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BEATA AGRELL

Att konstruera en arbetarförfattare  
Maria Sandel i litteraturkritiken

Maria Sandel var arbetare och författare. Hon föddes 1870, gav ut sex 
böcker med början 1908 och dog 1927, då också hennes sista bok publi-
cerades.1 Hon bodde i Kungsholmens nödbostäder och arbetade i hem-
industrin som trikåstickerska.2 Trots tillbakadraget liv med nedsatt syn 
och hörsel var hon delaktig i arbetarrörelsen; bland annat gav hon namn 
åt de socialdemokratiska kvinnornas tidning Morgonbris 1904. Vid tiden 
för bokdebuten på Gebers förlag 1908 hade hon redan publicerat dikter 
och berättelser i arbetarpressen, och hennes första roman gavs som föl-
jetong i Social-Demokraten 1909. Denna artikel undersöker hur hennes 
ställning som arbetare, författare och kvinna hanterades i dåtida recen-
sioner av hennes verk. I vad mån betraktades hon som arbetarförfattare 
och på vilket sätt?

Problemet

Numera brukar Maria Sandel presenteras som »vår första kvinnliga arbe-
tarförfattare«, men på hennes egen tid var kritikerna osäkra på benäm-
ningen. Begrepp som arbetarförfattare och arbetarlitteratur ingick inte i 
repertoaren hos den ledande dåtida litteraturkritiken. Så kallad »prole-
tärdiktning« förknippades främst med brukslitterär kampdikt inom ar-
betarrörelsen.3 Men i samband med genombrottet för de borgerliga tio-
talisternas samhällsskildring började även litteratur av och om arbetare 
ges ut av borgerliga förlag, och då uppstod också behovet av recensioner i 
den borgerliga pressen.4 Recensenterna var dock illa förberedda för upp-
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giften. Arbetarskildringens proletära miljöer och klassperspektiv stämde 
inte med den borgerliga samhällsskildringen och kändes främmande. Så 
hur skulle dessa texter läsas?

Ordet »proletärdiktning« ingick inte i den dåtida litteraturkritikens 
ordförråd, och även i övrigt saknades passande begrepp och termer att 
hantera denna främmande litteratur. Recensenternas läsarter var anpas-
sade till den borgerliga offentlighetens kulturella referensram, litterära 
konventioner och estetiska smak; deras uppfattnings- och urskillnings-
förmåga begränsades av den dominerande kulturens erkända smakregler, 
tillåtna värderingar, godkända bildningskapital och inövade kulturella 
vanor och praktiker.5 Kritikern ansågs vara en »smakdomare«, och om 
smak, som Bourdieu hävdar, är förmågan att göra relevanta distinktioner, 
var kritikernas smaksinne var inte tillräckligt differentierat för att upp-
fatta och bedöma arbetarlitteraturens egenart, dess arbetarlitteraritet.6

Inte förrän i samband med kanondebatten 1921, om Richard Steffens 
tilltag att ta in arbetarförfattare i en skolantologi, kom begrepp som »pro-
letärdiktning« i allmänt litteraturkritiskt bruk.7 Innan dess visste kriti-
kerna alltså inte riktigt vad de skulle säga. Men därför är vad de faktiskt 
sade intressant att studera. Jag skall nu ge exempel på hur dåtida recen-
senter, både till höger och vänster, förhöll sig till författarnamnet Maria 
Sandel. Mitt källmaterial är 95 recensioner, fördelade över hela förfat-
tarskapet och den dåtida pressen. Här skall jag ta upp tre delvis överlap-
pande aspekter: dels hur recensenterna nalkas texternas klassperspektiv 
och proletära karaktär; dels i vad mån litterära eller konstnärliga aspekter 
kommenteras; dels i vad mån författarens klass och kön har inverkat på 
konstruktionen av hennes författarroll. Jag har liknande intersektionel-
la perspektiv som Hillevi Ganetz’ pionjärarbete om Sandel-receptionen 
1980, men i första hand med fokus på klass och arbetarlitteraritet.

