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Maria Sandel 1870–1927 
!
Av Maria Sandel har sex böcker utkommit, varav några i nyutgåvor. Därtill 
kommer ett stort antal dikter och berättelser som publicerades i arbe- 
tarpressen. 

Vid svältgränsen och andra berättelser: Skildringar ur Stockholmslifvet. Hugo 
Gebers förlag, Stockholm1908. 

Familjen Vinge: en bok om verkstadsgossar och fabriksflickor. Publicerad i dags- 
tidningen Social-Demokraten som följetong under hösten 1909. Utgiven i 
nedbantat skick på Bonniers förlag, Stockholm 1913 samt i sin originalver- 
sion på Murbruk förlag, Stockholm 2014. 
!

Virveln. Tidens förlag, Stockholm 1913 och 1959 samt Ordfront förlag, 
Stockholm 1975. 

Hexdansen.Tidens förlag, Stockholm 1919. 

Droppar ur folkhavet.Tidens förlag, Stockholm 1924. Nyutgåva i serien ”Go- 
da berättare”, LT:s förlag, Stockholm 1978 och Murbruk förlag, Stockholm 
2009. 

Mannen som reste sig.Tidens förlag, Stockholm 1927. Utkom postumt samma 
år som Maria Sandel avled. 

Maria Sandels böcker finns att tillgå i digitalt format på 
www.litteraturbanken.se och på www.stockholmskallan.se 
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Maria Sandels korrespondens 
1901–1927 
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Om en arbetarförfattare  är en arbetare som skriver böcker 
om arbetare är Maria Sandel en av de första arbetarförfat- 
tarna .  Hon  inviger en betydande  del av den svenska litte- 
raturen, men förblir likafullt en originell författare, såväl 
genom sitt språk och sin berättarhållning  som genom sitt 
huvudsakliga ämne, kvinnliga industriarbetare i Stock- 
holms innerstad .  Som skildrare av den proletära miljö hon 
lever i har hon inte många förebilder och är hänvisad till att 
skapa sin egen form .  Hon undviker å ena sidan nedlåtande 
medömkan och å andra sidan kliniskt registrerande, är sna- 
rare moraliserande och lätt fördömande . 

Hennes verk präglas till stor del av kontraster och mot- 
sägelser .  Talspråk blandas med snirkliga formuleringar, ob- 
jektiva noteringar med subjektiva kommentarer . Tragik och 
komik övergår oförmodat i varandra, perspektivet skiftar 
mellan närgången naturalism till distans och ironi .   Dessa 
disparata element sammansmälter hon tidigt till en omiss- 
kännlig personlig enhet .  Sandel har den förmåga som ofta 
utmärker i ett ämne insatta personer att se saker från flera 
håll samtidigt . 

I Maria Sandels livsverk är det svårt att urskilja en en- 
hetlig litterär stil, då hon i varje bok röjer ny mark som för- 
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fattare .  Hon tycks behärskas av en drift till förändring och 
undgår trots berättelsernas likheter i miljö och persongalleri 
i stor utsträckning att upprepa sig . Sålunda förskjuts tyngd- 
punkten  i Sandels skildringar med tiden från arbetsmiljöer 
till arbetares hemmiljöer . 

De första böckernas kollektivskildringar med gemen- 
skap, kamp och solidaritet som ideal glider stegvis över i 
kammarspel med tonvikten lagd på persondynamik och 
privatmoral,  samtidigt  som  Sandels  livs- och  människo- 
syn tycks mörkna .  I hennes tjugotalsverk sätts hoppet  till 
medmänsklig  kärlek  och  enskilda  handlingar  snarare  än 
till samhälleliga och kollektiva lösningar .  Denna utveckling 
står i visst samband med att en religiös symbolik framträder 
klarare i Sandels berättelser utan att hon förtröttas i sitt för- 
hånande av falsk fromhet och religiöst hyckleri .  I den sena 
novellen ”En  verklig kristen”,  publicerad  1924 i Julfack- 
lan och därefter i bokform först 2016, kontrasterar  Sandel 
medmänskliga gärningar mot gudsnådelighet och tomma 
ritualer . Här uppställer hon för första och enda gången den 
av kristen tro och anda uppfyllda människan som ett före- 
döme . 

