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This essay examines how the situation of the working-class child in early 20th century 

Stockholm is depicted in the authorship of Maria Sandel. The study uses Beata Agrell´s 

discussion about early working-class literature as “Gebrauchsliteratur” – a literature for 

use in the class struggle of the time that demanded a meditative reading.  In a comparative 

motif study the essay focuses on children in Hexdansen (1919) and Mannen som reste sig 

(1927). The first is a story about a poor family of the lumpenproletariat with children 

brought up by the street. The second, contains a story about two brothers and their divorced 

father that are climbing the social ladder, while their mother ends up in the 

lumpenproletariat. The aim of this essay is to see how class-consciousness appear in the 

depiction of the child and to see how the child is used in these stories, in order to illuminate 

but also strengthen the position of the working-class in society. The essay also examines 

how “the conscientious worker”, a form of ideal type common amongst working-class 

people at that time, is shown in the children of these books. To conduct the analysis the 

study by Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren, idéer och ideal i ett norrländskt 

sågverksamhälle 1880–1930 (1988), is used. Ambjörnsson presents this ideal type as a 

strategy in the social movement to strengthen the position of working-class people. A thesis 

by Stig-Lennart Godin about class-consciousness in early Swedish working-class literature, 

Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur (1994) is also used. The reading shows 

that the children are used as vehicles and symbols of the working class in these books just 

as much as the adults. But the social circumstances are even worse for them in many ways. 

They are class-conscious, conscientious as well as negligent, but most of all, small adults 

growing up way to fast.   
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Inledning: 

 

Presentation 

Maria Sandel (1870–1927) var efter sin död länge en bortglömd författare. För att förstå hennes 

texter och hur sammanflätade dessa var med hennes liv, krävs inledningsvis en presentation av 

hennes bakgrund och författarskap. Sandel har i forskningen beskrivits som vår första kvinnliga 

proletärförfattare och räknas ihop med Martin Koch, Alfred Kämpe, Karl Östman och Gustav 

Hedenvind-Eriksson till den första generationens arbetarförfattare. Maria Sandel arbetade ett 

par ungdomsår som hembiträde i Amerika och fick redan under dessa år ett flertal dikter 

publicerade i emigranttidningen Nordstjernan. När hon återvände hem till Sverige försörjde 

hon sig som trikåstickerska och drev ett slag även en mjölkbod tillsammans med sin mor på 

Kungsholmen i Stockholm, där hon också bodde under mycket fattiga förhållanden. Hon blev 

precis som modern tidigt döv och drabbades senare också av en synskada som ledde till att hon 

enbart hade ledsyn.1 Tilda Maria Forselius har beskrivit Sandels bostad, ”Skogshyddan” kallad, 

som två barackliknande byggnader där det fanns fyrtio enrumslägenheter som beboddes av 

änkor, frånskilda och övergivna kvinnor. Endast en fungerande familjefar fanns där då många 

av männen hade övergivit sina familjer p.g.a. den hårda försörjningsbördan. Denna familjetyp, 

där kvinnorna ensamma hade det tunga försörjningsansvaret av barnen – ofta som städerskor, 

tvätterskor, sömmerskor och annat hemindustriellt arbete, och där männen blev den felande 

länken – var mycket vanlig i storstadens slummiljö vid industrialismens genombrott. Som 

Forselius beskriver det har den t.o.m. fått en särskild beteckning i folklivsforskningen: den 

matrifokala familjen.2 Det är främst denna familjetyp som skildras i Maria Sandels verk, med 

ett fåtal undantag där männen är fungerande familjefäder – varav ett av dessa undantag är 

föremål för analys i denna uppsats. 

Trots sitt handikapp var Sandel inte bara en aktiv skribent utan också tidigt en engagerad 

socialdemokrat och medlem i det som senare kom att bli det socialdemokratiska 

kvinnoförbundet; Stockholms allmänna kvinnoklubb (SAK). De socialdemokratiska kvinnorna 

grundade 1904 tidskriften Morgonbris och det sägs att Sandel var den som föreslog namnet. 

 
1 Åtskilligt har skrivits om Maria Sandels liv och bakgrund, för nämnda fakta i denna presentation se bl.a. 

Alexandra Borg, ”Maria Sandels Kungsholmsland”, En vildmark av sten, Stockholm i litteraturen 1897–1916, 

Stockholm: Stockholmia Förlag, 2011, s. 233–266; Lotta Lotass introduktion, Litteraturbanken, 

www.litteraturbanken.se/författare/SandelM , 2019-11-19; Två röda pennor. Ett urval texter av Maria Sandel 

och Karl Östman, Stockholm: Maria Sandelsällskapet och Karl Östmansällskapet, 2016, s. 16; Maria 

Sandelsällskapets hemsida: https://mariasandel.wordpress.com/maria-sandel/, 2019-11-19. 
2 Tilda Maria Forselius, ”Själsadeln och de ystra sinnenas rop. Kvinnors liv och kärleksvillkor i Maria Sandels 

texter”, Vardagsslit och drömmars språk, Enskede: Hammarström & Åberg Bokförlag, 1981, s. 19f.  

http://www.litteraturbanken.se/författare/SandelM
https://mariasandel.wordpress.com/maria-sandel/
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Beata Agrell har i den första, nyligen utgivna monografin om Maria Sandel skrivit om hur 

författarinnan genom SAK också fick kontakt med kvinnogruppen Tolftena, som drevs av Ellen 

Key och andra högborgerliga kvinnor för att skapa klassförsonande kontakt mellan 

borgarkvinnor och arbetarkvinnor.3 Även om Ellen Keys koppling till Maria Sandel ofta nämns 

i forskningen kring henne – bland annat har Bengt Tomson diskuterat hur Key troligen 

påverkade Sandels uppfattning om kvinnans och barnets ställning till man och samhälle – så 

kommer saken inte diskuteras närmare i denna uppsats.4 Men det är viktigt att känna till Sandels 

koppling till borgarklassen eftersom det tydligt påverkade hennes författarskap.    

Under sitt korta liv lyckades Sandel utöver ett stort antal dikter och debattartiklar i den 

tidiga arbetarpressen även ge ut sex böcker. 1908 utgavs novellsamlingen Vid svältgränsen och 

andra berättelser: Skildringar ur Stockholmslifvet av Hugo Gebers förlag. År 1913 kom två 

romaner ut; Familjen Vinge. En bok om verkstadspojkar och fabriksflickor publicerad av Albert 

Bonniers förlag i reviderad version och Virveln på Tidens förlag. Familjen Vinge hade av 

Fackföreningarnas tryckeriaktiebolag varit publicerad redan 1909 som följetong i tidningen 

Socialdemokraten. Tidens förlag gav senare ut de tre resterande verken; Hexdansen (1919), 

Droppar i folkhavet (1924) och Mannen som reste sig (1927). Samtliga av dessa verk finns på 

Litteraturbanken. 

 

Maria Sandel och skildringen av barnet 

I denna uppsats riktas blicken specifikt mot barnet. Maria Sandel räds inte att ta upp svåra och 

tabubelagda ämnen i sina skildringar av barn. Tunga ämnen som alkoholism, fattigdom, 

hustrumisshandel, barnamord, självmord, abort, pedofili och prostitution behandlas i relation 

till barnet. Till och med barn som får könssjukdomar och får läggas in på hospital förekommer. 

En lång räcka barnkaraktärer passerar revy i hennes verk. Skötsamma barn, elaka och snälla 

barn om vartannat. De snällaste har ofta svårast att överleva. Barn blir inte bara utnyttjade av 

vuxna i dessa texter, det finns också lömska och arbetsskygga barn som grovt utnyttjar andra, 

precis som vuxna gör. Men den gemensamma nämnaren i dessa texter när det kommer till 

barnen är hur svårt det är att vara barn när de tvingas växa upp alltför tidigt. Ofta i stora och 

trångbodda familjer. Som Anne-Marie Lindgren beskriver det i Arbetarfamiljer i 1910-talets 

 
3 Beata Agrell, Maria Sandel och folkbildningen. Inte bara vett och vetande – bildningens betydelse i Maria 

Sandels författarskap, Stockholm: Maria Sandelsällskapet, 2019, s. 36, [utvidgad med noter och källförteckning. 

E-bok, pdf; ISBN 978-91-981828-5-9], https://mariasandel.files.wordpress.com/2019/12/agrell-b-2019_maria-

sandel-folkbildningen-krympt-1.pdf, 2019-12-24.  
4 Bengt Tomson, ”Maria Sandels feminism”, Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, Stockholm: 

Letterstedska föreningen i distribution av Wahlström & Widstrand, årg. 27, 1951, s. 362.  

https://mariasandel.files.wordpress.com/2019/12/agrell-b-2019_maria-sandel-folkbildningen-krympt-1.pdf
https://mariasandel.files.wordpress.com/2019/12/agrell-b-2019_maria-sandel-folkbildningen-krympt-1.pdf
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Stockholm bodde arbetarklassfamiljerna ofta i ett rum och kök, även familjer med många barn. 

Bostadsbristen och trångboddheten bland arbetarfamiljer i Stockholm vid denna tid var mycket 

stor. 5  I Familjen Vinge kritiserar Sandel det inneboendesystem som kom till följd av 

bostadsbristen, när en åttaårig flicka blir utsatt för en pedofil våldtäkt av en inneboende.6 Att 

fäderna ofta övergav mödrarna var ett stort problem för dessa barn. Fattigvården förekommer 

frekvent i Sandels texter i relation till barnen. Inte sällan skickas barn också iväg till pantbanken 

med diverse föremål för att familjerna skall överleva.  

Att barn börjar arbeta tidigt är inte ovanligt i Sandels texter och då skall tilläggas att 

skolgången på den tiden var mycket kort.7 Ett exempel är Alice i Hexdansen som börja arbeta 

före avslutad skolgång redan i trettonårsåldern. Stockholm där texterna utspelar sig var på 1910-

talet när Sandel debuterade som författare en industristad där 85% av befolkningen var arbetare 

och hantverkare och någon barnomsorg i dagens mening existerade knappt. Befolkningen växte 

snabbare än bostäder hann byggas. Barnen fick tas omhand av grannar och släktingar när deras 

mödrar behövde arbeta. Ett par s.k. barnkrubbor drevs av kyrkliga församlingar – en sådan 

nämns t.ex. i den fristående novellen ”Enligt Sveriges Rikes lag” ur Hexdansen där en mor har 

ett av sina barn hos en Barnkrubba – men platserna var som Lindgren beskrivit det mycket få. 

