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EWA BERGDAHL

Maria Sandels syn på sig själv som arbetarförfattare

Maria Sandel, som kom att bli erkänd som Sveriges första kvinnliga arbe-
tarförfattare, föddes 1870. Hon producerade ett stort antal dikter, en de-
battartikel och sex böcker, varav fyra fullödiga romaner och två novellsam-
lingar.1 Hur uppfattade hon sig själv och sin författargärning? För att svara 
på den frågan har jag gått igenom den korrespondens som finns bevarad 
efter henne i arkiven. Framför allt är det brevväxlingen mellan henne och 
några av redaktörerna på dagstidningen Social-Demokraten samt den kor-
respondens som hon hade med redaktören på Tidens förlag. Bland de brev 
som bevarats återfinns även brev till några av hennes vänner.

I korrespondensen framgår tydligt att Sandel redan under unga år är 
medveten om sin förmåga att skriva, men att hon i och med debuten 1908 
känner stor press på sig och stundtals tvivlar på sin talang. Hennes själv-
förtroende ökar dock och i slutet av sitt liv är hon fullt medveten om sitt 
värde som författare. Hon betraktade sig också under hela sitt produktiva 
liv helt och hållet som en författare trogen arbetarrörelsen.

Få litteraturvetare har behandlat Maria Sandels författarskap, men det 
finns artiklar om henne i olika tidskrifter och under senare år har även 
flera akademiska uppsatser haft hennes böcker som utgångspunkt för 
tematiska analyser. Den som ägnat henne mest uppmärksamhet är litte-
raturforskaren Beata Agrell. I ett flertal artiklar har hon tagit upp Maria 
Sandels författarskap och belyst det ur olika vinklar. Beata Agrell med-
verkar även i denna antologi med ett bidrag som beskriver och analyse-
rar hur Sandels verk bedömdes av pressens recensenter. Av de forskare 
som behandlat hennes litterära produktion vill jag nämna Bengt Tomson, 
som framför allt har analyserat Sandels feminism, Tilda Maria Forselius, 
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som beskriver Maria Sandels syn på kvinnors rättigheter och möjligheter 
och Maria Bergom Larsson som i sin essäsamling Maria Sandel – arbe-
tarkvinna och moralist studerat Sandels bildningssyn och moraliska håll-
ning så som den framträder i hennes böcker.

Det har varit svårt att få en heltäckande bild av Sandel som arbetarför-
fattare framför allt eftersom det finns få källor bevarade. Många artiklar 
hänvisar till samma sekundära källor. Särskilt besvärligt är det eftersom 
hon själv brände alla sina brev före sin död. Att spåra upp och samman-
ställa hennes korrespondens har därför varit ett omfattande arbete som 
framför allt har utförts av Maria Sandelssällskapets styrelse. Rainer An-
dersson (2006) har påpekat det källkritiska läget när det gäller biogra-
fiska uppgifter och bristen på primärkällor inom forskningen.2

Om Maria Sandel

Maria Sandel föddes 1870. Fadern är upptagen i mantalsregistret som 
dräng och garveriarbetare.3 Han dog i smittkoppor när hon var fyra år. 
Modern försörjde dem genom att driva ett mjölkmagasin på Westra 
Kvarngränd 23. De bodde under de första åren i fallfärdiga ruckel som 
utdömdes och revs och de tilldelades 1905 en nödbostad i Kungsholmens 
västra utkant. I de två träbarackerna fanns ett fyrtiotal familjer, mesta-
dels bestående av kvinnor med stora barnaskaror och frånvarande fäder. 
Det var små lägenheter som oftast bestod av bara ett spisrum och närhe-
ten till varandra måste ha varit stor på gott och ont. Maria Sandel bodde 
kvar här under hela sitt liv och det är härifrån hon hämtar motiven till 
sina berättelser.4