Maria Sandels brev beskriver en liknande bana som 
hennes litterära alster .  Den hovsamma och närmast under- 
dåniga tonen i de tidiga breven förbyts med tiden i ett allt 
djärvare och självsäkrare tonfall samtidigt som bitterheten 
och misstron mot det omgivande samhället tilltar . 

Hennes  dövhet och gradvis försämrade syn bidrar  till 
hennes isolering . I takt med att hon vistas utomhus allt min- 
dre smalnar också perspektivet,  både i breven och de lit- 
terära verken, vänds bort från samhälle och arbetsliv och in 
mot det privata .  Under tiden blir hennes språk allt rakare 
och enklare, mer koncist och samtidigt uttrycksfullare, per- 
sonbeskrivningarna  utförligare .  Breven och böckerna full- 
ständigar tillsammans bilden av Maria Sandel som förfat- 
tare och människa . 

Den här boken utgår främst från tre artiklar skrivna för 
tidskriften  Arbetarhistoria, nr 152 från 2014, nr 156–157 
från  2016 samt  nr  169 från  2019 .   Artiklarna  behandlar 
Maria Sandels korrespondens  i Arbetarrörelsens  arkiv och 
bibliotek i Flemingsberg .  Jämfört med artiklarna är texten 
betydligt utökad och tar även upp brev i olika personarkiv 
förvarade på andra arkivinstitutioner, i synnerhet Norstedts 
och Albert Bonniers förlags arkiv i Centrum  för Närings- 
livshistoria .  Därtill har fler brev hittats i Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek, bland annat Maria Sandels första be- 
varade brev från 1901 .   Mer har också citerats ur breven, 
och  kommentarerna   har  utvidgats .    Framställningen  har 
koncentrerats kring brev som rör litterära spörsmål . 
!
Stockholm i augusti 2020 
!
Arne Högström 
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” Jag är inte vek till lynnet 

I Kungsholmens fattigkvarter 
Maria Gustafva Albertina Sandell, dotter till drängen Carl 
Gustaf Sandell och trikåstickerskan Maria Charlotta Killan- 
der, föddes den 30 april 1870 på Kungsholmen i Stockholm 
och växte upp där under fattiga förhållanden .  Från 17 till 
20 års ålder bodde Sandel i USA, där hon bland annat arbe- 

utan stolt och en ensittare.” tade som hembiträde  och publicerade dikter i den svensk- 
amerikanska tidskriften Nordstjernan. .Liksom sin mor var 
hon flera år verksam som trikåstickerska, ett lågt betalat 
hemindustriarbete  utfört  med stickmaskin .   I 25-årsåldern 
drabbades  hon av dövhet och några år senare av en sjuk- 
dom som så småningom nästan helt berövade henne synen; 

Brev 1901–1909 
!

Maria Sandel förblev från debuten 1908 till sin död 1927 en 
av den svenska litteraturens  stora pionjärer .   Sandel skrev, 
som en av de första skildrarna av arbetarklassen med arbe- 
tarklassbakgrund, om städernas fattigkvarter och arbetar- 
kvinnors vardag .  Hennes prosa blandar litterärt språk med 
slang på ett nydanande sätt .  Hon har förblivit förhållande- 
vis okänd, kanhända  på grund av den svartsyn och misan- 
tropi som delvis präglar hennes berättelser . 

Hennes tillbakadragenhet och förtegenhet, som fick 
henne att bränna stora delar av sin korrespondens  i kami- 
nen på Mariebergsgatan 1, har inte heller gynnat hennes 
ryktbarhet. 1  Drygt hundra  av de brev hon  skrev till bok- 
förlag och privatpersoner,  varav 25 till tidningsredaktören 
Gerhard  Magnusson, finns dock bevarade, varav drygt 80 
hos Arbetarrörelsens  arkiv och bibliotek .  I de ofta livfulla 
och spirituella breven funderar hon över sig själv och förfat- 
tandet, provar ut stilgrepp hon senare gör bruk av i böck- 
erna och förmedlar glimtar från sitt i övrigt ganska okända 
privatliv .   Detta  kapitel behandlar  det  femtiotal brev hon 
skrev åren 1901–1909 och berör  främst de invecklade tu- 
rerna kring hennes litterära debut . 