En »fattig arbeterska« – debutboken

Maria Sandel skildrar en arbetarmiljö präglad av nöd, fattigdom, utslag-
ning och andra sociala problem, men också av motstånd, solidaritet och 
gemenskap. Redan från början framträder de djärva motiv och den oge-
nerade frispråkighet som präglar hela författarskapet. Sexualitet, ogif-
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ta mödrar, aborter, kriminalitet och alko-
holism är återkommande inslag, som ofta 
väckte recensenternas anstöt. Stilen är 
åskådligt naturalistisk och kompositions-
formen länge kollektivroman, eller novell-
samling. Även det gav upphov till kritik, 
bland annat för bristande skönhetssinne 
och upplöst sammanhang. Men recensi-
onerna var redan från början påfallande 
många, även i borgerlig press, och flera är 
uppskattande – om än på olika punkter och 

av olika skäl. En skrivande arbetare, som dessutom var kvinna och auto-
didakt, väckte visst uppseende och föranledde såväl uppmuntrande som 
nedlåtande kommentarer, både i höger- och vänsterpress. Däremot hade 
recensenterna svårt att förhålla sig till de tidiga böckernas proletära ka-
raktär, och eufemistiska omskrivningar av texternas klassperspektiv åter-
kommer i recensionerna. Även förminskande könsmarkörer återkom-
mer – som vanligt.8 Det dröjde ända till de sista böckerna innan namnet 
»Maria Sandel« fick en författarfunktion.9 Till dess benämnde det bara 
arbetaren och kvinnan.

Vid tiden för debuten 1908 med samlingen Vid svältgränsen och andra 
berättelser. Skildringar ur Stockholmslifvet var författarnamnet Maria 
Sandel okänt i den borgerliga offentligeten. Cecilia Milows baksidestext 
upplyste om att författaren var »en fattig arbeterska, som tum för tum 
tillkämpat sig sina kunskaper och sin bildning«. Den formuleringen bäd-
dade för en välvillig, överseende ton, som också blev förminskande.10 
Den satte fokus på Sandels person som självlärd underklasskvinna, och 
som sådan både enastående och beklagansvärd; men den skymde både 
bokens egenskap av litteratur och Sandels insats som klassmedveten ar-
betarförfattare. Gerda Meyerson i Social Tidskrift beskriver samling-
en undvikande som »taflor ur de fattigas värld«, »skildringar af lifvets 
skuggsidor« eller »bilder ur arbetarens lif«.11 Även välvilliga recensenter 
tvekar att släppa upp en autodidakt på parnassen; inte ens Algot Ruhe 

Maria Sandel, ur ett tidningsklipp från 1910-talet.
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i socialdemokratiska Fram kan avhålla sig från pekpinnar: »hur många 
tum den idoga än kämpat sig fram, finns det likväl många alnar kvar, 
innan hon når till den heliga lunden«; den självbildade fattiga arbeter-
skan »röjer sig på varje sida [– – –] Här saknas skolning, det brister i öv-
ning, det återstår ännu många tum för tum.«12 Ändå borde »fröken San-
del«, som han skriver, utveckla en tydligare »proletarisk ton«.

Motsägelsefull på andra sätt var Lars August Ahlgren i konservativa 
Nya Dagligt Allehanda.13 Till skillnad från vänstermannen Ruhe prisade 
han tvårtom samma otydlighet som en »oväld« värd att utveckla – dock 
krävdes »ett något förändradt ämnesval«, nämligen utan obehagliga 
proletära inslag. Han finner »skarp iakttagelse, mogen och god berät-
tarekonst, jämnhet och frihet från överdrifter« och ställvis även »prä-
geln af stark konst«. Han erkänner Maria Sandel som blivande författare, 
men arbetar-författare är hon lyckligtvis inte, klasspolitiskt »återhåll-
sam« som hon är. Som särskilt förtjänstfull framhåller han »den lilla, rent 
förtjusande, solskensglittrande berättelsen ›En brudklädning‹«; den är 
också typisk för Sandels litterära förmåga: »Det är denna fina iakttagel-
se, denna trohjärtade och enkla berättarekonst, denna blygsamma till-
bakadragenhet och frihet från allt poserande, allt viktighetsmakeri, som 
göra att hon så fängslar läsaren och vinner hans välvilliga intresse.« Här 
förpassar recensenten Maria Sandel till den kvinnliga författarens kvava 
rum, dit också hennes »starka medkänsla« och »varma hjärta« torde 
höra. Arbetarförfattaren håller han på avstånd.