Det var väldigt vanligt att barn fick lämnas bort, främst p.g.a. fattigdom men även sjukdom och 

missbruk.8 I novellen ”Blod som ropar” ur Hexdansen tvingas en mor binda fast sitt barn med 

ett skynke vid ett par ryggspjälor för att kunna ge sig ut efter kol. Hon och maken väntar sitt 

andra barn medan det barn de redan har svälter och förtvivlat ropar efter mat. Föräldrarnas 

desperation kring arbetslöshet, hungersnöd och fattigdom är så pass stor i denna novell att de 

önskar att deras flicka aldrig skulle ha levt. De väljer, strax före de skall vräkas, att gemensamt 

avsluta sina liv. Att det kunde vara svårt för barnen på Sandels tid att ens få leva blir högst 

påtagligt på flera håll i hennes författarskap.  

 

 

 

 
5 Anne-Marie Lindgren, Arbetarfamiljer i 1910-talets Stockholm, utgiven av Maria Sandelsällskapet med stöd av 

Stockholms Arbetarinstitutförening, Stockholm: 2018, s. 10. 
6 I ursprungsversionen av Familjen Vinge som gick som följetong i Socialdemokraten 1909 avslutade Sandel 

med detta kapitel som gick under namnet ”Som icke har någon rubrik”, 

www.litteraturbanken.se/författare/SandelM/titlar/FamiljenVinge1909/sida/301/etext, hämtad Litteraturbanken 

2020-01-21. 
7 Som Beata Agrell tar upp i sin monografi om Sandel infördes 1882 strikt skolplikt i Sverige med nya 

folkskolestadgan och skoltiden ändrades från fyra till sex år. Läroverk och gymnasium var öppen för de familjer 

som hade pengar och därmed i princip stängd för de fattiga arbetarfamiljerna. Se Agrell 2019, s. 22f. 
8 Lindgren, s. 10, 16. 

http://www.litteraturbanken.se/författare/SandelM/titlar/FamiljenVinge1909/sida/301/etext
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetarbarnens situation i det tidiga 1900-talets 

Stockholm skildras i Maria Sandels texter. Följande frågor kommer att behandlas: 

 

• Hur syns klassmedvetandet i skildringen av barnen?  

• På vilka sätt används barnmotivet i dessa texter i syfte att belysa men även stärka 

arbetarklassens position i samhället?  

• Hur visas skötsamhetskulturen hos barnkaraktärerna? 

 

När dessa texter skall analyseras är det viktigt att föra in dem i sin historiska kontext. Inte bara 

bostadsbyggandet släpade efter i samband med industrialiseringen utan även arbetsvillkoren. 

Arbetarrörelsen gick då till arbetarklassens försvar mot de försämringar som lönearbete under 

kapitalismen innebar för arbetarna.9 Maria Sandel hade som den aktiva socialdemokrat och 

skribent hon var mycket att säga om arbetarbarnens situation till följd av detta. Att göra en 

studie kring barnen i dessa texter kan tillföra ett annat perspektiv på den klasskamp som Sandel 

bedrev med sitt författarskap, och där dessa barnkaraktärer kan agera som minst lika starka 

redskap i att föra arbetarklassens talan som de vuxna.  

 

Avgränsat material 

Materialet i analysen avgränsas till två av Maria Sandels verk: Dels de sju episodiskt uppbyggda 

kapitlen om familjen Nerman ur Hexdansen från 1919, och Mannen som reste sig som gavs ut 

postumt samma år som Sandel dog, 1927. Bägge använda versioner utgavs av arbetarförlaget 

Tiden och är hämtade från Litteraturbanken. De fyra fristående noveller som fanns med i den 

version av Hexdansen som kom 1919; ”Draksådden”, ”Blod som ropar”, ”Enligt Sveriges Rikes 

Lag” och ”I aftonstjärnans vår” kommer inte att ingå i analysdelen av utrymmesmässiga skäl. 

Att bägge verk så ingående beskriver barnen, är skrivna före och efter rösträttsfrågan var 

igenom och dessutom visar både den nedbrutna trasproletära och den skötsamma delen av 

arbetarklassen, gör dessa verk extra intressanta att jämföra. Mannen som reste sig är också ett 

omvänt exempel på hur en far kan resa sig och ta över ansvaret för barnen. 

 

 

 
9 Agrell 2019, s. 16. 
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Metod, teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I denna uppsats sker en komparativ motivstudie av arbetarbarnet så som det skildras i böckerna 

Hexdansen och Mannen som reste sig. Här granskas barnet kollektiv- och på individnivå. För 

att kunna se det klassmedvetande som texterna visar fram krävs att sätta in dem i ett historiskt 

sammanhang, där arbetarlitteraturen var ett redskap i klasskampen. En av utgångspunkterna är 

att se på barnberättelserna som ”brukslitteratur i litterär form”, något som Beata Agrell har tagit 

upp i sin forskning kring den tidiga arbetarlitteraturen dit Sandel räknas. Med detta begrepp 

avser Agrell: ”noveller och romaner inriktade på användning, inte bara som drivmedel i den 

politiska kampen, utan också till personlig tillägnelse, begrundan och reflektion över en 

klassbetingad livsproblematik där gränserna mellan privat och politiskt upplösts”.10 För att 

kunna se texternas litterära egenart krävs det att man tittar på ”det funktionssammanhang 

texterna är gjorda för och vilken typ av förväntningar de svarar på”, menar Agrell.11 I sin 

forskning behandlar hon även läsarens roll i relation till denna brukslitteratur och talar då om 

en ”begrundande läsart”.12 Ett speciellt sätt att läsa på spreds menar Agrell från 1800-talets 

väckelserörelser och vidare till de sekulariserade rörelserna, bland annat arbetarrörelsen. Dessa 

brukslitterära texter skulle läsas med begrundan och reflektion och det speciella sättet att läsa 

på smittade också av sig på sättet att skriva. Läsandet innebar också samtal kring det lästa. Som 

hon beskriver det så var läsandet en ”dialogisk och social praktik”.13 Analysen utgår också från 

att läsaren på Sandels tid – såväl den borgerliga läsaren som den ur arbetarklassen läsande 

människan – stod i dialog med det lästa materialet och förväntades vara en aktiv deltagare i 

diskussion och samhällsdebatt kring arbetarklassens levnadsförhållanden. Så även 

arbetarbarnens.  

En forskare som tidigare har behandlat den begrundande läsningen – och denne forskare 

har Agrell refererat till när hon rett ut begreppet – är Ronny Ambjörnsson som 1988 gav ut Den 

skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880–1930.14 Den 

studie Ambjörnsson har gjort är som titeln avslöjar en lokal studie och kretsar inte kring 

 
10 Beata Agrell, ”Klassgränser, kulturblandning och nya läsarter. Estetik, didaktik och ideologi i svensk 

arbetarlitteratur ca 1910”, 2008, s. 3. Använd draft-version finns digitalt: 

www.academia.edu/422756/_2008_Klassgränser_kulturblandning_och_nya_läsarter_estetik_didaktik_och_ideol

ogi_i_svensk_arbetarlitteratur_c_a_1910, 2019-12-01. (Förkortad version publicerad i Gränser i nordisk 

litteratur. IASS XXVI 2006. Red. Clas Zilliacus, Heidi Grönstrand & Ulrika Gustafsson, Åbo: Åbo Akademis 

förlag, 2008, s. 93–102). 
11 Ibid. 
12 Beata Agrell, ”Gömma det lästa i sitt inre. Fromhet och klasskamp i tidig svensk arbetarprosa”, Ord & Bild, 

2003:4, s. 67. 
13 Ibid. 
14 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle  

1880–1930, Stockholm: Carlssons Bokförlag, 1988. 

http://www.academia.edu/422756/_2008_Klassgränser_kulturblandning_och_nya_läsarter_estetik_didaktik_och_ideologi_i_svensk_arbetarlitteratur_c_a_1910
http://www.academia.edu/422756/_2008_Klassgränser_kulturblandning_och_nya_läsarter_estetik_didaktik_och_ideologi_i_svensk_arbetarlitteratur_c_a_1910
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storstadens fabrikssamhälle Stockholm där Sandels berättelser rör sig, utan om samhället 

Holmsund. Men Ambjörnsson tycker sig se likheter mellan landsbygd och stad.15 I sin studie 

menar han att arbetarrörelsen hade ett långsiktigt perspektiv där kampen krävde organisation 

och kontroll, och där uppgiften var moralisk: ”Kortsiktiga vinster fick ställas mot framtida mål. 

Av den organiserade arbetaren kunde man kräva ett rationellt beteende”.16 Studien beskriver 

hur det under 1900-talets första årtionden växte fram en slags skötsamhetens kultur hos 

fackföreningar, nykterhetsloger och bildningsorganisationer.17 Skötsamheten bland arbetarna 

skedde som ett led i en moderniseringsprocess i samband med industrialiseringen menar 

Ambjörnsson. Den kunde uppfattas som en anpassning till industrins produktionsvillkor, och 

därmed sett som styrt av kapitalets krav. Men det fanns också ett växande självmedvetande 

bland arbetarna där dessa spontant organiserade sig kring vissa värden. Det som från början 

kom att kretsa kring nykterhet, växte senare enligt Ambjörnssons studie till att ”innefatta alltfler 

element såsom läsning, idédebatt och bildningsverksamhet”. 18  Han vill se på arbetarnas 

disciplinering som ”ett arbetarklassens eget projekt, en självuppfostran, som både sammanfaller 

med och avviker från önskemål hos överheten”.19 När Ambjörnsson sammanfattar begreppet 

menar han att de olika leden i processen hänger ihop historiskt. Den skötsamme arbetaren är en 

slags idealtyp som succesivt tar form.20 Analysen granskar hur denna skötsamhetens kultur går 

att se hos barnen i verken, organiserat kring klassintressen. Frågan om moral och sedelärande 

exempel återkommer ständigt i Maria Sandels texter och det finns skötsamhet såväl som tydliga 

motbilder också hos barnkaraktärerna.  

