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Maria Sandel 150 år - vår första kvinnliga 
arbetarförfattare 
Maria Sandel föddes den 30 april 1870 på Kungsholmen i Stockholm och hon blev den första 
kvinnan som etablerade sig i den svenska arbetarlitteraturen i början av 1900-talet. I år firas 
150-års-jubileet av hennes födelse. Hon avled 1927 och har bidragit till arbetarlitteraturen i 
Sverige med en lång rad dikter, noveller, romaner och debattartiklar, som blivit förbisedda av 
litteraturhistorien.  Här i Förr och Nu ger Ewa Bergdahl en presentation av Maria Sandel. Ewa 
Bergdahl är ordförande i Maria Sandel-sällskapet, vars hemsida ger mycket information om 
Maria Sandels liv och uppväxt på i Stockholm samt om forskning och litteratur om hennes 
verk. Förutom föredrag och artiklar om Maria Sandel arrangerar sällskapet litterära 
vandringar i Maria Sandels spår på Kungsholmen. 

	  

	  Ewa	  Bergdahl,	  ordförande	  i	  Maria	  Sandel	  -‐sällskapet.	  

 

MARIA SANDEL 
av Ewa Bergdahl 

Om någon idag nämner Maria Sandels namn är det inte många som förknippar henne med ett 
författarskap. Hon var en trikåstickerska född 1870 och uppvuxen i arbetarkvarteren på 
Kungsholmen i Stockholm, där hon tillbringade sitt liv fram till sin död 1927. Att hon idag 
fascinerar oss beror kanske främst på att hon, trots sina minst sagt ogynnsamma 
levnadsförhållanden, lyckades skriva och ge ut fyra romaner och två novellsamlingar samt 
författa ett stort antal dikter som publicerades arbetarpressen.  Men i den svenska 
litteraturhistorieskrivningen är hon i det närmaste bortglömd och sällan omtalas hon annat än 
på någon enstaka rad. 

	  



	  

Maria	  Sandel	  (1870-‐1927)	  Ungdomsporträtt.	  (Foto	  Arbetarrörelsens	  arkiv	  och	  bibliotek,	  Stockholm).	  

Om hennes privatliv och person vet vi föga. Hon höll sig mest för sig själv och levde ogift 
tillsammans med sin mor. Under några år i slutet av 1880-talet arbetade hon som hembiträde 
på östkusten i Amerika, men reste hem igen 1890 och stannade därefter för gott i Stockholm 
och det är bland Kungsholmens arbetarfamiljer, som hon hämtar inspiration till sina 
berättelser. 

Maria Sandel var den första kvinnan inom den svenska arbetarklassen som kunde räkna sig 
som författare. Sin poetiska debut gjorde hon redan 1888, då hon fick sina första dikter 
publicerade i emigranttidningen ”Nordstjernan”. Hennes första skönlitterära bok utkom 
1908.  Det var novellsamlingen: Vid svältgränsen och andra berättelser. Skildringar ur 
Stockholmslifvet.  Att hon över huvud taget fick möjlighet att få en bok publicerad, var tack 
vare de kontakter som hon hade via Stockholms Allmänna Kvinnoklubb (SAK) och de så 
kallade tolfterna. SAK bildades 1892 av aktiva socialdemokratiska arbetarkvinnor, medan 
”tolfterna” var ett nätverk som Ellen Key, Amalia Fahlstedt med flera liberalt sinnade 



borgarkvinnor skapade för att kunna möta arbetarkvinnor och överbrygga klassgränserna.[1] 
Arbetarkvinnorna bjöds in till kvällssammankomster med diskussioner, föredrag och 
musikunderhållning och att det kallades ”tolfterna” berodde på att det var tolv kvinnor i varje 
grupp. 

	  

	  

Bostäder	  på	  Parmmätargatan	  23,	  Kungsholmsklippan,	  Kungsholmen.	  (Foto	  Sahlins	  samling	  1900.	  
Stockholms	  stadsmuseums	  bildarkiv).	  