även modern var helt döv . Åren omkring 1900 drev de båda 
kvinnorna en mjölkbod på Parmmätaregatan 23 på Kungs- 
holmen, där kunderna  på egen hand fick plocka varor och 
meddela önskemål med lappar . 

Trots  handikapp  och  kort  skolgång  lyckades Sandel 
med hjälp av arbetarbiblioteket  bilda sig litterärt;  i USA 
hade hon lärt sig engelska och hon läste även litteratur på 
tyska och franska .  1896 blev hon medlem i Stockholms all- 
männa kvinnoklubb  (SAK), bildad 1892, vars socialistiska 
och  feministiska grundsyn  inspirerade  henne .   Från  1899 
medverkade  Sandel i socialdemokratisk press med kamp- 
dikter och noveller, 1904 och framåt företrädesvis i Mor- 
gonbris, från och med det året utgiven av Kvinnornas Fack- 
förbund .  Hon lärde genom SAK även känna den på Ellen 
Keys tillskyndan bildade föreningen Tolfterna, där kvinnor 
från skilda samhällsklasser kunde mötas, lyssna på föredrag 
och debattera . Föreningen hade från början hetat Samkväm 
för arbeterskor . Namnet Tolfterna kom sig av att deltagarna 
ursprungligen indelats i tolv grupper .  En av föreläsarna var 
den livliga och infallsrika sjuksköterskan Anna Lindhagen, 
mer känd från andra sammanhang, varom mera senare . 

Sandel hade föga utbyte av mötena, men bekantskapen 
med socialt engagerade borgarkvinnor underlättade hennes 
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skapande .  Författarinnan  och skolföreståndarinnan  Amalia 
Fahlstedt, 1853–1923, gav henne under många år litterära 
råd och handfast bistånd samt uppmanade henne att lämna 
kamplyriken och i stället skildra sin egen miljö . 1903 ordna- 
de hon en insamling för att tillförsäkra Sandel konvalescens 
efter en av hennes ögonsjukdom påtvungen sjukhusvistelse . 
Sandel, som inte ville vara skyldig överklassen något, var 
dock ovillig att ta emot pengarna, och hur det slutligen av- 
löpte är oklart . När Sandels hem på Parmmätaregatan blivit 
utdömt  på grund av fukt hjälpte Fahlstedt henne att hitta 
en tillfällig bostad på S:t Eriksgatan men 1905 flyttade San- 
del och hennes mor till Skogshyddorna, ett område med 
barackliknande nödbostäder  mitt emot Kungsholmens nya 
skola .  Där i ett enkelrum kom Sandel att leva återstoden av 
sitt liv, efter moderns död 1908 ensam .2 

lem   av   den   socialdemokra- 
tiska kvinnoklubben .   Gertrud 
Månsson växte upp  på Parm- 
mätaregatan  8 .  Hennes  far ar- 
betade  i Bolinders verkstäder 
som ägde många av arbetarbo- 
städerna uppe på Kvarnberget 
(nuvarande Kungsklippan) . 
Maria  Sandel  och   hon   kan 
trots  en viss åldersskillnad ha 
varit  barndomsvänner .     Gert- 
rud Månsson hade vid elva års 
ålder varit tvungen att sluta 
skolan för att försörja sig som 
tjänsteflicka .     Hon   var  sedan 

!