För att ytterligare placera in analysen i texternas historiska kontext läggs också en tonvikt 

på hur klassmedvetandet visas fram hos barnkaraktärerna. Stig-Lennart Godin beskriver i sin 

doktorsavhandling Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur (1994), hur Sveriges 

industrialisering förvandlade ”ett agrart ståndssamhälle till ett kapitalistiskt klassamhälle. För 

stora grupper ersatte folkrörelserna det integrerade ståndssamhällets gemenskapsformer. De 

skikt som formerade sig som klass inom arbetarrörelsen skapade en litterär tradition, 

arbetarlitteraturen”.21 Denna litteratur var ett ideologiskt element i det kollektiva medvetandet 

som hade formats av gemensamma sociala erfarenheter menar Godin. Begreppet 

 
15 Ambjörnsson, s. 9. 
16 Ibid., s. 261. 
17 Ibid., s. 9. 
18 Ibid., s. 19f.  
19 Ibid., s. 22. 
20 Ibid., s. 72. 
21 Stig-Lennart Godin, Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur, Lund: Lund University Press, 1994, 

 s. 5. 
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klassmedvetande är inte helt enkelt att fånga poängterar han men hänger samman med att 

”[a]rbetarnas privata, sociala och politiska självförståelse har förändrats när allt fler arbetare 

strejkar, ansluter sig till fackföreningar, skapar egna offentlighetsformer och bildar socialistiska 

partier”. 22  Avhandlingens uppgift är ”[a]tt beskriva hur arbetarlitteraturen strukturerar en 

upplevelse av omvärlden och därigenom bidrar till att forma ett klassmedvetande”.23 Denna 

uppsats utgår från att Sandels intention var att strukturera en sådan upplevelse för läsaren även 

i skildringen av barnen. I det tredje kapitlet – ”Bildningstemats politiska och sociala 

innebörder” – tar Godin upp hur Maria Sandel med bildningstemat belyser socialdemokratins 

självsyn i ett implicit tal till den borgerlige läsaren.24 Han menar att Sandel tillhör det stadium 

i arbetarlitteraturens historia då arbetarförfattare nådde ut till andra läsare än de inom 

arbetarklassen. Det var en tid när arbetarlitteraturen började uppmärksammas inom den litterära 

offentligheten och Godin anser att Sandel i högre grad än sina föregångare riktade appeller till 

både arbetarläsaren och den borgerliga läsaren samtidigt.25 Att arbetarförfattaren Maria Sandel 

närmar sig borgarklassen märks tydligt i Mannen som reste sig där en klassresa är beskriven. 

För att läsaren skall kunna förstå dessa texters ideologiska funktion bör Sandels författarskap 

betraktas mot bakgrund av den skräck för revolutionära massrörelser som fanns hos 

borgarklassens vid denna tid menar Godin. Han uttrycker hur samhällskänslan, solidariteten 

och den frivilliga disciplinen är viktiga delar av Sandels klassmedvetande och påtalar också här 

en viktig strategi hos författarinnan; den att skilja det trasproletära skiktet från arbetarklassen.26 

Den sistnämnda diskussionen är mycket märkbar i bägge verk som skall analyseras i denna 

uppsats. I analysen används Godins resonemang kring klassmedvetandet i Sandels texter, för 

att se hur detta syns i skildringen av barnet.    

 

Tidigare forskning om barnet i arbetarlitteraturen 

Någon renodlad forskning kring barnet i 1910- och 1920-talets arbetarlitteratur har inte gått att 

finna. Däremot finns det gott om forskning kring tidiga proletärförfattare och deras verk från 

denna tid, varav en sammanfattning om forskningen kring Maria Sandel finns med nedan.  Den 

tidigare forskningen kring barnet i arbetarlitteraturen har med ett fåtal undantag kretsat kring 

den proletära bildningsromanen och har fokuserat på enskilda verk under den så kallade 

 
22 Godin, s. 5. 
23 Ibid. 
24 Ibid., delen om Sandel och hennes verk under rubriken ”En disciplinerad fabriksarbetarklass i ett 

socialdemokratiskt perspektiv – Maria Sandel” s. 123. 
25 Ibid., s. 127, 136. 
26 Ibid., s. 128, 132.  
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guldåldern på 1930-talet, med kända titlar som till exempel Ivar Lo-Johanssons Godnatt jord 

(1933), Eyvind Johnsons Romanen om Olof (1934–37) och Moa Martinssons trilogi; Mor gifter 

sig (1936), Kyrkbröllop (1938) och Kungens rosor (1939). Samtliga forskare som skrivit om 

ämnet är överens om att barnet är ett centralt motiv i arbetarlitteraturen. Så även Magnus 

Nilsson och Sandra Mischliwietz som i sin artikel ”Barnet, arbetaren, arbetarförfattaren. Om 

barnet och den kulturella produktionen av klass i 1930-talets svenska arbetarlitteratur”, menar 

att detta gäller både äldre som nutida arbetarlitteratur. De tar upp utsatta barn som ett viktigt 

tema både förr och nu. I artikeln reder de ut vilken roll tematiseringen av barnet har i den 

kulturella produktionen av klass.27 Sandra Mischliwietz har också skrivit en avhandling på 

tyska om barnet i svensk arbetarlitteratur. Även här ägnar hon sig främst åt barndomsskildringar 

från 1930-talet, såsom bland annat Harry Martinssons Nässlorna blomma (1935), Vägen ut 

(1936) och Moa Martinssons redan nämnda trilogi (1936–1939).28  

Ytterligare en forskare som har skrivit om barn i arbetarlitteraturen under 1930-talet är 

Karin Nykvist som i ”The Small People in the Big Picture. Children in Swedish Working-Class 

Novels of the 1930s” tycker sig se två riktningar inom forskningen kring verk utgivna just under 

den svenska guldåldern: I den ena riktningen är forskaren koncentrerad på en biografisk läsning 

där verket kopplas till författarens egna barndom. I den andra riktningen, menar Nykvist, tar 

forskaren på sig en politisk synvinkel och använder barnet som redskap och symbol för 

arbetarklassen. Nykvist beskriver att dessa barnberättelser berättades på ett nytt sätt, från det 

oprivilegierade barnets synvinkel. 29  Denna uppsats kommer att placera sig inom den 

sistnämnda, samhällsorienterande riktningen, men alltså istället rikta blicken en aning bakåt i 

tiden, till 1910- och 1920-talets Stockholm.  

Anne-Kari Skarðhamar tar i ”Barneskildringer i nordisk litteratur i 1920- og 1930-åra. 

Med utgangspunkt i Pär Lagerkvist: Gäst hos verkligheten og Sigurd Hoel: Veien till verdens 

ende” upp en del verk från 1920-talet. Här är det också frågan om uppväxtskildringar, men då 

enbart rörande pojkar och skrivna av manliga författare. Skarðhamar, som i denna artikel 

fokuserar på pojkarnas relation till sina mödrar, tycker sig se två huvudlinjer i 1920- och 1930-

 
27 Magnus Nilsson & Sandra Mischliwietz, ”Barnet, arbetaren, arbetarförfattaren. Om barnet och den kulturella 

produktionen av klass i 1930-talets svenska arbetarlitteratur”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2011:2, s. 5–6. 
28 Sandra Mischliwietz, Att uppfinna ord. Kindheit als Strategie der Weltaneignung in der schwedischen 

Arbetierliterature der 1930er Jahre: (Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster, Reihe 12, 11), 

Monsenstein und Vannerdat Wissenschaft. Münster, Westfalen 2014. En detaljerad genomgång och recension på 

svenska skriven av Beata Agrell återfinns i Samlaren. Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk 

litteratur, årgång 136, 2015, s. 344–351.  

29 Karin Nykvist, ”The Small People in the Big Picture. Children in Swedish Working-Class Novels of the 

1930s”, Nordic Childhoods 1700–1960. From Folk Beliefs to Pippi Longstocking, New York: Routledge, 2018, 

s. 303.  
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talens barnskildringar: Psykologisk realism och psykologisk naturalism. Här är det nordiska 

författarskap, varav två svenska: Pär Lagerkvists Gäst hos verkligheten (1925) och Harry 

Martinssons Nässlorna blomma (1935), som behandlas.30  

Slutligen har Anker Gemzøe också skrivit en artikel om barnet i den nordiska 

arbetarlitteraturen: ”Barnet i nordisk arbejderlitteratur. Nu og før”. Gemzøe driver tesen att 

barnet – inte minst i övergångsfasen till vuxenlivet – är ett av de viktigaste motiven i nordisk 

arbetarlitteratur. Men han poängterar att barndomen är ett centralt motiv i litteraturen som 

helhet och inte enbart i arbetarlitteraturen. Han tar sin utgångspunkt i den norske författaren Per 

Petterssons novell och romanserie om Arvid Jansen.31 

 

Tidigare forskning om Maria Sandel och hennes verk 

Länge var forskningen kring Maria Sandel ganska knapphändig då författarskapet hade fallit i 

glömska. Numera finns det dock mycket material, en hel del av detta med fokus på sexualitet, 

genus och kvinnofrågan. Men någon renodlad forskning kring barnet i hennes texter går inte att 

finna. För att närma sig barnet i Maria Sandels texter krävs att närma sig forskningen kring 

hennes enskilda verk. Artiklar och bokkapitel om dessa är många. Sedan 2011 finns Maria 

Sandelsällskapet som har gett ut böcker om Sandel och hennes tid, och som har hjälpt till att 

sprida hennes texter.32 Professor Beata Agrell har bedrivit utförlig forskning om Maria Sandel. 

Ett par av hennes artiklar har tidigare presenterats under kapitlet: ”Metod, teoretiska 

utgångspunkter och begrepp”. Ytterligare två artiklar skrivna av Agrell som är relevanta att 

lyfta fram i sammanhanget kring barn är dels ”Bilder av mördare i svensk arbetarprosa från 

tidigt 1900-tal” där Agrell behandlar en för 1910-talet vanlig motivkrets: kriminaliteten. 

Artikeln tar upp hur barnamördare visas fram i den tidiga svenska arbetarprosan där de eländiga 

förhållanden som arbetarklassen levde under var orsak till den brottslighet som skildras. 