En tredje position intar Vera von Kraemer i Social-Demokraten.14 Hon 
finner baksidestexten »välmenande« men »oförstående« och beskriver 
själv Maria Sandel som »en verklig författarbegåvning«. Författaren kan 
»kläda sitt ämne i den både konstnärliga och sanningsklara form, som 
låter det framstå i just den relief som behövs för att det skall leva för oss 
och verka på oss«. Sandels berättelser synliggör arbetarklassen »på ett 
friskare, klarare sätt än förut« som »en brödraring av kämpande, svältan-
de, leende, förhoppningsfulla, sorgsna eller uthålliga som alla lida under 
samma tryck och alla brottas mot samma system«. Boken förenar på så 
vis konstnärlighet med klassperspektiv. Kraemer konstruerar alltså Maria 
Sandel som en helgjuten arbetarförfattare, även om ordet saknas.
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Proletära kollektivromaner – Familjen Vinge, Virveln

Maria Sandels första roman, Familjen Vinge och deras grannar. En bok om 
verkstadspojkar och fabriksflickor, publicerades första gången 1909 som 
följetong i Social-Demokraten. Följetongen stannade inom tidningens lä-
sekrets, men 1913 gav Bonniers ut en förkortad och censurerad bokver-
sion, som fick drygt tio recensioner.15 Samma år utgavs romanen Virveln, 
som också recenserades. Båda romanerna är kollektivskildringar med 
klassperspektiv, men kollektivskildringen kunde kritiseras som illa dis-
ponerad: »den kvinnliga handen röjer sig i en något lös komposition« 
(Social-Demokraten);16 och klassperspektivet kunde omskrivas till »in-
kännande medkänsla« med »de fattiga« (Aftonbladet),17 vilket satte fram 
den irrationella och känslosamma kvinnan snarare än den övertygande 
arbetarförfattaren. Samtidigt kunde sådana omdömen kompletteras med 
slutsatsen »en glädjande nyhet för vår arbetardiktning«, där alltså själ-
va litteraturtypen för en gångs skull benämnes (Nya Samhället).18 Andra 
omdömen var »i hög grad okonstnärlig« (GHT), »konstnärligt ett grov-
arbete med många dilettantiska och omöjliga drag« och »[d]iktare är 
Maria Sandel föga« (Aftonbladet).19 Men flera etablerade kritiker var er-
kännsamma, både mot klasskildringen som sådan och texternas litterä-
ra kvaliteter. Erik Hedén i Social-Demokraten berömmer Sandels skild-
ring av arbetarens vardagsliv både för dess trovärdighet och den »högre 
lyftning« av »idealitet« som gör den till konst.20 Till skillnad från andra 
berömmer han kollektivromanens komposi-
tion som kongenial med sitt ämne – klasskild-
ringen. Även Gurli Hertzman Ericson prisar 
kollektivromanen: »en mångstämmig kör av 
röster« från »en hel klass i kamp och utveck-
ling«, skildrad av en »stark och vaken förfat-
tarpersonlighet« (Rösträtt för kvinnor).21 John 
Landqvist i Dagens Nyheter framhåller författa-
rens »konstnärsbegåvning«. Bokens »mildare 

Omslaget till den förkortade, omarbetade och starkt cen-
surerade Bonnierutgåvan 1913. Även titeln har ändrats till 
denna utgåva.
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temperament« med »en kvinnligt lyrisk stämning« ger den »ett fint och 
sympatiskt drag«, men går inte upp mot Martin Kochs »obarmhärtiga 
realism«.22 Här tillskrivs boken alltså en kvinnlighet, som trots beröm-
met minskar dess värde.