Maria Sandel gick endast fyra år i den dåvarande sexåriga folkskolan. Fadern dog när hon var 
fyra år och hennes mor behövde hennes hjälp med försörjningen. Under ett antal år när Maria 
och hennes mor bodde i ett spisrum på Parmmätargatan 23, skötte de även ett litet 
mjölkmagasin på samma gata. Modern var döv så kunderna fick skriva på lappar vad de ville 
köpa och Maria fick tolka när oklarheter uppstod.  



	  

Bostäder	  på	  Parmmätargränd	  19-‐23,	  Lilla	  v.	  Kvarngränd,	  Kungsholmsklippan,	  Kungsholmen.	  (Foto	  
Kasper	  Salin	  samling	  1885-‐1910.	  Stockholms	  stadsmuseums	  bildarkiv).	  

Trots sin klena skolgång lyckades Maria Sandel skaffa sig en osedvanlig bildning. I Amerika 
lärde hon sig engelska och efter hemkomsten till Stockholm blev hon en flitig låntagare i 
arbetarbiblioteket och kunde hjälpligt – enligt vad som sägs i brev – läsa både tyska och 
franska författare på originalspråket.  Hon var med andra ord en ovanligt begåvad kvinna och 
hon utvecklade ett känsligt sinne för språket. Hennes allmänbildning var bred och hennes 
bildningsideal höga.  Inom arbetarrörelsen fördes kring förra sekelskiftet många kampanjer 
för att öka arbetarnas bildning och då inte bara i boklig bemärkelse. I bildningsidealet låg 
även sådant som nykterhet, skötsamhet och goda seder.[2] 

Det Stockholm som Maria Sandel växte upp i var runt sekelskiftet 1900 en stad som 
genomgick stora förändringar. De många fabrikerna, verkstäderna och industrierna krävde 
arbetskraft. Många sökte sig från landsbygden och in till städerna vid den här tiden. På bara 
ett par decennier i slutet av 1800-talet ökade Stockholms folkmängd från 90 000 till drygt 300 
000 invånare. Bostadsbristen och trångboddheten var enorm.  Många arbetarfamiljer bodde 
med stora barnaskaror i ett enda rum och det var inte ovanligt att de för att klara av att betala 
hyran även tvingades ta både en eller flera inneboende.  Trängseln i de undermåliga 
bostäderna gjorde även att sjukdomar spreds snabbt. Tuberkulosen härjade framför allt i 
arbetarkvarteren, men de långa arbetsdagarna – upp till tolv timmar sex dagar i veckan i 
sotiga, rökiga och dammiga fabrikslokaler bidrog till ohälsan. Låga löner – framför allt för 
kvinnliga arbetare bidrog till att många svalt. Trångboddheten bidrog även till ofrivilliga 
graviditeter. Preventivmedel var förbjudna och fosterfördrivning kunde ge upp till två års 
straffarbete.  Många unga kvinnor som blev gravida tvingades prostituera sig för att kunna 
försörja sig själv och sitt barn. Andra valde att ta sitt liv. 

De stora sanitära problemen uppmärksammades av stadens myndigheter och stadsfullmäktige 
försökte på olika sätt lindra nöden. Provisoriska bostäder ordnades för vräkta familjer, 
välgörenhetsorganisationerna och kyrkan delade ut skor och kläder till behövande. De slitna 
kvarteren uppe på Kungsklippan (dåvarande Kvarnberget) revs. Maria Sandel och hennes mor 



fick ett rum i en av nödbarackerna i Stadshagen i Fleminggatans västra ände.  Det var två 
trälängor med 20 bostäder i varje. Merparten av lägenheterna bestod av ett enda rum med en 
kamin eller kakelugn, ett så kallat spisrum.[4] I ett av dessa rum med adress Mariebergsgatan 
1 bodde sedan Maria Sandel fram till sin död 1927. Nödbostäderna som kom att kallas för 
”Skogshyddorna” eftersom de låg alldeles i skogsbrynet, revs först i början av 1960-talet. De 
två låga stengrunderna finns kvar i det som idag är S:t Göransparken. 

	  

	  

Några	  av	  invånarna	  i	  Skogshyddorna	  på	  Mariebergsgatan	  1917.	  (Foto	  Stockholms	  Stadsmuseums	  
bildarkiv)	  

	  

Skogshyddorna	  på	  Kungsholmen.	  Foto	  A.	  Malmström.	  Stockholms	  Stadsmuseums	  bildarkiv.	  