Hon engagerade sig tidigt i SAK (Stockholms Allmänna Kvinnoklubb) 
och redan några år efter bildandet 1892 blev hon medlem. Hon deltog inte 
ofta i mötena och hade inga föreningsuppdrag.5 Hennes mor led av en 
medfödd dövhet och när hon själv var i 25-årsåldern drabbades även hon 
av kraftigt nedsatt hörsel, som gjorde att hon undvek socialt umgänge. 
Vänkretsen var begränsad. Framför allt höll hon sig undan all offentlig-
het. Detta framgår tydligt i flera brev där hon berättar om hur journalis-
ter sökt henne i bostaden, men förgäves fått bulta på dörren, medan hon 
själv stått bakom gardinen och väntat på att de skulle gå.6
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Före 1902 hade hon aldrig skrivit prosa så vitt vi känner till. Hon debu-
terade redan som 18-åring med några dikter publicerade i emigranttid-
ningen Nordstjernan under de tre år då hon befann sig på Amerikas öst-
kust och arbetade som hembiträde.7 Hon fick efter hemkomsten många 
av sina dikter publicerade i arbetarpressen, framför allt i Social-Demo-
kraten. I sin diktning tog hon upp teman som sedan kom att bli bärande 
genom hela hennes författarskap; solidariteten med de fattigaste, jäm-

Några av invånarna i nödbarackerna på Mariebergsgatan, Stockholms stadsmuseum; 
Huset på Parmmätargatan 23 där Maria Sandel växte upp, Stockholms stadsmuseum; 

Maria Sandel som ung, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
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ställdheten mellan könen och omsorgen om barnen. Men hon skrev även 
högstämda hyllningar både till fosterlandet och till arbetarrörelsens le-
dare.

Maria Sandel var tidigt medveten om sin förmåga och 1901 skriver hon 
till sin väninna och barndomskamrat Gertrud Månsson: »Sanningen att 
säga är jag många gånger rikare än de flesta, därigenom att jag själv kan 
skapa. Taket är lågt och smutsigt här hemma, men vill jag så försvinner 
det för en gryningsvid himmel, eller ett månsilvervalv.«8 De diktare hon 
kände till var alla män och dessutom välutbildade. Själv hade hon bara 
fyra års folkskola bakom sig. Hon skriver:

Ser du – det är så ofantligt mycket man behöver veta för att skriva skapliga 
dikter. Det tycks vara en enkel sak, men tänk bara på, att alla framstående 
författare har varit utmärkta män på skilda områden. […] Ja, man ska för-
gäves leta efter någon diktare som ej fått fin uppfostran.9

Kontakten med tolfterna och Amalia Fahlstedt

Genom den socialdemokratiska kvinnoklubben kom hon i kontakt med 
liberala kvinnor ur borgerliga kretsar och hon bjöds in att delta i de så 
kallade tolfternas samkväm. Liksom många andra arbetarkvinnor förhöll 
hon sig skeptisk och i viss mån avvaktande. Genom de fåtal möten som 
hon deltog i träffade hon Amalia Fahlstedt, som tillsammans med Ellen 
Key var en av initiativtagarna till tolfterna. I mars 1901 skriver Fahlstedt 
till Ellen Key:

Vet du, den där fattiga arbeterskan, Maria Sandel, som skrivit de verser jag 
sände dig, är rätt märkvärdig. Jag har ännu ej sett henne, men skall träffa 
henne om måndag i ett arbetarsamkväm. Emellertid har jag öppnat kor-
respondens med henne. Så mycket intressantare då hon är häpnadsväck-
ande intelligent och utvecklad, i det man tar i beaktande hennes ställning 
i världen.10

Fram till 1910 skedde en livlig korrespondens mellan Amalia Fahlstedt 
och Maria Sandel. De utbyter tankar och reflektioner och Amalia Fahl-
stedt försöker locka ut Maria Sandel på promenader och museibesök. 
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Redan i ett av de första breven uppmanar hon henne att börja skriva på 
prosa: »Skulle det ej kunna bli en godbit av dig att i fraserform skildra 
gatan om aftonen med hemvändande arbetare och arbeterskor en som-
marafton, om du börjar i det som är brev?«11

Maria Sandel lydde hennes råd och skrev novellen »Min gata« som 
hon sedan sände in till Social-Demokraten och till sin glädje fick publi-
cerad i oktober 1904. Gerhard Magnusson, en av redaktörerna på Soci-
al-Demokraten lovordar hennes novell. Han hade en egen spalt som han 
undertecknade med pseudonymen Holger Widmark. Särskilt glad blev 
hon över att han även ger henne viss kritik: »Tack, snälla Holger W. för 
brevet! Det gjorde mig så varm till sinnes. Och främst tack för att det inte 
bara var en sockerkaka, utan lite cayenne på den också.«12