Arbetarskildring och anstöt – Hexdansen

Den proletära arbetarskildringen väckte ofta anstöt, inte bara genom sitt 
klassperspektiv utan också genom sina låga och för recensenterna obe-
hagliga motiv. Mest uppståndelse vållade samlingen Hexdansen 1919, som 
utan omsvep skildrade trasproletariatets situation, även dess mest tabu-
belagda aspekter. Bokens anstöt berövade författaren en del av hennes 
spirande anseende hos några kritiker. Den tidigare uppskattande Vera 
von Kraemer i Stockholms-Tidningen frånskriver boken både social rele-
vans och konstnärlighet: den är »så bräddad med agg och hänger sig så 
pass åt pinsamma detaljer, att man reagerar inför det skildrade […] i en 
känsla av att författarinnan icke konstnärligt behärskar sitt ämne, utan 
i ett slags skadeglädje kommer det för nära.«23 Elin Wägner i Svenska 
Dagbladet menar att författaren »varit berusad av eländets vin, ond-
skan har för hennes blick antagit gigantiska proportioner«, och antar att 
»det berett henne en viss konstnärlig och dyster fröjd att, tyst och värn-
lös som människa kunna som författare taga denna grymma hämnd på 
Ondskan«.24 Avskyn för boken projiceras alltså på författaren. Så även 
Olof Rabenius i Stockholms Dagblad: »Den i många avseenden så nyktra 
och sanningssökande Maria Sandel blir ibland fullständigt vild i sin smak 
efter blod och smuts«. Som flera andra förvånas han också över att en 
kvinna kan skriva om sådana skamligheter.25 Denna recension var Maria 
Sandel själv särskilt förtjust i och menar att den ovan citerade formule-
ringen »kommer att göra sig överdådigt som reklam« för boken.26 Men 
recensenten i Göteborgs- Handels och Sjöfarts Tidning läser tvärtom »ett 
starkt gripande verk som bringar vår brännande sociala fråga i förgrun-
den«, »ett litterärt alster av verklig rang«.27 Erik Hedén hävdar rent av 
att »Maria Sandels böcker höra till dem som äro konstnärliga, därför att 
de äro uppskakande. Så ock med Häxdansen.«28 Ivan Pauli i Arbetet kon-
staterar att Maria Sandel jämte Martin Koch nu står som »vår förnäm-
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sta skildrare av de fattiga klassernas liv«.29 Här erkänns hon alltså som 
arbetarförfattare i sak – även om benämningen fortfarande är svävande.

Bildningsroman och moral – Droppar i folkhavet

Mottagandet av Sandels författarskap var blandat och även motsägande. 
Men det förändrades också, delvis i takt med författarskapet självt, men 
också i takt med tidsandan. Arbetarrörelsen gick stadigt framåt, och 1920 
bildade socialdemokraterna ensamma regering. Med debatten om »pro-
letärdiktningen« 1921 blev fenomenet arbetarlitteratur synligt i den litte-
rära offentligheten.30 Samtidigt breddades arbetarlitteraturen själv med 
exempelvis borgerlig bildningsroman, existentiella perspektiv och mer 
försonliga klassperspektiv.31 Dessa förskjutningar speglas också i Maria 
Sandels sista böcker och kommenteras i recensionerna.