Karaktären Lilly från Hexdansen som dödar sitt eget barn direkt efter förlossningen behandlas 

också i denna artikel.33 Vidare gällande barn har Agrell även skrivit om kapitlet ur Familjen 

 
30 Anne-Kari Skarðhamar, ”Barneskildringer i nordisk litteratur i 1920- og 1930-åra. Med utgangspunkt i Pär 

Lagerkvist: Gäst hos verkligheten og Sigurd Hoel: Veien til verdens ende”, Norsk litterær årbok, Oslo: Det 

norske samlaget, 2001, s. 68–85.  
31 Anker Gemzøe, ”Barnet i nordisk arbejderlitteratur. Nu og før”, Från Nexø till Alakoski: Aspekter på nordisk 

arbetarlitteratur, Bibi Jonsson et al., Lund: Absalon, 2011, s. 163–175. 
32 Maria Sandelsällskapets hemsida: https://mariasandel.wordpress.com/maria-sandel/, 2019-11-19. 
33 Beata Agrell, ”Bilder av mördare i svensk arbetarprosa från tidigt 1900-tal”, 2014, s. 3f. Använd draft-version 

finns digitalt: www.academia.edu/7335124/_2014_Bilder_av_mördare_i_svensk_arbetarprosa_från_tidigt_1900-

tal_Pictures_of_Murderers_in_Early_Swedish_Working-Class_Literature_, 2019-12-01. (Annan version 

publicerad i Arche 2014, nr 46–47, s. 210–219).  

https://mariasandel.wordpress.com/maria-sandel/
http://www.academia.edu/7335124/_2014_Bilder_av_mördare_i_svensk_arbetarprosa_från_tidigt_1900-tal_Pictures_of_Murderers_in_Early_Swedish_Working-Class_Literature_
http://www.academia.edu/7335124/_2014_Bilder_av_mördare_i_svensk_arbetarprosa_från_tidigt_1900-tal_Pictures_of_Murderers_in_Early_Swedish_Working-Class_Literature_


 

13 

 

Vinge som går in på det tabubelagda ämnet pedofili och barnvåldtäkt när en åttaåring blir 

våldtagen av en inneboende. Ett avslut som Bonnier krävde förändringar kring inför 

förlagsutgåvan 1913.34  I november 2019 gav Maria Sandelssällskapet ut den redan nämnda 

monografin om Maria Sandel skriven av just Beata Agrell: Maria Sandel och folkbildningen. 

Inte bara vett och vetande – bildningens betydelse i Maria Sandels författarskap. Som titeln 

avslöjar är det bildningens betydelse i Sandels författarskap, som Agrell här fokuserar på.35 

Övrig forskning kring Sandel som är viktig att lyfta fram är Alexandra Borgs avhandling 

En vildmark av sten från 2011 som innehåller ett informativt kapitel om Sandel och hennes 

böcker. 36  ”Karnevaliska element i Maria Sandels texter” av Gerit Berger är en kortare 

sammanfattning av hennes magisteravhandling som skrevs på tyska vid skandinaviska 

institutionen i Wien 1994, med Ebba Witt-Brattström som handledare. Berger ville introducera 

Sandel och hennes verk i det tyskspråkiga området. 37  Maria Bergom-Larsson behandlar i 

”Maria Sandel – arbetarkvinna och moralist” bägge verk som skall analyseras i denna uppsats: 

Mannen som reste sig och Hexdansen.38 En att icke förglömma i sammanhanget är också Bengt 

Tomson som har skrivit en mycket informativ uppsats om Sandel, ”Maria Sandels feminism”, 

där bland annat brev skrivna av borgarkvinnan Amalia Fahlstedt till Ellen Key angående Sandel 

står återgivna. Tomson nämner också i uppsatsen den konsekvens Sandel beskriver i sina verk 

där mödrar som arbetar utanför hemmet måste ackordera ut sina barn i fosterhem. 39 

Fosterhemsfrågan tas upp av barnens mor i Mannen som reste sig, men förverkligas tack och 

lov aldrig.  

Slutligen behöver Tilda Maria Forselius nämnas som en viktig forskare kring Sandel.  I 

”Själsadeln och det ystra sinnenas rop. Kvinnors liv och kärleksvillkor i Maria Sandels texter” 

beskriver Forselius Sandels hemmiljö som påverkade hennes texter i stor omfattning. Kapitlet 

tar också upp hur det gamla bondesamhällets reglering av familjebildningen inte längre 

fungerade i städerna och att utomäktenskapliga barn var mycket vanliga.40 Detta är ett faktum 

som är högst påtagligt gällande barnen i Sandels verk. 

 

 
34 Agrell 2008, s. 9f.   
35 Agrell 2019. 
36 Borg 2011. 
37 Gerit Berger, ”Karnevaliska element i Maria Sandels texter”, Arbetarhistoria, nr. 73–74, 1995, s. 23–26.   

Magisteravhandlingen skrevs under titeln ”Das Frauenbild im Werk der schwedischen Arbeiterschriftstellerin 

Maria Sandel”. 

38 Maria Bergom-Larsson, ”Maria Sandel – arbetarkvinna och moralist”, Kvinnomedvetande. Om kvinnobild, 

familj och klass i litteraturen, Rabén & Sjögren, Stockholm: 1976, s. 40–71.  
39 Tomson 1951, s. 354–364. 
40 Forselius 1981, s. 19–27.  
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Analys 

Hexdansen – barn som små vuxna 

I de sju kapitel av Hexdansen som behandlar barnen Nerman möter läsaren en större 

syskonskara tillhörande trasproletariatet och som i sin fattigdom tycks bli uppfostrade på gatan. 

Detta gör barnen tidigt bevandrade i de vuxnas liv och det hårda klimatet i deras uppväxtmiljö 

gör dem tidigt till små vuxna. Trots att modern Ida är inflyttad till staden från ett småländskt 

torparsamhälle, och har en tydlig arbetsmoral med sig därifrån, är deras ständigt otrogne far Jon 

ett skräckexempel på dålig moral, vilket tidigt smittar av sig på barnen. Han är en arbetsskygg, 

gravt alkoholiserad hustrumisshandlare som är mer borta från hemmet än i det. Omsorgen om 

barnen överlåter han helt åt hustrun och samhället. Undantaget hade tidigare varit hans favorit, 

den lilla flickan Gerda, vars gravsten han fortfarande går till ibland. Flickan hade passats av en 

gammal utarbetad dam eftersom Ida varit tvungen att arbeta, och i en obevakad stund när 

gumman hade gått till grannen för att skvallra hade den tvååriga flickan råkat hamna i en gryta 

med kokande såpvatten och avlidit. Redan i bokens inledning blir barnens utsatthet skoningslöst 

blottlagd. Fattigvården förekommer frekvent i denna berättelse – och blir inte sällan en 

anledning för delar av syskonskaran och fadern att slippa arbeta. Familjen blir ofta vräkt. 

Barnen Nerman är mycket problemtyngda barn och har p.g.a. sina fattiga klassförhållanden 

tuffat till sig rejält redan som små. Tvillingarna Gotthard och Helge är de bland syskonen som 

verkar ha tagit åt sig faderns beteende som värst. Helge blir redan som sjuåring påkommen av 

sin far i vedboden i full färd med att bryta det sjätte budordet med lumphandlarens något yngre 

Lisa. När Jon skall klå upp sin unge som straff så morskar pojken upp sig och menar att han 

och flickan bara härmar de vuxna. Helge skyller dessutom ifrån sig på flickan då han anser att 

Lisa har narrat honom. Han undslipper straff. Det är inte svårt för läsaren att förstå hur Gotthard 

senare i sitt liv kan bli hallick och Helge bli en tjuv som vistas i fängelse med en sådan far och 

så pass tuff barndom bakom sig.  

Även flickorna Lilly och Brita är mycket tuffa barn, starkt påverkade av sin hårda tillvaro. 

Lilly får i uppdrag av sin mor att spionera på fadern när han är otrogen med kvinnan som av 

modern går vid öknamnet ”Pontonjärtrasslet”.41 På en kyrkogård får den avtrubbade flickan 

under detektivuppdraget bevittna sin fars otrohet. Men det som verkar bekymra henne mest är 

inte otroheten i sig utan hur de älskande kan stå ut med dunsterna från gravkoret. Redan som 

 
41 Maria Sandel, Hexdansen, Stockholm: Tidens Förlag 1919, s. 33. Använd version från Litteraturbanken: 

www.litteraturbanken.se/författare/SandelM/titlar/Hexdansen, hämtad 2019-12-25. Sidhänvisningar till detta 

verk ges härefter inom parantes i den löpande texten. 

 

http://www.litteraturbanken.se/författare/SandelM/titlar/Hexdansen
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små påbörjar Lilly och Brita en aktiv tankeverksamhet att kunna gifta upp sig i samhället. De 

är oerhört medvetna om sin samhällsklass låga status och vill gifta sig rikt och leva lyxliv – 

långt bort från den fattiga tillvaro de växer upp i. Målet är att slippa arbeta. Besattheten att gifta 

sig rikt visar sig senare i Lillys fall gå till ytterligheter. Redan i hennes barndom förbereds 

läsaren på hennes karaktär. Givetvis starkt influerad av sina föräldrar. När en äldre sömmerska 

och änka som bor granne med familjen Nerman tar flickan till sitt hjärta, då hon tycker Lilly 

påminner om hennes avlidna dotter, är beskrivningen av det trasproletära barnet målande. 

Barnet som tidigt får lära sig att manipulera och utnyttja andra för att själv överleva:  

 

”Lilly var en rosenkindad älva, vars trohjärtade himmelsblå blick ej förrådde 

ett grand av all den orenlighet som hennes redan tidigt förgiftade barnasjäl 

dolde. Hon brukade sitta invid symaskinen och leka, insmickrande och 

smeksam – sömmerskan hade alltid något gott åt henne i skänken” (s. 17).  

 

Ibland får barnen och deras mor ta sin tillflykt till sömmerskan när deras far kastar ut dem i 

något av sina alkoholpåverkade vansinnesutbrott. Ida utnyttjar gärna den gamla för lån som ej 

återbetalas eller rekommendationer till välgörenhetssällskap för att få kläder till sina barn. När 

Gotthard stjäl gummiklackar på den fabrik där han just fått anställning blir han pryglad av sin 

far, men inte för att han stulit utan för att han blivit påkommen. Tidigt i berättelsen framgår att 

barnen har problem med sitt beteende i skolan: ”Dåliga betyg, prygel, nedflyttning… Barnen 

gjorde allt för att jäva hennes omdöme, och både skola och allmänhet enades om att de voro ett 

plågoris, och att samtliga, utom den stackars milda, av syskonen grymt behandlade Alice, 

rätteligen borde omhändertagas på anstalter för vanartiga” (s. 20–21). Men trots att Ida är orolig 

över barnens starka motvilja till arbete tycks hon inte vilja lyssna på omgivningens reaktioner 

och istället för att läxa upp barnen när de misskött sig går hon själv på straffexpedition till 

skolan för att skälla ut lärarna och hotar att gå till pressen.  

Godin beskriver skildringen av den proletära familjen i Sandels författarskap som  

”en solidaritetens urcell. Hemmet är en plats där kulturell och moralisk förädling begynner som 

motstånd mot fabrikens nedbrytande verkan på solidaritet och god heder, en alternativ proletär 

offentlighet”.42 Men i detta verk existerar inte ett hem med kulturell eller moralisk förädling. 