  

Efter debuten ”Vid svältgränsen” 1908 etablerad författare 

I Maria Sandels debutsamling ”Vid svältgränsen” får vi i novellerna möta ett antal 
kvinnoöden, som säkerligen tillhörde den vardag Maria Sandel hade runt omkring sig. Här 
finns den hemarbetande unga sömmerskan Emma Vidén som har ett utackorderat barn att ta 



hand om och som arbetar kvällar och nätter med sin sömnad för att kunna försörja dem båda. 
Samtalet mellan henne och hennes några år äldre barndomsväninna ger läsaren en 
föreställning om den vånda som drabbade arbetarkvinnor vid graviditeterna. Här möter 
läsaren även den unga fabriksarbeterskan Agda Hult som blir gravid med en trolös man och 
som när det är dags att föda barnet, gömmer sig i en källarskrubb och dör under förlossningen.  

	  

Maria	  Sandel	  Omslag	  till	  ”Vid	  svältgränsen”.	  (Foto	  Maria	  Sandelsällskapet).	  

  

Men novellerna rymmer även porträtt av rekorderliga män. En historia som sticker ut är 
berättelsen om Anton Dahlskog, vars hustru dör och lämnar honom ensam med två små barn. 
Från att ha varit en glättig och ansvarslös person, tar nu den ensamma pappan sig an 
spädbarnsvården och utvecklas till en ömsint och kärleksfull far.  Det är en både dråplig och 
rörande beskrivning och i sin genre ovanlig. Men Maria Sandel vände ofta på perspektiven i 
sina berättelser och hon utmanade gängse uppfattningar.  Hon skildrar både prostituerade, 
småkriminella, alkoholister och trasproletärer utan moraliska fördömanden samtidigt som hon 
varken skönmålar eller fråntar individerna deras ansvar. Men med stor klarsynthet ser hon 
klassamhällets djupa klyftor och pekar på dess orättvisor. 

Den novell som av litteraturvetarna kanske blivit mest uppmärksammad av berättelserna i 
”Vid svältgränsen” är ”Min gata”.  Den hade Maria Sandel fått införd redan år 1904 i Social-
Demokraten. Det är också första gången hon försöker sig på att skriva prosa. Hennes dikter 
var vid det här laget allmänt kända och ofta publicerade i arbetarpressen. Som prosastycke är 
”Min gata” både modern och nyskapande. Ramberättelsen är en ung arbeterskas vandring 
längs Fleminggatan från sin arbetsplats och upp till sin bostad i den andra änden. Men 



samtidigt uppmanar berättaren läsaren att ta del av en mängd syn- och hörselintryck längs 
gatan. Arbeterskans reflektioner och funderingar utgör berättelsens motor. Det hon ser under 
sin vandring hemåt sätter igång hennes tankar och under promenaden blandas synintrycken 
med andra sinnesförnimmelser; spårvagnarnas gnissel, barnens skratt, doften av nymalda 
kaffebönor. Samtidig vidgas berättelsen till en kollektiv skildring.  Maria Sandel använder sig 
av olika berättargrepp och stilblandningar för att illustrera gatans liv. Upprepningar, 
allitterationer, taktfasta rytmer som: ”framåt, förbi fasader”, ”Smällar, klamp och skrap”.  Här 
finns också en närvarande berättare som då och då stiger fram och påminner oss om att det är 
en berättelse, inte en gestaltning vi tar del av. Berättarrösten skapar även utrymme för 
reflektioner hos läsaren, något som Maria Sandel eftersträvade och som litteraturvetaren 
Beata Agrell har valt att kalla ”den begrundande läsarten”.[5] 

	  

	  

	  

Maria	  Sandel	  som	  etablerad	  författare	  (Foto	  Arbetarrörelsens	  arkiv	  och	  bibliotek).	  