Droppar i folkhavet 1924 har en enskild arbetarkvinnas utveckling i 
centrum. Klassperspektivet tonas ner och inriktas på arbetarens moral. 
Moralfrågor skärskådats alltid hos Sandel, men fokuseras här i en bild-
ningsroman om driftshantering. Syftet är uppbyggligt, men ämnet är an-
stötligt för en del kritiker, precis som tidigare. Recensenten i Ny Tid anser 
att Sandel »ger efter för lusten att chockera« för anstötens egen skull, 
som i en »vämjelig episod« med två lesbiska kvinnors »perversa kär-
leksyttringar gent emot varandra«.32 Även kritiker som prisar bokens 
»konstnärliga« kvaliteter tar anstöt av just de »låga« arbetarmotiven.33

Men samtidigt har »proletärdiktaren« fått sitt namn. Elin Wägner i Ti-
devarvet berömmer Sandels proletära frispråkighet: »hon är fullkomligt 
frank och utsagd, det faller henne icke in att icke allt kan berättas. Hennes 
kolleger proletärdiktarna äro heller icke blyga, men de tala gärna i sym-
boler, i bunden form och ha litterära förebilder, och allt detta blir dock 
en klädnad åt vekligheten. Så snart de kunna, fly de dessutom sin gamla 
miljö, avproletariseras. Maria Sandel lever kvar i den och utgrundar den 
ytterligare.«34 Medan andra proletärdiktare förborgerligas litterärt och 
drar sig för klarspråk, så framstår Sandel alltså som en genuin represen-
tant för detta skrå. Erik Hedéns recension understryker detta med en 
programförklaring: »Det är diktens uppgift att göra det dystra glädjande 
genom att höja det till konstnärlighetens sfär.«35 Detta gör Sandel just 
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som »proletärdiktare«, skriver han: »Maria Sandel är proletärdiktare. 
Hon känner med andra ord olyckan ned till djupaste djupet«. Dock utan 
sentimentalitet. Hennes bok »skildrar och åmar sig icke. Den ställer läsa-
ren och ohyggligheten öga mot öga utan att dölja ohyggligheten bakom 
någon tåreslöja. Det är detta som många finna så påkostande.« Men utan 
detta vore Maria Sandel ingen proletärdiktare.

Omvändelseroman och den skötsamme  
arbetaren – Mannen som reste sig

Maria Sandels sista bok, Mannen som reste sig publicerades postumt döds-
året 1927, och flera recensioner fick också karaktären av dödsrunor. Boken 
är en typisk bildningsroman om ung mans resa från lust och last till plikt 
och ansvar, men också om en klassresa. En skötsam arbetare förälskar sig 
i en förförisk berglärka och sjunker ner i trasproletariatet, men räddas av 
en fattig men bildad medelklassänka, som gifter sig med honom. Vid det 
här laget är proletärdiktningen etablerad som litteratur, och recensenten 
i Östgöten hävdar rent av att »[p]roletärdiktningen har utvecklats till en 
moderiktning inom litteraturen« i en sådan omfattning »att man nästan 
ledsnat vid genren«.36 Mannen som reste sig ser han dock inte som något 
bidrag till proletärdiktningen, utan mera som en »människoskildring«, 
där den mänskliga psykologin och den individuella viljan står i centrum. 
Som sådan har romanen »ett högt och bestående värde«, heter det, även 
om »de chockerande uttrycken« ger texten en »icke alltid så skön prä-
gel«. Denna bok kanske förverkligar den bildningsroman som Marika 
Stiernstedt efterlyste redan i sin recension av Familjen Vinge: »om hon 
en dag gaf oss en sann, en noggrann, oförskräckt, biografisk skildring ur 
en ensam arbetarkvinnas lif, skulle hon kunna göra en god insats«.37 Dock, 
denna kvinnliga bildningsroman handlar om en man!