Boken är istället ett enda långt skräckexempel på vad som händer med fattiga arbetarbarn som 

växer upp i det nya industrisamhället med trångboddhet och fattigdom som följd. Modern som 

 
42 Godin, s. 133. 



 

16 

 

är den enda som försörjer barnen är ofta hemifrån för att arbeta. Deras far ständigt flyende in i 

nya förbindelser med diverse kvinnor eller sovande i spritångor. När ingen tar hand barnen i 

tillräcklig omfattning får de ta hand om sig själva bäst de kan. Här gäller det att överleva. 

Familjen Nerman blir ett exempel på en arbetarfamilj i fullständigt moraliskt förfall. Sandel 

målar fram en trasproletär syskonskara som uttryckligen lever så långt det går från den 

skötsamhetskultur som arbetarrörelsen förespråkade. Här existerar ingen medkänsla eller 

solidaritet. Det är inte frågan om att ställa in sig i ledet av arbetare mot ett strävsamt resande av 

klassen. Här är det som Agrell beskriver det istället frågan om varje familjemedlems enskilda 

dröm om en klassresa.43 Och för att uppnå detta gäller egoismens lag. 

Ett av favoritnöjena hemma är när barnen härmar sina upplevelser och lärare från skolan. 

De häcklar och gör narr av undervisningen genom att karikera den hemma, vilket får 

familjemedlemmarna att vrida sig av skratt. Undervisningen anses också vara riktad mer mot 

rikemansungar än arbetarbarn. Intrycket som ges när det gäller alla utom Alice – som älskar 

skolan – är att barnen helst hade sluppit skolgången. När syskonen Nerman porträtteras är det 

inte svårt att förstå den brukslitterära funktion som lurar bakom handlingen. För som Agrell 

uttryckt det måste bruksaspekten uppmärksammas. 44  Här blir det dels en möjlighet till 

självreflektion för läsaren över den egna klassen och vad den gör när den motarbetar sig själv, 

vilket av Sandel ofta framställs i ironisk, ja nästan komisk dager när denna spårar ut fullständigt. 

Här sparas det inte på krutet, berättelsen genomsyrar moraliskt sönderfall och bristande 

solidaritet hos samhällets mest utsatta. Familjen Nerman exemplifierar en motbild till den 

skötsamma idealtyp som Ambjörnsson talar om.45 Men här blir det också frågan om ett politiskt 

reflekterande då själva blottläggandet av barnens miserabla förhållanden samtidigt blir en kritik 

över klassamhället som sådant. 

 

Barnet som försöksdjur 

I kapitlet där Lilly som tolvåring tjänstgör som levande åskådningsmaterial vid en professors 

föreläsningar i oftalmiatrik, blir klassamhället förtydligat på ett skrämmande sätt. Samtliga tolv, 

tretton barn som deltar är värvade i fattigdomshem för att kunna tjäna en slant och används här 

som några slags försöksdjur. Barnen är i åldrarna sju till fjorton år. Flickor beskrivs som mer 

önskvärda att använda då de anses mer fogliga och stillsamma än pojkarna. ”När indroppningen 

i ögonen var överstånden, fördelades barnen mellan kandidaterna, som var och en klämde knäna 

 
43 Agrell 2019, s. 78. 
44 Agrell 2008, s. 3.  
45 Ambjörnsson, s. 72. 
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om sin tös eller pys och satte oftalmoskopet för ögat” (s. 25). Det är en smått pedofil och 

obehaglig scen som utspelar sig och här blir Sandels kritik mot klassamhället rungande tydlig, 

när fattiga arbetarfamiljers barn utnyttjas. På hemvägen diskuterar Lilly som en liten dam de 

vackra kandidaterna med sina två halvåret yngre väninnor. Flickorna talar om dem som 

potentiella makar:  

 

− Min kandidat är den stiligaste av alla. Det måste ni medge, sade Lilly.  

Har ni känt så gott det luktar av honom? 

− Det gör det av min också, inföll Hanna. Och tänk såna vita tänder han har.  

− Ja, han skrattar kiligt, medgav Lilly, men han är så liten. Jag tycker om långa 

karlar, och smala om livet. Men breda skuldror skall de ha.  

− Min kandidat är lång, sade den tredje i förbundet blygt: Men hon förnekades 

sympati (s. 28). 

 

Under vidare promenad hemåt sker en högst klassmedveten diskussion mellan flickorna och 

som också gör den begrundande läsaren medveten om att trasproletariatets barn får växa upp 

alldeles för tidigt. Det är tre barn som är helt fixerade vid giftermålstankar med vuxna män 

bortom deras klass. Att fina, vita tänder inte är en självklarhet i ett fattigt arbetarhem blir i denna 

dialog också förtydligat. Lilly som är tuff och brådmogen precis som syskonen uttrycker under 

samtalet irritation över sin mor som ständigt varnar henne för karlar. Inte skulle hon gifta sig 

med en jobbare inte, så en sådan varning behövs icke anser flickan. Att gifta sig med en jobbare 

betyder för Lilly samma sak som mycket arbete, lite mat och att ständigt bli slagen. Kopplingen 

till pappa Nerman – som är ett katastrofalt exempel när det kommer till klassens karlar – är inte 

svår att göra. Men väninnan varnar henne att fina karlar inte gifter sig med fattiga flickor som 

dem. Flickorna tycks t.o.m. vara insatta i barnfrågan: 

 

− Men om man blir med barn… 

− Vad du är gammalmodig, du har då inte reda på någonting. Inte behöver man få 

barn, om man inte vill. Det hörde jag om i ett föredrag som hölls i 

Ingentingskogen, och han som talade sa, att det till och med stod om saken i bibeln, 

men hur jag snokat genom den, kan jag inte få reda på stället. Men jag hittade 

något i trappan härom kvällen, må du tro, det såg ut så här… (s. 31). 
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Läsaren kan här ana sig till att det flickorna diskuterar är ett instrument för abort.46 Att en sådan 

sak behandlas av tolvåringar talar sitt tydliga språk rörande arbetarklassens trångbodda 

omständigheter, där inga hemligheter går att dölja för barnen. Den naiva bild Lilly har av de 

fina herrarna som diskuterats och att dessa inte skulle ha råa knep för sig blir snart omkullkastad. 

En liten flicka som deltagit på lasarettet går och gråter längst med vägen och till slut kommer 

det fram att när hon värnlöst suttit mellan sin kandidats knän under föreläsningen hade en hand 

förirrat sig in under hennes kjolar. Pedofili är ett ämne som Sandel behandlar mer än en gång i 

sina berättelser om barn. Men här skildras det ur klassperspektiv. 

 

Det skötsamma arbetarbarnet  

Bland familjen Nermans kaosartade medlemmar står flickan Alice ut från syskonskaran. Det är 

en blyg och försiktig flicka som i skarp kontrast till sina syskon och far skulle kunna stämma 

in på det skötsamhetsideal som Ambjörnsson behandlat:  

 

”Det var en liten plikttrogen själ, ömsint och hungrande efter deltagande, som hon 

på sitt försynta vis sökte förtjäna. En skogsduva bland kråkor. Flickan hade inte ett 

enda karaktärsdrag gemensamt med familjen. Ingen förstod henne, och så hade det 

varit ända sedan hennes särlynne först visade sin läggning. En instinktiv finhet i 

hennes väsen kom henne att vämjas vid snusket hemma, de grisiga levnadsvanorna, 

såväl som gottköpsgrannlåten i syskonens helgdagsstass” (s. 58).  

 

Ambjörnsson menar att den särskilda skötsamhetskultur som växte fram hos arbetarklassen 

under början av 1900-talet och som tog sig uttryck i sådant som beteenden, idéer och attityder 

hos denna, är något som med ett gemensamt begrepp kan kallas ”mentalitet”.47 I berättelsen om 

familjen Nerman är Alice ensam om denna skötsamhetsmentalitet och jobbar i motvind. Den 

av Godin omnämnda Sandelska strategi – där hon skiljer det trasproletära skiktet från 

arbetarklassen – blir i denna del av skildringen tydlig. Godin kopplar resonemanget till Karl 

Marx och Friedrich Engels Kommunistiska Manifestet (1848) och menar att det i dessa lägre 

skikt av det gamla samhället ”ingår kriminella, prostituerade, vagabonder och utslagna ur 

arbetslivet”.48 Samtliga nämnda karaktärstyper stämmer in på medlemmar ur familjen Nerman. 

 
46 Att kvinnor ensamma gör abort förekommer i Sandels texter. T.ex. i novellen ”Enligt Sveriges rikes lag” ur 

Hexdansen där en kvinna blir upptäckt och får en månads fängelse. En sond som används för abort nämns också 

att hushållerskan Edla i Mannen som reste sig har. 
47 Ambjörnsson, s. 9f.  
48 Godin, s. 132. 
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Flickan Alice får i denna berättelse stå för hoppet när medlemmar ur klassen har tappat sig totalt 

och sjunkit till botten. Barnets skötsamhet kan uppfattas som ett politiskt redskap då den 

manifesterar den klasskamp som de trasproletära skikten tycks ha glömt bort och helt givit upp.  

Inte ens modern klarar att berömma den stackars flickan, trots att Alices ansträngningar 

hemmavid är många och modern mer än gärna drar nytta av dotterns skötsamhet. Till skillnad 

från sina bröder – som flyr arbete och inte gärna lämnar ifrån sig några pengar – får hon aldrig 

behålla något av den förtjänade lönen. För Alice har börjat arbeta redan i trettonårsåldern, två 

terminer innan hon ens avslutat skolgången. Den definitiva gränsen mot arbetslivet går för 

trasproletariatets barn i konfirmationsåldern. Agrell skriver om begreppet skötsamhet att det 

viktigaste är respekten för arbetet.49 Den respekten har verkligen Alice. Oavsett om det handlar 

om arbetet i eller utanför skolan. Till skillnad från sina syskon som häcklar lärare ser Alices 

upp till sin lärarinna och ombesörjer alltid att denna har små vackra kvistar ifrån naturen på sin 

kateder. Direkt efter skolan utan någon egentlig mat, möjligtvis en smörgås, beger sig Alice till 

arbetet. Läxorna får läsas sent om kvällarna i ett kaotiskt hem. I smyg lägger hon undan slantar 

som varit avsedda för brödet till eftermiddagskaffet på toffelfabriken, men innan hennes dröm 

hunnit gå i uppfyllelse – att få köpa en krukväxt till sin lärarinna – har Helge stulit pengarna för 

att ha till nöjen. För Helge har tidigt i livet utvecklats till en skicklig tjuv. Alice skötsamhet gör 

henne till mobboffer bland syskonen och fadern. De inte bara häcklar henne utan gör hennes 

slit hemmavid till ogjort arbete genom sitt slarv. Någonting som givetvis kan tolkas som 

trasproletariats slarv mot arbetarklassen. Till och med den tvåårige lillebrodern instämmer i den 

elaka kören när Alices fel och brister diskuteras. Flickans psyke är tidigt i livet totalt nedbrutet. 