  

Efter novellsamlingen ”Vid svältgränsen” blir hon ombedd att skriva en följetong till Social-
Demokraten, dåtidens största arbetartidning. Hon skriver då berättelsen om Familjen Vinge 
och deras grannar. Den trycks även som bok i en mindre upplaga, publiceras som följetong i 
norska Social-Demokraten och översätts till tyska för att publiceras i tysk 
arbetarpress.  Familjen Vinge är en kollektivroman, där läsaren möter en rad personer som på 
olika sätt är släkt, vänner, grannar eller arbetskamrater till familjens medlemmar. Allt 
grupperar sig kring familjen Vinges centralgestalt ”morsan” som tillsammans med sina vuxna 
barn utgör en slags idealbild av den goda arbetarfamiljen. När följetongen publicerades på 
hösten 1909 hade storstrejken just avslutats, men det finns inte många spår av strejken i 



berättelsen annat än i beskrivningen av de låga lönerna och usla arbetsförhållandena som 
rådde. 

	  

Maria	  Sandel,	  ”Virveln”.	  Omslag	  till	  nyutgåva	  på	  Tidens	  förlag	  1959.	  (Foto	  Public	  domain)	  

  

Om kampen för arbetarkvinnornas villkor 

Storstrejken kommer däremot att bilda fond i Maria Sandels nästa roman: ”Virveln” som 
utkom 1913 på det då nystartade arbetarrörelseförlaget Tiden. Här får vi bland andra följa en 
ung flicka från ett skötsamt arbetarhem som får sin första anställning på en chokladfabrik och 
som där förändras, bryts ner och påverkas negativt av de förhållanden som råder på 
fabriksgolvet och så småningom hamnar på gatan i prostitution.  Också detta är en 
kollektivroman även om Magda Mejsel inledningsvis utgör en slags huvudperson. Det 
demoraliserande fabriksarbetet gjorde att ”fabriksflicka” användes som nedsättande skällsord, 
något Maria Sandel samtidigt reagerade skarpt mot. I en debattartikel i Social-Demokraten går 
hon till storms mot dem som öser förakt över fabriksarbeterskorna och pekar på var den 
verkliga moraliska varbölden sitter.  Så här skriver hon bland annat: 

”Den som skildrar fabriksarbeterskorna som liderliga, i flärd och laster sjunkna,   den ljuger. 
Hyfsning behöva de dock både i tänkesätt och seder, det är sant,    men därifrån och till 
moraliskt urspårade är steget långt. Sedligt sund är andan icke på de stora arbetsplatserna. 
Undantag givas naturligtvis. Men å andra sidan är det ingen brist på fabriker, som äro 
pesthålor i moraliskt hänseende.  Över huvud taget är tonen simpel, rå, där män och kvinnor 
arbeta samman.  Skulden därtill? På vilken bör den rättvist läggas? Jo, just befälet 
drabbar  den tyngst. Befälet, från det lägsta upp till chefen.”  

Debattartikeln publicerades även i de socialdemokratiska kvinnornas tidning: 
Morgonbris. Med romanen ”Virveln” ville Maria Sandel peka på orsakerna till att unga 
kvinnor ”moraliskt spårade ur” och hon gör det med all tydlighet. Skildringarna från 



fabriksgolvet är starka. Fabriken kallas i boken för ”Malvan”, men är i själva verket 
Chokladfabriken Sture som låg på Kungsholmen och som hade många unga kvinnor anställda. 
Det är inte otänkbart att Maria Sandel själv arbetade någon kortare tid på Sture. I så fall utgör 
hon en av de allra första ”wallraffarna” i Sverige, jämförbar med Ester Blenda Nordström som 
1914 gav ut boken: ”En piga bland pigor” efter att ha klätt ut sig till piga och tagit tjänst på en 
bondgård i Sörmland. 

  

	  

De	  socialdemokratiska	  kvinnornas	  tidning	  Morgonbris	  1910.	  Tidningens	  huvudbild.	  Maria	  Sandel	  gav	  
namnförslaget	  till	  tidningen	  vid	  starten.	  (Foto	  Public	  domain)	  

Först 1919 utkommer Maria Sandels fjärde bok, en novellsamling med titeln Hexdansen som 
också är titeln på den längsta berättelsen. I den här samlingen finns få ljuspunkter. 
Huvudnovellen handlar om familj på den absoluta moraliska bottennivån.  Människans 
ondska och egoism genomsyrar skildringen av familjen Nerman, där mannen super, hustrun 
stupar av trötthet, sönerna är kriminella och döttrarna prostituerade. Samtidigt kryddar Maria 
Sandel skildringen med besk humor och en bitande satir som framför allt drabbar de kyrkliga 
organisationerna och välgörenhetssystemet. Bokens svärta är kanske även ett resultat av första 
världskrigets grymheter och att den internationella arbetarsolidariteten spruckit. 