Proletärdiktningens trendighet betonar också Carl August Bolander, 
som i Dagens Nyheter ondgör sig över »kritiker som i måttlös kritiklös-
het tagit den så kallade proletärlitteraturen på entreprenad«. Men Maria 
Sandel står sig; hennes sista bok kan vara »det allra främsta arbetet i 
hennes produktion«.38 Det är inte proletärdiktaren som Bolander pri-
sar, utan den åskådliga realisten: »alla de saftiga och mustiga tavlorna, 
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alla dessa genrebilder ur livet i utkanten av storstaden och tillvaron«. I 
samma anda konstaterar Falu Läns Tidning att bokens hjälte behöver »en 
smula borgerlighet att stärka ryggraden med« och tillägger: »Det är en 
ovanlig iakttagelse av en proletärdiktare«.39

Denna tendens till klassförsoning är också det enda som Fredrik Böök i 
Svenska Dagbladet uppskattar i denna roman.40 Som författare finner han 
Sandel överskattad: »Hennes psykologi är grov 
och schematisk; de finare känselspröten saknade 
hon alldeles«; de skildrade scenerna »vittna om 
en alldeles häpnadsväckande grovhet i känsloli-
vet«, och berättelsen saknar »psykologisk san-
nolikhet«. Förtjänstfull är däremot romanens 
»frånvaro av klasshat och aprioriskt missnöje«; 
att Sandels »proletärskildringar« här inte vän-
der sig »mot de yttre samhällsförhållandena, 
utan mot lättsinnet, tanklösheten och den mora-
liska hållningslösheten hos proletärerna själva«. 
Hjälten i den sista romanen »gör icke uppror mot samhället utan gör sig 
fri från den självförvållade smutsen i sin egen omgivning«. Böök anser 
att »den nöd, som Maria Sandel skildrar, så gott som aldrig är av rent 
ekonomisk natur«. I Sandels sista roman finner han alltså stöd för upp-
fattningen att nödställda arbetare har sig själva att skylla. Han finner det 
också »högst betecknande, att de enda personer i denna stockholmsro-
man, som verkligen svälta, icke äro kroppsarbetare, utan ruinerade bor-
gare […]. Det är också de, som föra in ordning, renlighet, trevnad och 
sparsamhet i arbetarhemmet.« Enligt Böök är det alltså snarast borger-
lighetens talan som Sandel för i denna bok.

Litteraturprofessorn Algot Werin i Ord och Bild har liknande synpunk-
ter.41 Han ser en diskrepans mellan arbetarrörelsens objektiva framgångar 
och inslaget av »bekännelse- och omvändelseromaner« i den senaste ar-
betarlitteraturen, ofta kallade »avfällingsromaner«.42 Som en »omvän-
delsebok« ser han även Sandels Mannen som reste sig, inte bara på grund 
av intrigen, utan också på grund av att boken saknar anknytning till »ar-
betarrörelsens idéer«; den är »helt opolitisk« – »ingen politisk tendens 
förrycker perspektivet«. Kort sagt: »Maria Sandel är en osocialistisk för-
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fattarinna« som syftar till »endräkt mellan klasserna«, skriver Werin gil-
lande. Däremot är romanen inte »något större konstverk«; den bjuder 
på »grov kost«; »det sexuella« spelar en »huvudroll«, och »författar-
innan skyr inte ämnet«, konstaterar han. Men hon är »saklig och sann«.

Recensionerna i gemen betonar romanens »etiska patos« och allmän-
mänskligt moralpedagogiska inriktning, snarare än klassperspektivet. 
Ivan Pauli i Social-Demokraten hävdar att »den bärande grunden i hela 
hennes diktning är viljan till något högre, ett etiskt krav, som icke vill låta 
det yttre livets armod och nöd gälla som giltig ursäkt för slappt sjunkande 
och dådlös resignation«.43 Recensenten i Sydsvenska Dagbladet betonar 
att »[t]ron på de präktiga anlagens och den goda viljans makt att till sist 
och trots allt taga väldet i människan går som en ljum underström genom 
boken«.44 Arthur Lundkvist i Arbetaren läser boken som »en predikan 
om nödvändigheten av att behärska de krafter inom oss som lössläppta 
kan förstöra ett liv men rätt inriktade uppbära det«.45

