.
205 och ”Folket och dikten” (2015), s. 237.
230 Se jämförelsen mellan Sklovskij och Brecht i Galin Tihanov, ”The Politics of Estrangement.
The Case of the Early Shklovsky”, s. 688.
231 Sklovskij, ”Konsten som grepp”, s. 51. Tihanov, ”The Politics of Estrangement”, s. 683, talar
om ”the positive experience of estrangement in and through art that can restore these lost sensations
of materiality, of fear and love, thus bringing back the missing human dimension of life” (äv s. 672,
675). Se äv. Svetlana Boym, “Poetics and Politics of Estrangement. Victor Shklovsky and Hannah
Arendt”, som beskriver Sklovskijs teori om främmandgöring som en process där estetik, politik och
existens närmar sig varandra:”The evolution of an aesthetic practice into an existential and
political practice” (s. 596; äv. s. 586, 587). Brecht, utvecklade teorin genom att tolka
främmandegöring ”not just as a formal but also as a didactic technique that would promote his
audience’s better grasp of reality and would thus enhance its ability to fight for its political goals.”
(Tihanov, p. 688)
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