Författardebuten

När vågade Maria Sandel betrakta sig själv som författare? Hon verkar 
vara väl medveten om sin begåvning och sin förmåga att skildra och hon 
har vid det här laget fått åtskilliga dikter och även en novell publicerad, 
men steget härifrån till att bli en erkänd författare är långt. För att kunna 
räkna sig som en sådan behöver hon bli utgiven på ett förlag och vid den 
här tiden fanns inget arbetarförlag i Stockholm att vända sig till. Det är 
därför först när hon har skickat in sitt manus med ett antal noveller till 
Hugo Gebers förlag som hon vågar hoppas. Cecilia Milow – en av de 
kvinnor som deltagit i tolfternas möten – hade uppmuntrat henne. När 
novellsamlingen är antagen i juni 1908 skriver Cecilia Milow till henne 
och skickar över honoraret samt meddelar Maria Sandel att hon får tio 
friexemplar av boken, när den väl är tryckt. Maria Sandel vågar knappt 
tro att det är sant:

Jag är väldigt glad nu. Samtliga rätter behöva man vänja sig vid innan de 
smaka och så är det väl med mig och framgången. Det här var ju första 
gången, vän Cilia. Men vad i all världen ska jag göra med tio exemplar? Så 
många vänner har jag inte på långt när.13

Novellsamlingen som gavs ut som hennes debutverk fick titeln Vid svält-
gränsen och andra berättelser. Skildringar ur Stockholmslifvet. Att hon nu 
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kunde räkna sig till de »riktiga« författarna var ovedersägligt. Hon vå-
gade sig därför på att ge förlaget goda råd inför marknadsföringen av 
boken. Till förläggaren skriver hon: »Å fabrikerna ägnas numera mycket 
böcker genom bokuppköpare som verkstadslaget utser. Kanske har jag 
en del förslag att framställa till er ägnat att få fart i svältgränsupplagan.«14

Två dagar senare kommer brevet som hon utlovat:

Så var det om bokens ökade spridning. Ni vet kanske icke att mitt namn 
har en rätt god klang inom arbetarnas led med. […] Häromdagen talade 
emellertid en arbetare om för mig, att bokspridaren i hans verkstad fått 
påstötning av kamraterna om att inskaffa »Vid svältgränsen«. […] Så en 
sak – varför inte sätta in ett par annonser i Social-Demokraten? Det skulle 
säkert inte skada. Sant är att tiderna äro svåra. Numera finns dock alltid en 
rätt stor del välbeställda arbetare, som bäst nås genom den egna pressen, 
och denna är den socialdemokratiska. Och både arbetarna och deras press 
räkna mig som sin.«15

Men det var inte enbart glädje i bägaren över utgivningen. Cecilia Milow 
hade på eget bevåg författat en baksidestext till boken, där hon beskrev 
Maria Sandel som: »[…] en författarinna, själv fattig arbeterska, som tum 
för tum tillkämpat sig sina kunskaper och sin bildning«. Raderna gjorde 
Maria Sandel djupt upprörd. Hon vägrade därefter att ha några kontak-
ter med Cecilia Milow. Maria Sandel ville inte ha något medlidande från 
läsarna. Hon ville att hennes debutverk skulle bedömas utifrån sina egna 
kvaliteter och inte efter en måttskala skapad för att tillämpas på »fattiga 
arbeterskor«. Långt efter att boken kommit ut fortsatte Maria Sandel att 
uppröras. I januari 1909 skriver hon till Gerhard Magnusson:

Ni kan inte tänka er hur dessa grälla ord på bokpärmen plågar mig. Jag har 
blivit skygg för människor, skygg för bläck och penna. Säg inte att det är 
dumt. Jag vet – jag vet, men kan ändå inte låta bli att gräma mig, aldrig kan 
jag lära mig efter det olidliga medellöshetsintyget. Ja, därför kom nu tid-
ningens ord som en upprättelse.16