Ändå släpper hon inte sin godhjärtade natur. Den vision Godin menar att Sandel formulerar i 

sitt klassmedvetande, där solidaritet, samhällskänsla och frivillig disciplin ingår, blir hos detta 

barn en tydlig motbild mot den övriga familjens misskötsamhet.50 Sandel låter Alice bli en 

symbol för klassens framåtsträvande genom sin skötsamhet, och flickan får i denna berättelse 

agera politiskt redskap i klasskampen. Samtidigt ger också författarinnan en pik till de som 

avviker från klassolidariteten. För att citera Godin: ”Hennes kritiska bilder av dem som ej 

förmått sträva efter förädling understryker deras icke-mänsklighet”.51 I det här fallet syskonen 

och fadern. Deras bristande solidaritet mot den skötsamma Alice, är också en bristande 

solidaritet mot den egna klassen.  

 
49 Agrell 2019, s. 79. 
50 Godin, s. 132.  
51 Ibid. 
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Ämnet pengar diskuteras ständigt i familjen Nerman, och då naturligtvis kretsande bristen 

på dem. Alice som har utvecklat tuberkulos – en sjukdom vanligt förekommande i Maria 

Sandels texter – har inte råd att betala någon behandling. Trots att hon av läkare blivit förbjuden 

arbete och ordinerats sanatorievård blir ingen sådan av. Fadern befinner sig för tillfället i ett 

tillstånd av delirium tremens och familjen står inför ytterligare en vräkning. Ida för en ständig 

kamp med Gotthard och Helge att betala för sig hemmavid, men förgäves. Pojkarna är totalt 

känslomässigt avtrubbade och har inställningen att inte betala någonting alls. De lever mer än 

gärna på sin mors ständiga slit och på Fattigvårdens omsorger och tidigt i livet, liksom sin far, 

utvecklar de ett alkoholberoende. Också det ett tydligt brott mot skötsamhetskulturen.52 Med 

sina flickor verkar Ida ha det något lättare, åtminstone när det kommer till pengarna: ”Lilly var 

i det fallet mer resonlig, betalade tämligen regelbundet och gav ibland prov på givmildhet, blott 

det icke gällde att försaka ett nöje eller något nytt i klädväg, ty då höll även hon obevekligt om 

slanten. Alice däremot, hon var en svag stackare, från henne kunde man ta, utan att befara 

tråkiga följder för sig själv” (s. 60).  

Alice som är fysiskt försvagad av sin sjukdom och psykiskt av sin familj har utvecklat en 

rädsla för människor. Hon får svårt att behålla ett jobb, även om hon inte slutar att strävsamt 

söka dem och tillfälligtvis få dem. Och givetvis blir hon hårt mobbad hemmavid när hon sedan 

mister dem. Hon får gå över från fabriksarbete till springflicka. Den ordningsamma 

Frälsningsarmén blir en tillflykt om kvällarna men samtidigt som den ensamma flickan hittar 

ett tillhåll och en respit börjar hon också tänka på döden.53 Hon tror inte att den kan vara mycket 

värre än livet. Sandel räds inte att visa fram ett arbetarbarn som lever i total kärlekslöshet och 

misär. Den slutliga knäcken kommer när Alice mister ett arbete i en modebutik efter att ha råkat 

kissa på sig i trappuppgången hos en fin kund på Strandvägen. I detta scenario framträder 

borgarklassens rädsla för arbetarklassen i det som Godin benämner ”den borgerliga skräcken 

för revolutionära massrörelser”, och menar då den politiska skräck som fanns hos borgarklassen 

för den organiserade arbetarrörelsen vid denna tid.54 Även om det här inte är frågan om den 

form av masskildring som Godin beskriver blir rädslan som låg i tiden förtydligad i den dialog 

som utbryter bland kollegorna i butiken efter det obehagliga avslöjandet. Här har Sandel en pik 

att rikta mot den borgerlige läsaren: 

 
52 Ambjörnsson beskriver i sin studie hur skötsamhetens kultur inte bara hade centra i fackföreningar och 

bildningsorganisationer, utan även i nykterhetsloger. Nykterhet var en strategi för en ny livsstil bland arbetarna. 

Se kapitlet ”Nykterhetens förvandlingar. Strategier för en ny livsstil”, s. 71–84.  
53 Som Ambjörnsson påpekar sammanföll Frälsningsarméns mål delvis med nykterhetsrörelsen. Folk skulle 

omvändas till skötsamhet. Se s. 58. Partierna om Frälsningsarmén får en symbolisk betydelse hos den 

skötsamma Alice. 
54 Godin, s. 128. 
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− Ska ni hålla med den vanartiga jäntan? väsnades den andra. Hör ni inte, att hon 

orenat i kaptenskan Sidensvans trappa. I en adelstrappa, hör ni. På rent kiv, tror jag. 

Det är socialismens fel. För du är naturligtvis socialist, efter du kommer av sämre 

folk. Det trodde för resten kaptenskan du var, för de är sådana, sa hon, de vill med 

alla medel skada bättre folk, sa hon (s. 70). 

 

Det som följer efter att flickan blivit avskedad gör verkligen boken föremål för den begrundande 

läsning som Agrell sammankopplat med denna arbetarlitteratur. Här har gränserna mellan privat 

och politiskt fullständigt upplöst och scenen ger inte bara läsaren en möjlighet att personligen 

reflektera.55 Den socialistiska kamp som Sandel står bakom slår här till med rungande kraft. 

För slutscenariot tycks verkligen vilja få läsaren att tänka till över det fattiga och mobbade 

barnets liv, och över det klassamhälle som bidragit till att skapa det. Alice skriver ett 

avskedsbrev som hon postar till sin mor där hon tackar för allt och ber henne ge lillebrodern en 

puss. Scenen blir en tragedi. En äldre man i en park kommer med ett oanständigt förslag, men 

Alice märker det knappt. När hennes bröder anländer dit flyr hon obemärkt därifrån. Mörkret 

runt henne tätnar. Barnets liv är till sista andetaget en ständig kamp. Hon släpper till slut taget 

om sitt mycket unga liv och dränker sig i kanalen. 

 

Det icke önskvärda barnet 

Trots en stundtals framträdande ironi och humor från författarinnan är det ett stort mörker som 

genomsyrar dessa sju kapitel om barnen Nermans liv, vars enda skötsamma barnkaraktär väljer 

att begå självmord. Men Hexdansen slutar inte här när det gäller att blottlägga klassens värsta 

elände. Steget tas ännu längre in på ämnet barnamord. Ytterligare ett förtvivlat faktum av den 

livsproblematik som tynger arbetarklassens kvinnor framträder här. För ett barn utom 

äktenskapet kan ju stå i vägen inte enbart för den egna överlevnaden rent konkret, utan även 

gällande vilka möjligheter som finns kring giftermål.56 Lillys besatthet av att gifta sig rikt håller 

på att slås i spillror när hon senare i sin ungdom ogift blir gravid. Ett inte alls ovanligt scenario 

på den tiden och förutspått av hennes mor. Som Godin beskriver det så medförde urbaniseringen 

ett överskott på kvinnor i städerna, delvis orsakat av att fler ogifta män än kvinnor emigrerade. 

 
55 För återkoppling till resonemang se Agrell 2008, s.3. 
56 Tomson har i sin uppsats ”Maria Sandels feminism” beskrivit hur Hexdansen för barnets talan. Att den dåliga 

hemmiljön får förödande konsekvensen för barnen. Han tycker sig i detta verk se att Sandel riktar en indirekt 

kritik till samhället, eftersom det inte har tillräckligt effektiv skyddslagstiftning för barn. Se s. 363. Att bli 

ensamstående mor fick förödande konsekvenser för både kvinnor och barn, även om kapitlet om barnamordet 

också visar Lillys önskan om att göra en klassresa. 
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Detta gav männen mer valmöjligheter och ogifta mödrar var mycket vanligt.57 Detta faktum 

skapar en stor utsatthet för barnen i Sandels texter. Helge blir far strax före 17 års ålder men 

vägrar att ta hand om den unga kvinna han gjort med barn. Inte heller hjälper han sitt barn 

ekonomiskt, trots att han då har en lön som en vuxen. Den tänker han behålla för sig själv. Den 

unga barnamodern tvingas att prostituera sig för att kunna försörja sig och sitt barn. I fallet Lilly 

går drömmen om en klassresa till ytterligheten när hon efter att ha dolt graviditeten och fött sitt 

barn i smyg, mördar det nyfödda barnet genom att strypa det. Ingenting skall få stoppa hennes 

möjligheter att hitta en rik man som vill gifta sig med henne. Fattigvården skulle visserligen 

kunna ta barnet men hon oroar sig över risken att det skall komma en kostnad för detta. 

Djungelns lag har återigen segrat i det trasproletära skiktet och någon upptäckt sker aldrig. 

 

Mannen som reste sig – en klassresa i tiden 

Om Hexdansen signalerar en fullständig hopplöshet hos arbetarklassen gör Mannen som reste 

sig det omvända. Godin beskriver mötet mellan arbetarklassen och borgerskapet i romanen, 

som utkom efter att rösträttsfrågan var igenom, som en moralisk medvetenhet där 

självuppfostran och ett uttryck för klassmedvetande blir ett civilisationsprojekt.58 Här finns ett 

hopp om klassens resning. Även för arbetarklassens barn. Men vägen dit är långt ifrån 

problemfri. I detta verk är det pojkarna Gert och Alan Frejtorp som porträtteras mest ingående, 

och då särskilt den äldste pojken Alan. Pojkarna är varandras motsatser. Där Gert är öppen och 

har lätt att visa ömhetsbetygelser är Alan ett inbundet och allvarligt barn som älskar enbart sin 

far Gustav. Deras kaotiska mor motarbetar ständigt den skötsamhet som deras far har med sig 

hemifrån och får honom att tappa fotfästet genom att ständigt skapa problem i hans och barnens 

liv. Beata Agrell kallar verket ”en typisk klassisk bildningsroman, som skildrar en ung mans 

resa från oskuld och naivitet, genom sedeslöshet och fördärv, till mognad och 

samhällsansvar”.59 Även Alan går igenom en mognadsresa och klarar trots att han är ett barn 

av att ta ställning mot sin mor och hjälpa sin far att resa sig.  