Trots den frispråkiga skildringen av lust, last och omoral i arbetarmil-
jö, så uppfattas boken inte riktigt som en proletärroman på grund av det 
förändrade klassperspektivet. Men sammantaget betraktas Maria Sandel 
som arbetarförfattare och som sådan framstående: hon »tillhörde den 
grupp av diktare som med ett gemensamt namn bruka kallas arbetare- 
eller proletärdiktare och kan utan tvivel räknas bland de bästa«, skriver 
Carl Larsson i By, Vestmanlands Läns Tidning.46 Men hon erkänns också 
som författare i egen rätt. Hon har »ett artistiskt handlag och kan på ett 
par rader fixera en bild och ge oss dess innebörd«; hon är »en självstän-
dig litterär personlighet och ägde en betydande berättartalang«, anser 
Sven Söderman, Stockholms Dagblad.47 Främst är det hennes åskådliga 
realism, livfulla scener, frispråkighet och drastiska humor som prisas.

Som förut tenderar Sandels författarroll dock att definieras av hen-
nes kön, hennes »kvinnliga temperament«, som signaturen Ek. skriver: 
»Stilen saknade icke realism, men den kvinnohand som format orden, 
var mjuk och det hjärta som låg bakom det skildrade, klappade varmt och 
medkännande«.48 Recensenterna har också svårt att tillerkänna henne 
medvetna konstnärliga avsikter: »Ordet »litteratur« nästan skorrar i öro-
nen i samband med hennes namn, så fri är hon från allt vad estetisk skola 
och avsiktlig konstnärlig strävan heter«, skriver signaturen S.V. i Arbe-
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tet.49 Än en gång kritiseras Sandels »oförmåga att hålla ihop en längre 
skildring«, som Carl Larsson i By skriver, vilket spär på fördomen om i 
kvinnors vimsighet och brist på logik. Han påpekar också att »hennes 
teckning av män är inte så på pricken som då hon skildrar sitt eget kön«.50 
Där får han stöd av Vera von Kraemer: »Hennes sista bok lider av en viss 
naivitet, det finns ämnen i mäns tillvaro, som kvinnliga skribenter inte 
kunna röra vid utan att andra måste dra på munnen«.51 Kvinnor skall kort 
sagt hålla sig till det föreskrivet kvinnliga, även enligt kvinnliga kritiker. 
Som kvinnlig författare beträder Sandel alltså förbjudet område – men 
det gör hon i egenskap av arbetarförfattare. Författarskapets särskilda ar-
betarlitteraritet tycks recensenterna dock inte komma åt; de verkar inte 
ens reflektera över saken.

Sammanfattning

Litteratur skriven av arbetare om arbetare för arbetare rör sig med en 
annan referensram, andra syften och värden än akademisk och borgerlig 
litteratur. Tillägnelsen av dess egenart kräver därför andra läsarter med 
en annan kulturell referensram. Detta medförde svårigheter för den ti-
diga arbetarlitteraturen på Maria Sandels tid, särskilt om den skrivande 
arbetaren dessutom var kvinna. En dåtida ingång till den nya arbetarlitte-
raturen gavs dock av de borgerliga tiotalisterna och den nya socialt orien-
terade litteraturen. Detta kan delvis förklara de redan från början rela-
tivt välvilliga recensionerna av Maria Sandel på borgerligt håll – även om 
hennes kvinnlighet eller brist på kvinnlighet kritiserades. Men även vän-
stersinnade kritiker har vissa problem att förhålla sig till Sandels böcker, 
åtminstone fram till striden om »proletärförfattaren« 1921 – men då lät-
tar det också på den borgerliga sidan. Då förskjuts författarskapet självt 
bort från den tidiga arbetarprosans kollektivskildring mot den borgerliga 
bildningsromanen, och klassperspektivet tonas ned. SAP:s nu etablerat 
parlamentariska ställning och det begynnande folkhemsbygget bäddade 
för klassutjämning och klassförsoning. Då blir också recensionerna klart 
uppskattande på alla håll. Det skulle kunna betyda, att när företeelserna 
arbetarlitteratur och arbetarförfattare blivit synliga och erkända, så pas-
sar de inte längre in på Maria Sandel. Det kan också betyda att företeelsen 
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arbetarlitteratur själv förändrats, och att Maria Sandels författarskap bi-
dragit till den förändringen. Vid hennes död hade hennes namn äntligen 
fått författarfunktion, men samtidigt kanske skrivits ut ur arbetarlittera-
turen. I arbetarlitteraturens guldålder på 1930-talet nämndes hon knap-
past, men idag har hon fått ett eget litteratursällskap och uppmärksam-
mas som en egensinnig pionjär inom arbetarlitterär tradition.