Upprättelsen var Vera von Kræmers recension av Vid svältgränsen i Social- 
Demokraten. Hon inleder sin recension med orden:
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Maria Sandel är ett namn, som ej är okänt för »Soc.-D:s« verkliga läsare. 
För oss är den presentation onödig, som på pärmens baksida beledsagar 
hennes första bok – man kan också för andras räkning tycka att de välme-
nande men egentligen ganska oförstående raderna kunde ha inskränkts till 
ett par orienterande ord om bokens miljö, om de nu alls skulle vara nöd-
vändiga.17

Novellsamlingen väckte uppmärksamhet. Aldrig tidigare hade arbetar-
klassens levnadsförhållanden – och då framför allt kvinnornas – skildrats 
inifrån med sådan skoningslös skärpa. Boken fick minst elva recensioner 
i dagspressen och merparten av dessa var positiva.

Genombrottet

På hösten 1908 fick Maria Sandel ett erbjudande om att skriva en följe-
tong till Social-Demokraten. Hon tvivlar på sin förmåga att genomföra 
projektet. Modern har just dött och hon sörjer henne och känner sig inte 
inspirerad. Hon skriver till Gerhard Magnusson:

Jag arbetar inte. Lever i nästan obruten enslighet och vet ej hur tiden går. 
Min lilla gumma – mor är död. […] Nu förstår ni säkert att följetongen av 
mig måste utebli. Jag skulle inte ens under andra förhållanden kunna skri-
va en sådan. Ni såväl som V v. K [Vera von Kraemer] överskattar mig. Jag 
själv vet, gudarna vare tack, att det vore bättre om Maria Sandel lägger 
skriveriet på hyllan.18

Men någon gång under senhösten eller vintern måste det ha vänt. Hon 
sammanställde sina manusskisser och följetongen fick titeln: Familjen 
Vinge och deras grannar. En bok om verkstadsgossar och fabriksflickor. 
Den publiceras i Social-Demokraten under hösten 1909 och översattes 
även till norska för den norska arbetarpressen. Maria Sandel fick också 
påstötningar från en arbetartidning i Tyskland om översättning och hon 
gladdes åt framgångarna. Nu kunde hon utan tvivel räkna sig till de eta-
blerade författarna. Att hon är proletärförfattare är så fullständigt själv-
klart att hon inte reflekterar över det. Hennes skepsis mot borgerligheten 
och mot de kvinnor som hon mötte via samkvämen hos tolfterna var djup. 
Flera av dessa beklagade sig över att de blev anklagade för falsk medlid-
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samhet. När Vera von Kræmer skriver sina memoarer, erinrar hon sig 
Maria Sandels misstänksamhet:

Hon brukade komma hem till oss ibland, men umgänget var lite besvärligt. 
Inte för dövheten, utan för att hon ett tu tre spände ögonen i mig och sade: 
– Är du ärlig? Hon hyste djup misstro till »överklassen«, en sådan klass-
misstro som hennes har jag knappt någonsin mött. Hon trodde att man 
levde i en annan värld, att det rent mänskliga inte var gemensamt för alla 
och att varje sunt eller normalt uttalande dolde ett frieri till proletärerna.19

Efter den förskräckliga baksidestexten på Vid svältgränsen var möjlighe-
terna att samarbeta med Cecilia Milow och Hugo Gebers förlag uttömda. 
Nu tog Maria Sandel mod till sig och vände sig till dåtidens största och 
mest kända förlag, nämligen Bonniers i Stockholm. När hon på våren 1912 
skriver och frågar om förlaget är intresserat av att ge ut följetongen som 
roman, är hon stolt och medveten om att hennes verk är efterfrågade.

Följetongen som jag härmed tar mig friheten att sända, har gått i norsk 
övers. i år och är under övers. till tyska. […] Varför jag nämner detta? Eme-
dan det inger mig förhoppning att boken ej är utan förtjänster. Och för att 
göra den mer begärlig naturligtvis, ty meningen med det här brevet, är att 
fråga, om Ni skulle anse det lönt att ge ut Familjen Vinge i bok.20

Bonniers förlag var intresserat, men villkoren blev tuffa. Förlaget ville 
stryka närmare en tredjedel av texten och då framför allt de mest sam-
hällskritiska partierna. Först vägrade hon, men efter några månader gav 
hon med sig och återkom med en kraftigt nedbantad version av manuset. 
Boken utkom på hösten 1913 som en s.k. enkronasbok.