	  

Maria	  Sandel.	  Droppar	  i	  Folkhavet.	  Omslag.	  Murbruk	  förlag	  2009.	  (	  Foto	  Maria	  Sandelsällskapet).	  

De två sista böckerna som Maria Sandel hinner skriva innan hon insjuknar och efter en kort 
tid på sjukhus dör i magcancer i april 1927, är till viss del annorlunda än de tidigare. ”Droppar 
i folkhavet” och ”Mannen som reste sig” kan båda karakteriseras som utvecklingsromaner, 
där läsaren får följa en huvudperson som ställs inför moraliska problem och som försöker 
hitta en väg ur dessa. ”Mannen som reste sig” ansågs av många, både borgerliga och 
socialdemokratiska recensenter som hennes bästa bok. I de tidiga kollektivskildringarna 
anklagades hon ofta för att hennes gestalter saknade psykologiskt djup. Utmärkande för 
”Mannen som reste sig” är också en slags klassernas försoning.  

	  

	  	  	  	  	  	  Maria	  Sandel.	  Mannen	  som	  reste	  sig.	  Omslag.	  Tidens	  förlag	  1927.	  (Foto	  
Maria	  Sandelsällskapet).	  



Maria Sandel var socialdemokrat i hela sitt liv och en stor beundrare av Hjalmar Branting. 
När Branting avled 1925 skrev hon en högstämd hyllningsdikt till honom som publicerades på 
första sidan i Social-Demokraten. Att Maria Sandel inte var engagerad aktivt i politiken 
betyder inte att hon inte följde med och var intresserad av de politiska skeendena. Hon hade 
sedan 25-årsåldern en hörselskada som gjorde det svårt för henne att delta i offentliga 
sammanhang. Med åren försämrades även hennes syn, vilket med all tydlighet framgår av de 
brev som hon skrev till sina fåtaliga vänner och till redaktören på Tidens förlag. 

Hela hennes produktion kan läsas som en skönlitterär parallell till det socialdemokratiska 
partiets utveckling från en revolutionär kamporganisation till en reformistisk statsbärande 
rörelse, något som också litteraturvetaren Beata Agrell har påpekat.[8] Hennes författarskap 
präglas av en politisk och skarpsynt humanism. Hon bibehöll under hela sin livstid ett starkt 
klassmedvetande och hennes misstänksamhet mot överklassen var stor. Med åren tilldelades 
hon flera författarstipendier och hon kunde ha skapat sig ett bekvämare liv, men valde att 
stanna kvar bland sina grannar och vänner i nödbarackerna på Kungsholmen. 

När proletärförfattarna trädde fram under 1930-talet var förutsättningarna helt annorlunda än 
när Maria Sandel debuterade 1908. Arbetarrörelsen hade växt sig stark, arbetarpressen var 
stor och mångsidig, folkbildningsrörelsen omfattande och läskunnigheten och tillgången på 
böcker så mycket större än 30 år tidigare. Att Maria Sandels författarskap i det närmaste 
glömdes bort och överskuggades av de ”nya” proletärförfattarna var alltså inte så märkligt. Av 
dessa var få kvinnor. Det finns dock två kvinnliga författarnamn som tar vid efter Maria 
Sandel och det är Maj Hirdman och så småningom den kaxiga Moa Martinson som kom att 
bli kallad ”landsmodern”. Om hon hade läst Maria Sandels böcker vet vi inte, men det är 
samma ämnessfär hon skildrar med arbetarfamiljernas kvinnor och barn i centrum. 



	  
Maria	  Sandelsällskapet	  samling	  vid	  Maria	  Sandels	  gränd	  under	  en	  litterär	  vandring	  på	  Kungsholmen.	  
(Foto	  Nils	  Sundgren	  Maria	  Sandelsällskapet).	  
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