Barnen i Mannen som reste sig lever under helt andra materiella förhållanden än syskonen 

Nerman i Hexdansen och har därmed också betydligt bättre förutsättningar till ett bra liv. Men 

deras egoistiska och alkoholiserade mor skapar en ständig otrygghet för dem, förstör familjens 

ekonomi och skadar barnen både fysiskt och psykiskt. Ullas liv påminner om familjen Nermans 

och liksom dem sjunker hon ner i trasproletariatet. Genom hennes familj behandlar verket också 

 
57 Godin, s. 124f. 
58 Ibid., s. 139. 
59 Agrell 2019, s. 98. 
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det som vid denna tid var mycket vanligt, nämligen att barn ackorderades ut.60 Så skedde med 

barnens morbror Nore – ett av Ullas tre halvsyskon – som först senare i sitt liv fick återvända 

till sin ensamstående mor.61   

För den begrundande läsaren är det inte svårt att se klasskillnaderna hos barnen Frejtorps 

föräldrar. För här blir fadern Gustav i kontrast till hustrun en symbol för arbetarklassen som nu 

reser sig, tar ett kliv framåt och närma sig borgarklassen. Och i det klivet tar han med sig sina 

barn. Där Gustav i berättelsens början stämmer in på skötsamhetens människoideal – som en 

fackligt engagerad och hårt arbetande man med bildningsintresse – är hustrun Ulla starkt 

häcklande av läsning och bildning och använder hans böcker som brasved. Alan står Gustav 

nära, men relationen till modern Ulla visar sig vara en tung resa för honom och lillebrodern. 

Redan tidigt förstår läsaren att Ulla misstänks ha varit gravid tidigare i sitt liv, men att barnet 

försvann. Det är alltså liksom fallet Lilly i Hexdansen ett förmodat barnamord som döljer sig i 

den unga kvinnans förflutna. Gustav blir varnad men vill inte lyssna. Hans dragning till henne 

sexuellt är alltför stor. Klasskillnaderna gör sig påminda redan i starten av Alans liv då han blir 

född in i en lögn. För någon äkta kärlek är det inte tal om från Ullas håll. Det finns en tydlig 

skillnad mellan Alans egentlige far som Ulla blivit gravid med – och Gustav. Den egentlige 

barnafadern är den betydligt mindre bemedlade Milo Lettström som kommer från 

trasproletariatet. Som hennes mor Stina uttrycker det har Milo ”knappt en hel skjorta på 

kroppen, han kan inte ens möblera ett kråkbo”. 62  Den strategi Godin ser hos Sandel där 

trasproletariatet skiljs från den vanliga arbetarklassen gör sig återigen påmind. Gustavs mor har 

nämligen en pension efter sin döde man som hägrar i Ullas ögon, vilket gör Gustav till ett 

mycket bättre val för henne och där blir barnet ett knep för att fånga honom. Återigen tränger 

önskan in från någon längst ner i samhället att kunna göra en klassresa. När Alan föds tycks 

alla i omgivningen förstå att Gustav inte är hans far, alla utom Gustav själv: 

 

Gustav var lycklig över sin son. Ullas moderskärlek var av hysterisk art. Hon 

slösade smekningar på barnet men ville icke amma och överlämnade dess skötsel 

 
60 Att lämna bort barn till fosterhem eller barnhem tillhörde vardagen för dessa arbetarfamiljer. Det fanns på 

1910-talet ett dussin barnhem och uppfostringsanstalter i Stockholm. De flesta av dessa barn var inte föräldralösa 

utan togs ofta omhand av ekonomiska skäl. Se Lindgren, s. 16. 
61 Nore som varit utackorderad fram till sju års ålder tillhör Frimurarebarnhuset Kristineberg på Kungsholmen i 

Stockholm och kommer genom en förflyttning dit på nytt i kontakt med sin familj. Mer om detta barnhus står att 

läsa i Blåmjölk, gäspa, katekes och pissluntor: minnen från Frimurarbarnhemmet i Kristineberg 1908 – 1916, 

författad av Sven Petersson och utgiven av Stockholmia förlag 2012. För mer information se: 

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/29497, 2020-01-10. 
62 Maria Sandel, Mannen som reste sig, Stockholm: Tidens Förlag 1927, s. 39. Använd version från 

Litteraturbanken: www.litteraturbanken.se/författare/SandelM/titlar/MannenSomResteSig/ , hämtad 2019-12-30. 

Sidhänvisningar till detta verk ges härefter inom parantes i den löpande texten. 

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/29497
http://www.litteraturbanken.se/författare/SandelM/titlar/MannenSomResteSig/
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åt Stina. Hon hade ymnigt di men lyckades med konstlade medel få mjölken att 

minska, och då sökte hon sig arbete för att slippa ifrån amningen helt. Hon ville 

icke vara bunden av en glupsk unge, förklarade hon, måste ut och ha livat, och 

varför skulle pojken få suga ut henne, så hon blev ful och tanig, när det fanns kor 

(s. 89). 

 

I Mannen som reste sig är det modern som utvecklar alkoholism till skillnad från den betydligt 

mer vanliga omständigheten med fadern i Hexdansen. Hennes drickande skapar en stor 

otrygghet för barnen. Alans upplevelse av sin mor beskrivs dock som otrygg redan innan hon 

börjat supa ner sig:  

 

När Alan, hennes son, nått över den fullkomligt maktlösa spädbarnsåldern, visade 

han rädsla och motvilja för hennes kyssar, han slog mot henne med små knutna 

nävar, sparkade, vältrade sig, ty hon smekte måttlöst, hetsigt, tog för hårt i den 

ömtåliga kroppen. Gossens förkärlek för Gustav var uppenbar, men ifred för 

moderns hysteriska ömhetsbevis tyckte han också om henne, ty hon kunde leka 

som ett barn med honom, när det lynnet föll på (s. 102). 

 

Lekar till trots utvecklas Ullas moderskap till rena barnmisshandeln. Alan lämnas ensam med 

den sjuka och sängbundna farmodern som inte kan röra sig eller trösta honom och han blir då 

hittad av grannen med en knappnål inborrad i mellangärdet. När Ullas mor börjar undra varför 

hon springer ute om kvällarna ger Ulla istället sömndroppar till barnet för att söva det så att 

mormodern inte länge behövs som barnvakt. Droppar som sedan fortsättningsvis används 

regelbundet. Alans far är för upptagen med arbete för att upptäcka i tid vad som pågår. Till slut 

dör t.o.m. Alans farmor som kvävs av sina illasittande löständer som svärdottern har vägrat att 

se till. Svärmodern var ju bara till för att inkassera pensionen ifrån. Så föds Gert som till skillnad 

från Alan är ”ett ljuslockigt och skärhyllt barn med ansiktsdrag, som redan liknade Gustavs” (s. 

134). De bägge bröderna är halvbröder. Ulla känner sig fången i hemmet men vågar inte söva 

bägge barnen samtidigt för att lämna dem ensamma. Hon binder handdukar om Gerts händer 

för att hindra hans framfart när han blir stor nog att välta ner saker. Ett stöd för Alan är när han 

får åka iväg till sin godhjärtade faster Gunhild som blivit gift, flyttat till landet och fått barn. 

Då blir hans språk bättre och han äter med kniv och gaffel istället för med händerna. Detta kan 

ställas i kontrast till Gotthard och Helge i Hexdansen som plågar djuren och rymmer när de 

kommer ut på landsbygden. Symboliskt nog låter Sandel Alans väluppfostrade beteende rivas 

upp igen så fort han kommer tillbaka till sin mamma i stan. Till slut kommer brytpunkten när 
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Ulla blir påkommen att ha varit otrogen. Alan får bevittna, medan lillebrodern sover, hur Gustav 

misshandlar hans stupfulla mor i ett fullständigt raseriutbrott. Pojken gömmer sig under täcket 

och vågar inte tala förrän morgonen därpå: 

 

Tvekande först, sprang han de sista stegen och gled så in mellan Gustavs knän. 

Hela hans kropp darrade.  

− Pappa, snälla pappa, har djävulen gått sin väg nu? viskade han.  

Gustav ryckte till för ett djupt sting, i medvetandet vilket kvarlämnade en molande 

oro. 

− Vad menar du? sade han för att vinna tid.  

− Jag menar om han gått nu för jag är så rädd.  

Gustav ville icke höra ordet igen och dock måste han fråga: 

− Vilken han? 

− Djävulen, viskade gossen med en skygg blick omkring sig (s. 151). 

 

Här hjälper barnet den vuxne att vakna upp och det blir sonens ord som får Gustav att till slut 

skilja sig från sina barns mor. Pojkens lillgamla sätt och intelligens gör det svårt för de vuxna 

att förstå att han är ett barn. Han är liksom barnen i Hexdansen en liten vuxen, men till skillnad 

från barnen Nerman är det inte de materiella omständigheterna som gör honom sådan, utan de 

psykologiska. Agrell beskriver den traditionella bildningsromanen som öppen för ”ingående 

psykologisk analys i modernistisk riktning”.63  Detta blir märkbart i skildringen av Alan i 

Mannen som reste sig och kan i viss mån också jämföras med skildringen av den sorgtyngda 

Alice i Hexdansen, vars tankevärld läsaren får förklarat ur ett psykologiskt perspektiv och på 

ett smärtsamt sätt får följa ända in i döden. Dock är flickans liv påverkat av helt andra materiella 

omständigheter än Alans. 

Att textens brukslitterära funktion förändras över tid blir tydligt vid en jämförelse mellan 

dessa verk, eftersom klasskampen hade förändrats mellan 1919 och 1927.  I Mannen som reste 

sig syns ett framtidshopp. Godin beskriver Sandels senare verk, efter att frågan om rösträtten 

var löst, som ett utryck för ”klassens självkänsla och självmedvetenhet”. 64 Då jämfört med de 

tidigare kollektivskildringarna som hade en mer revolutionär ton, än de senare verkens 

personlighetsfilosofi. Hos Alan finns en tydlig självmedvetenhet. Han vill bilda sig liksom 

fadern och vända sig bort från modern. Även om hon ständigt fortsätter att spöka i barnens liv 

och häcklar Alan för hans kulturintresse och för att han lärt sig spela piano. Det faktum att 

 
63 Agrell 2019, s. 100. 
64 Godin, s. 136. 
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fadern som är av arbetarklass ens kan ha råd att efter skilsmässan anlita hushållerskor ger en 

tydlig bild om skillnaden mellan föräldrarnas liv och förutsättningar. I ett scenario byggs ett 

hopp upp för framtiden när Alan får en kamrat hos en borgarfamilj efter att ha börjat på läroverk. 