1912 bildade arbetarrörelsen Tidens förlag och hit vände sig nu Maria 
Sandel med sitt nya manus; Virveln. Liksom Familjen Vinge var detta en 
kollektivroman, som utspelar sig i Stockholms arbetarkvarter, denna 
gång med Storstrejken 1909 som fond. Den sammanhållande röda trå-
den är berättelsen om en ung flicka från ett rekorderligt arbetarhem som 
anställs i en chokladfabrik och så småningom hamnar på gatan som pro-
stituerad. Virveln blev det första skönlitterära verket som utkom på Ti-
dens förlag.
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Tvivel och självförtroende

Med tiden blir Maria Sandel allt säkrare i sin roll som författare. Hon för 
resonemang med sin förläggare på Tidens förlag om skälig ersättning och 
om böckernas utseende. Samtidigt tvivlar hon stundtals på sin förmåga. 
Hon liknar skrivandet vid ett hårt och mödosamt arbete och till sin vän 
Sigfrid Hansson, som under den här tiden var ansvarig utgivare för Soci-
al-Demokraten, skriver hon:

Min »litterära verksamhet« är bara bara ingenting. Och hur det här skri-
veriet som jag nu håller på med blir, vete den sure. Minst ett par dagar i 
veckan är jag frestad att koka kaffe på en brasa av papperet. Ni är mycket 
snäll som intresserar er för vad jag plitar ihop – att jag tycker det är uselt 
skrivet förtar all arbetslust, så uppmuntran är nog behövlig.21

Det dröjer därefter fem år innan hon publicerar sig igen. Först 1919 ut-
kommer novellsamlingen Hexdansen på Tidens förlag. Huvudnovel-
len med samma titel är en skoningslös skildring av arbetarklassens allra 
understa grupp; trasproletariatet och samtidigt en svidande kritik mot 
välgörenhetsorganisationerna inklusive kyrkan. Den misströstan om 
mänskligheten, som präglar boken kan kanske tillskrivas första världskri-
gets fasor och det sammanbrott för den internationella arbetarrörelsens 
solidaritet som hade skett. Skildringen av familjen Nerman är så ohygg-
lig att flera av recensenterna värjde sig och ansåg att hon överdrev. Men 
att människor kunde agera grymt och skoningslöst mot varandra hade 
kriget redan visat. I berättelserna lägger Maria Sandel skulden både på 
samhället för de vidriga levnadsförhållandena men också på de enskilda 
individerna för bristen på moralisk vilja.

Debatten om proletärdiktningen

På hösten 1921 uppstod en livlig debatt om begreppet »proletärlittera-
tur« i Social-Demokraten. Den inleddes med en artikel av Ivan Oljelund, 
som ifrågasatte begreppets relevans och upprördes över att bli kallad 
»proletärförfattare«. Anledningen var en då nyligen utkommen littera-
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turöversikt sammanställd av litteraturhistorikern Richard Steffen. I över-
sikten skriver Steffen positivt om en grupp unga författare som han ger 
beteckningen »proletärförfattare«, men Ivan Oljelund tolkar begreppet 
nedvärderande och frågar sig varför det är nödvändigt att skilja ut viss lit-
teratur från annan. Litteraturkritikern Erik Hedén som hade använt detta 
begrepp om författarskap som han ansåg vara av den kategorin, besvara-
de Oljelunds inlägg i en skarp och ironisk debattartikel. Flera författare 
bidrog med inlägg, bland annat Martin Koch. Som trogen prenumerant 
följde naturligtvis Maria Sandel debatten i tidningen. En kväll slår hon sig 
ner för att skriva ett debattinlägg, men hon tycker inte att hon åstadkom-
mer något väsentligt. Hon skriver till Sigfrid Hanssons fru Anna-Lisa via 
ett brev ställt till honom: »Jag låg och skrev ett väldigt långt brev till Er 
och Er man igår om proletärdiktning och sådant, men ser idag att det är 
bara skräp. Jag är så bakom allt.«22 Och några veckor senare sände hon 
de här raderna till Sigfrid Hansson: »Ett tag hade jag stor lust att blanda 
mig i rabaldret om arbetardiktarna. Men så kom Martin Koch. Det är en 
karl.«23 Martin Koch skriver i sitt debattinlägg:

För min egen del har jag aldrig protesterat mot benämningen. Sedan jag 
själv valt min ställning i stridslinjen och själv skjutit första skottet, vill jag 
för ingen del avstå från äran att i min tur bli beskjuten. Jag menar nämli-
gen så allvarligt med min diktning om vad jag, ehuru inte själv proletär, 
har upplevat i proletariatets värld, att jag skulle bli ohyggligt besviken, om 
mina arbeten mottogs såsom likgiltig förströelselitteratur«.24

I debatten under hösten deltog inte bara Ivan Oljelund, Erik Hedén och 
Martin Koch. Även Gustav Hedenvind-Eriksson, Ragnar Jändel och 
Harry Blomberg uttalade sig. Det går en tydlig skiljelinje mellan å ena 
sidan Oljelund, Jändel och Blomberg som alla tre anser att uttrycket 
proletärdiktare är förklenande och något de undanber sig och å andra 
sidan Koch och Hedenvind-Eriksson som tvärtom anser sig stolta över 
att kallas proletärförfattare.

På våren 1924 skickar Maria Sandel in manuset till sin femte bok Drop-
par i folkhavet till Tidens förlag. Därefter uppstår en brevväxling mellan 
förlagets redaktör Karl Olsson och Maria Sandel och första delen av kor-
respondensen handlar om manusets kvaliteter. Efter att Karl Olsson rea-
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gerat på en del detaljer i romanen blir Maria Sandel tveksam om hon vill 
ge ut den: »För övrigt gjorde ert brev mig betänksam. Jag vill inte ha ut 
en svag bok. Då får det vara. Det kommer ut nog skräp mig förutan.«25 
Och några dagar senare: »Tack för brevet. Jag är fortfarande tvehågsen. 
Men låt mig ändå få del av ert förslag till uppgörelse. ( Jag skall se över 
manus en gång till och kanske kan då blottorna upptäckas och rättas.)«26

Samtidigt som Maria Sandel ibland tvivlar på sina böckers kvalitet är 
hon medveten om sitt värde som författare och med åren har hon blivit 
en driven förhandlare och hon vågar ifrågasätta förlagets förslag till ho-
norar: »Om inte boken är bättre än åtskilligt av det Tidens förlag låtit 
offentliggöra måste den undertryckas. Därav förstår ni nog också att jag 

Maria Sandel på äldre dagar, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
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icke är hågad att dela deras villkor = fråga om honorarets storlek. Häx-
dansen betalades med 2.000 som ni måhända minnes.«27

När romanen Droppar i folkhavet så småningom gavs ut på hösten 1924 
fick den många positiva recensioner i pressen. Litteraturkritikern Erik 
Hedén höjde den till skyarna i sin anmälan i Social-Demokraten och Maria 
Sandel skriver och tackar honom: »Något mer sporrande och hugnesamt 
hade ni aldrig kunnat säga mig än att jag vuxit i konsten att skildra. Jag hör 
icke till dem, som har lätt att skriva, det är ett verkligt arbete, som fått sin 
lön […] – skall försöka att kila bort det sentimentala luddet ur stilen.«28

Diktsamlingen

Under sin livstid hade Maria Sandel vid sidan om sina prosaarbeten fort-
satt att skriva dikter. Genom åren blev det ett ansenligt antal. Hon vill nu 
ge ut en diktsamling och sänder Karl Olsson det urval hon har tänkt sig:

Nu har jag fått ihop dikterna […] De måste arbetas över och som jag är lat 
och håglös behöver jag något bestämt som trycker på. Var därför snäll och 
svara huruvida ni reflekterar. Bland dikterna äro åtskilliga aldrig offentlig-
gjorda. Jag har alltid tänkt att få dedicera en bok till Branting men aldrig 
tyckt någon bra nog och nu – Nå, den första i boken skulle bli Arbetarhä-
rens farväl, den andra en dikt som stod i Soc.D. på sextioårsdagen – O, om 
de bara voro bättre.29

I februari 1925 hade Hjalmar Branting dött och Maria Sandel kontaktade 
Anna Branting för ett godkännande av en minnesdedikation. Tidens för-
lag dröjde dock med svar och när Karl Olsson äntligen hörde av sig, av-
böjde han att ge ut diktsamlingen. Maria Sandel blev besviken och kanske 
också lite skamsen eftersom hon redan talat om den med Anna Branting. 
Hon bränner upp manuset:

En annan sak. Fru Branting hade gett sitt samtycke till att den där dikt-
samlingen jag återtog för ett år sedan dedicerades till Hj B-gs minne. Jag 
stoppade samlingen i ugnen och tände och det är ju en fråga om andra kan 
skriva. Är romanen lämplig genom ämnesval att tillägna honom istället? 
Ock så det realistiska framställningssättet?30
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Hennes sista år

Romanen hon nämner i brevet kom att bli hennes sista. Maria Sandel var 
sjuk i magcancer och hade bara några månader kvar att leva. Hon hann 
läsa korrekturet till sin sista roman och boken utkom postumt på hösten 
1927. Den fick titeln: Mannen som reste sig. Den borgerliga kritikerkå-
ren ansåg romanen vara hennes bästa verk. I skildringen finns tendenser 
till försoning mellan klasserna, något som inte hennes tidiga författar-
skap innehållit. Det går att följa arbetarrörelsens ideologiska förskjutning 
från revolutionär glöd och oförsonlig klasskamp till reformistisk realism 
genom att följa hennes författarskap, vilket Beata Agrell också tar upp i 
sitt bidrag i den här antologin. Den reformistiska delen av arbetarrörel-
sen vann ju alltmer terräng och i och med att det Socialdemokratiska 
Arbetarepartiet blev statsbärande hade de revolutionära tankegångarna 
helt försvunnit. Som trogen socialdemokrat var Maria Sandel präglad 
och påverkad av händelseförloppet och att hon ville tillägna sin sista bok 
till Hjalmar Brantings minne är ju ett tecken på att hennes syn på klass-
kampen hade förändrats med åren. Hon dog i april 1927, 56 år gammal. 
Genom hela sitt författarskap var hon en genuin arbetarförfattare och den 
allra första kvinnliga arbetarförfattaren i Sverige.

NOTER

1 En bibliografisk förteckning över hennes produktion finns på www.mariasandel.com 
samt en förteckning över hennes hittills återfunna dikter publicerade 1888–1925. Även 
den enda hittills återfunna debattartikeln av henne publicerad i Social-Demokraten 
1910.10.22 samt i Morgonbris nr 11,1910, s. 2–3 finns på hemsidan.

2 Andersson, s. 4 ff.
3 Stockholms Stadsarkiv, Mantalsregistret Kungsholmen.
4 Forselius, s. 32 ff.
5 Stockholms Allmänna kvinnoklubbs medlemsmatrikel, Arbetarrörelsens arkiv och 

bibliotek.
6 Brev till Gerhard Magnusson, odaterat.
7 Mellan 5 januari 1888 och 30 oktober 1890 publiceras i Nordstjernan sammanlagt sex 

dikter som kan tillskrivas henne.
8 Brev till Gertrud Månsson, 1 mars 1901.
9 Ibid.
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10 Brev från Amalia Fahlstedt till Ellen Key 30 mars 1909.
11 Brev från Amalia Fahlstedt till Maria Sandel 7 augusti 1901.
12 Brev till Gerhard Magnusson 11 november 1905.
13 Brev till Cecilia Milow, juni 1908.
14 Brev till Hugo Geber, 10 november 1908.
15 Brev till Hugo Geber 12 november 1908.
16 Brev till Gerhard Magnusson, 10 januari 1909.
17 von Kræmer 1908.
18 Brev till Gerhard Magnusson 29 september 1908.
19 von Kræmer, s. 236–237.
20 Brev till Bonniers förlag, odaterat.
21 Brev till Sigfrid Hansson, odaterat.
22 Brev till Sigfrid Hansson, 1921, odaterat.
23 Brev till Sigfrid Hansson, 25 november 1921.
24 Koch 1921.
25 Brev till Karl Olsson, 15 augusti 1924.
26 Brev till Karl Olsson, 19 augusti 1924.
27 Brev till Karl Olsson, 7 september 1924.
28 Brev till Erik Hedén, 10 december 1924.
29 Brev till Karl Olsson, 29 maj 1925.
30 Brev till Karl Olsson, 26 december 1926.
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