NOTER

1 För författarskapet, se Agrell 2019.
2 För Sandels biografi se Forselius (2000–2002), samt Ewa Bergdahls bidrag i denna 

bok.
3 Furuland & Svedjedal 2006, s. 152–158.
4 Om förlag se Furuland & Svedjedal 2006, s. 440, 443 f.
5 Bourdieu 1995, s. 19 f., 37 f. om habitus och smak.
6 Agrell 2017.
7 Orden »proletärdiktning« och »proletärdiktare« är enl. SAOB inte belagda förrän 

1921; »proletärförfattare« först 1939. »Arbetarförfattare«,«arbetarlitteratur« och 
»arbetardikt« upptas ö.h.t. inte i SAOB.

8 Se Williams 1997, t.ex. s. 183–192 om marginaliseringen av kvinnor i litteraturhistorie-
skrivningen.

9 Författarfunktionen innebär att vissa författarnamn tillför texten en särskild vikt, som 
»måste tas emot på ett särskilt sätt och som i en given kultur måste ges en särskild sta-
tus« (Foucault 1991, s. 336). Se äv. Arping 2013, kap. 2.

10 Om baksidestexten se Högström 2014, s. 49, samt Ewa Bergdahls bidrag i denna bok.
11 Meyerson 1908, s. 519–520.
12 Ruhe 1909, s. 9.
13 Ahlgren 1908.10.08.
14 Kraemer 1908.10.16.
15 Originalversionen utgavs först 2015 på Murbruks förlag. För jämförelser med Bonnier-

utgåvan 1913, se Rens 2015.
16 Malmgren 1913.06.18 om Familjen Vinge. Äv. Stiernstedt 1913.09.08.
17 Cederschiöld 1913.06.10 om Familjen Vinge.
18 Malmgren 1913.06.18 om Familjen Vinge.
19 Svensson 1913.12.11 om Virveln, resp. Vetterlund 1914.08.30 om Virveln.
20 Hedén 1913.12.17 om Virveln. Se vidare Fahlgren 1981, s. 72–78 om Hedéns vanligen be-

römmande Sandel-recensioner.
21 Hertzman Ericson 1914.
22 Landqvist 1913.12.24 om Virveln.
23 Kraemer 1919.12.06.
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24 Wägner 1919.12.13.
25 Rabenius 1919.12.17.
26 Högström 2015–2016, s. 74.
27 B.L. 1919.12.13.
28 Hedén 1919.12.06.
29 Pauli 1919.
30 Furuland & Svedjedal 2006, s. 146–151.
31 Se Linnér 1954.
32 A.R-n. 1924.
33 T.ex. V 1925.
34 Wägner 1924.
35 Hedén 1924.12.06.
36 C. 1927.06.23.
37 Stiernstedt 1913.09.07.
38 Bolander 1927.06.26.
39 Ek. 1927.08.25.
40 Böök 1927.09.12.
41 Werin 1928, s. 573–575.
42 Se vidare Furuland & Svedjedal, s. 146–151.
43 Pauli 1927.09.03.
44 G.J. 1927.09.02.
45 Lundkvist 1927.06.14.
46 Larsson i By 1927.06.10.
47 Söderman 1927.09.25.
48 Ek. 1927.08.25.
49 S.V. 1927.07.09.
50 Larsson i By 1927.06.10.
51 Kraemer 1927.06.12.
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