Vänskapen blir dock bara tillfällig och här är Sandel tydlig i vad som gäller för arbetarbarnen: 

”Ty kamratskap mellan arbetarbarn och de högre klassernas barn kan väl existera inom skolans 

råmärken, men längre tolereras det icke. Överklasshemmet är stängt för den socialt 

underlägsne” (s. 256).  

När borgarkvinnan Eva till slut kliver in i barnens liv som familjens hushållerska och får 

pli på alla förbättras både barnens och Gustavs liv och klassresan förstärks ytterligare. Vid det 

laget har Ulla börjat prostituera sig. Att Sandel inte räds att behandla ämnet prostitution ens när 

det kommer till barnen blir tydligt i den gatuscen när Gustav möter murare Ljungs fjortonåriga 

Elna som blivit prostituerad. Denna scen är – utöver alla vansinniga upplevelser barnen får gå 

igenom kring sin alkoholiserade mor – den del av berättelsen som ligger närmast Hexdansen. 

För i dessa scener möts läsaren återigen av trasproletariatets råa verklighet som skildras i 

Hexdansen och som finns utanför det trygga hem barnen Frejtorps far står för. I gatumiljön 

springer unga flickor omkring och försöker locka till sig män för att tjäna en slant. 

Uppenbarligen t.o.m. en fjortonåring som utan att känna igen Gustav ger honom ett erbjudande. 

När hon ser vem han är springer hon förskräckt iväg. Det faktum att hon är ett prostituerat barn 

och inte vuxen gör prostitutionen som sådan än värre för läsaren att begrunda. Men som vi 

tidigare har förstått via barnen Nerman, ansågs fjortonåringar vuxna nog att börja arbeta. För 

fattiga arbetarflickor och kvinnor vid denna tid var prostitution tyvärr mycket vanligt.65 

När Ambjörnsson behandlar bildningsromaner som skildrar proletariseringen talar han 

om vägval: ”Vad som betonas är alltså vikten av ett självständigt fattat vägval. Hjälten kan 

påverkas av andra individer, men det existentiella beslutet ligger hos honom själv. Det finns en 

inre röst som han måste lära sig lyssna till. Att ta itu med sin situation innebär inte minst att 

axla ett ansvar för sig själv, sin familj och sin klass: att leva ett ordnat liv”.66 I Mannen som 

reste sig blir ett sådant ställningstagande tydligt både i relationen mellan Eva och Gustav som 

gör ett klassförsonade vägval när de närmar sig varandra runt barnen, men det blir också 

märkbart när Alan måste ta ställning mot sin mor. När han är tolv år träffar han och Gert Ulla 

igen som då tror att Alan har blivit för fin för att prata med henne, eftersom han lärt sig spela 

 
65 Bengt Tomson tar i sin uppsats ”Maria Sandels feminism” upp hur den socialdemokratiska kvinnorörelsens 

tidskrift Morgonbris, där Sandel var aktiv skribent, förutom den heta rösträttsfrågan även diskuterade 

arbetsgivarnas utnyttjande av den billiga arbetskraft som de oorganiserade kvinnorna utgjorde. Prostitutionen 

diskuterades då som en följd av den hänsynslösa lönepolitiken. Se s. 358.  
66 Ambjörnsson, s. 157. 
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piano och hon anklagar också Gustav att inte längre vilja tillhöra arbetarklassen då han lärt sig 

prata franska. Det skötsamma och bildade livet retar henne, ändå vill hon ha honom tillbaka 

men utan framgång. Den uppslitande scenen blir en uppgörelse inte bara inom familjens privata 

sfär, utan blir också en symbolisk uppgörelse mellan klasserna där barnet Alan väljer det 

skötsamma livet och vägrar prata mer med sin mor. Scenen utmynnar dock i det som slutligen 

kommer att knäcka honom fullständigt, för där mitt i ilskan avslöjar hans mor vem som 

egentligen är hans far och att denne för närvarande sitter i fängelse för rån och mordförsök. Här 

ändras allt för Alan. Bland annat relationen till lillebrodern som i sin naiva tillvaro tänker sig 

förmer än storebrodern och med ens tycker sig ha stigit i rang. Alan är nu ett fosterbarn menar 

Gert och avslöjar också omständigheterna kring broderns kriminelle far inför skolkamraterna. 

Alan blir mobbad i skolan som följd och det hjälper inte ens att han byter till läroverk. Ryktet 

kommer ikapp.  

Till slut smittar den prostituerade Ulla Gert med en könssjukdom, trots att hon har lovat 

att inte pussa honom: ”Det kom ett sår på hans underläpp, ett sår med skarpa kanter som icke 

ville läkas… Hans glada röst försvann från hemmet. De ostyriga fötterna trampa nu 

sjukhusgolv, och kanske blir det så för många år framåt. Smittofarlig, får han sin undervisning 

i sjukhusets skola. I alla sina brev ber han att få komma hem” (s. 273). Scenen om den 

sjukhusinstängda Gert är hjärtskärande. Att barn blir smittade med könssjukdomar förekommer 

mer än en gång i Sandels texter. I Hexdansen handlar det t.ex. om syskonen Nermans yngste 

lillebror, då åtta år gammal som befaras bli blind som följd och som fått en könssjukdom av 

sina syskon.  

Trots den klassresa Alan gör, kämpar han med demonerna som mer och mer tar över. 

Hans prostituerade mor och kriminelle biologiske far blir hans fall och klassamhället bryter ner 

honom totalt. Skammen, mobbingen och ryktesspridningen plågar den skötsamme pojken som 

besväras över att vara i vägen för Gustav och kosta honom för mycket pengar. När Ulla blir 

hämtad av polisen och detta bevittnas av skolkamraterna slås den sista spiken ner i kistan. För 

trots att Alan är ett mycket älskat barn av Gustav och Eva är pojken till slut så pass knäckt av 

det klassamhälle han lever i att han fjorton år gammal tar sitt liv.  
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Slutdiskussion 

Som togs upp i inledningen av denna uppsats har den tidigare forskningen kring barnet i 

arbetarlitteraturen varit väldigt knuten till den s.k. guldåldern under 1930-talet med de kända 

uppväxtskildringarna. Förvånande lite forskning finns om arbetarbarnet på Sandels tid. En 

förändring på den fronten hade kunnat bidraga men djupare och mer breddade perspektiv kring 

arbetarbarnen. Maria Sandel gjorde en stor insats i sitt författarskap när det kom till att 

blottlägga de hemska klassförhållanden som rådde bland arbetarna i industristaden Stockholm 

i början av 1900-talet. I sin skildring av arbetarkvinnornas hemska levnadsförhållanden 

blottlägger hon också barnens hårda liv. Dessa brukslitterära noveller och romaner har mycket 

att säga än idag för att skapa begrundan inte enbart om dåtiden och klasskampen, utan också få 

oss att reflektera över den tid vi lever i nu. För utsatta barn är inte försvunna i dagens samhälle.  

Barnkaraktärerna i Hexdansen och Mannen som reste sig skildras med klassmedvetande 

där det trasproletära skiktet skiljs från arbetarklassen i bägge böcker som en strategi att uppnå 

sociala förbättringar för dessa arbetarbarn. Barnen i verken fungerar precis som de vuxna som 

socialistiska redskap i klasskampen. Men barnens utsatthet är här än värre än de vuxnas. Som 

Tomson påpekat erbjöd inte samhället barnen på Sandels tid tillräckligt effektiv 

skyddslagstiftning. När fäderna övergav mödrarna stod barnen skyddslösa. Mannen som reste 

sig fungerar som en motbild mot Hexdansen inte bara p.g.a. att barnen har en ensamstående far, 

utan också för att den visar en klassresa där arbetarklass och borgarklass närmar sig varandra. 

Trots att de materiella förhållandena barnen lever under skiljer sig stort mellan dessa verk är 

den gemensamma nämnaren att klassamhället har gjort barnen till små vuxna som tvingas växa 

upp alltför tidigt. I Hexdansen är alla barnen utom Alice skildrade som arbetsskygga, själviska, 

kriminella, manipulativa, hårda, känslokalla, egoistiska, osolidariska och elaka individer. 

Tillhörande arbetarklassens lägsta skick – det s.k. trasproletariatet – är barnen Nerman högst 

medvetna om sin klasstillhörighet och detta tar sig uttryck i en dröm hos barnen att få göra en 

klassresa. Men i den fattigdom de lever under är detta en omöjlighet. När ingen tar hand om 

dem blir de uppfostrade på gatan och resultatet blir därefter. De övriga syskonen ligger långt 

ifrån det skötsamhetsideal som går att se hos deras syster Alice. Den hårt arbetande och 

skötsamma flickan fungerar som en motbild mot fadern och syskonen, där dessa kan tolkas som 

Sandels kritik mot den egna klassen, när denna avviker från klassolidariteten och sjunker till 

botten. I Mannen som reste sig ligger skötsamhetsidealet inte bara hos fadern, utan sprids också 

till de två pojkarna. Alan är dock högst medveten om att hans biologiska och trasproletära 
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föräldrar förstör hans möjligheter att få göra den klassresa som boken manifesterar. Det är en 

mycket hård kamp att göra ett försök och att försöka innebär att mobbas av den egna klassen.  

Dessa verk blottlägger djupa smärtor hos arbetarbarn. Det är förtvivlade barn som tar sina 

liv. Barn som mördas när de föds och inte ens får leva. Barn som utnyttjar andra för att överleva. 

Som själva blir utnyttjade. Barn vars mödrar misshandlas. Kriminella barn. Barn som utsätts 

för pedofili, prostitution, alkoholism. Sandel stärker arbetarbarnens position i samhället i själva 

blottläggandet av deras levnadsförhållanden. Att som arbetarförfattare få möjlighet att visa 

detta, inte bara i arbetarpress utan också via böcker som gavs ut på förlag, innebar ett stort kliv 

i klasskampen. För utan blottläggande ingen debatt och utan debatt, ingen förändring.  
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