 
!
Gertrud Månsson 

!
Brända brev och sparade 
Umgänget i den kvinnliga konversationsklubben  förlöpte 
inte smärtfritt .   Borgarfruarna  var vana att se arbeterskor 
som farliga vildar eller glada naturbarn och blev glatt förvå- 
nade när dessa gav prov på högre tankeverksamhet; samva- 
ron urartade också stundtals till förnedrande  välgörenhets- 
tillställningar .3 Maria Sandel, som var stolt och misstänksam 
och därtill hetlevrad, avskydde att känna sig beroende  av 
andras omsorger, vilket i längden omöjliggjorde hennes 
förbindelser med de borgerliga kvinnorna .  Omkring 1910 
bröt hon med Amalia Fahlstedt,  krävde tillbaka sina brev 
och  brände  dem. 4   Arton  av Fahlstedts  ganska  pladdriga 
och innehållslösa brev från 1901–1910 finns bevarade som 
kopior .  De publiceras inte här .  Genomgående  i breven är 
att Fahlstedt oroar sig för Sandels hälsa, allt sämre syn och 
bundenhet  vid sin mor, samt försöker locka henne till pro- 
menader på Djurgården.5 

Maria Sandels första bevarade brev skrevs den 1 mars 
1901 till Gertrud  Månsson, 1866–1934, sedan 1892 med- 

1896 bosatt i Gustav Vasa församling i Stockholm där hon 
och hennes syster Selma ägde en lysolje- och bosättnings- 
affär .   Månsson skulle 1902 väljas till styrelsen för det ny- 
grundade Kvinnornas Fackförbund  tillsammans med Anna 
Johansson Visborg och Anna Sterky och 1910 till första 
kvinnliga ledamot i stadsfullmäktige i Stockholm och Sve- 
rige och därmed dess första valda kvinnliga politiker .  Gert- 
rud Månsson var en av den socialdemokratiska kvinnorö- 
relsens pionjärer och en banbrytare  på det socialpolitiska 
fältet .   Brevet är ett av Sandels längsta och berättar  osed- 
vanligt mycket om henne själv, hennes karaktärsdrag  och 
allmänna tillvaro . Liksom  mycket Sandel skrivit utmärks 
det av viss ordglädje, skärpan och koncentrationen  skulle 
däremot öka med åren . 

Gamla moralpredikant! Efter jag är alldeles pank på ar- 
bete och ej har lust med rimmeri har jag satt mig för att 
bereda mig själf (och dig med) litet nöje genom en prat- 
stund . Du var bra snäll som kom ihåg gumman min med 
godter; hon sitter nu och sofver vid kaminen, bara jag 
blir rik ska jag köpa henne en länsstol, man får henne 
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aldrig att bruka soffan, hon tycker det ser rent lättjefullt 
ut .  Hur  det kommer sig vet jag ej, men jag har ej alls 
lust för läsning numera, jag har upphört  med arbetar- 
biblioteket och saknar det knappast .  Istället tycker jag 
nu mycket mer om att drömma på egen hand – sorgligt 
nog för min [?] mani och efter jag nu än gång håller på 
med drömmeri,  så låt mig säga: du ska ej ta alla mina 
jeremiader för kontanta . 

Jag tycker bra om dig för att du ej kommer med något 
stumt medlidande,  för det vore bortkastat .  Sanningen 
att säga är jag många gånger rikare än de flesta, därige- 
nom att jag själf kan skapa . Taket är lågt och smutsigt här 
hemma, men vill jag så försvinner det för en gryningsvid 
himmel, eller ett månsilfvervalf .  Det är sant att jag själf 
är tämligen omöjlig, men också sant att det finns ingen 
fin, älsklig känsla, som är mig främmande .  Knappast en 
vacker tanke som jag ej kan fatta och glädjas åt, men är 
jag lyckligare därför, tror  du? Kom ihåg att jag också 
känner sorgen skarpare och fullare än andra, och att det 
som synes vara småsaker för andra, nästan knäcker min 
skuldra, du frågade mig sist på tal om Selma om jag ej 
förstod skillnaden mellan att tycka om eller att tycka illa 
om . . .  Knappast .  Allt eller intet .  Ljumhet är mig riktigt 
förhatlig . 

D .v .s .  nog förstår jag att äfven sådana känslor ha be- 
rättigande  men jag kan inte sympatisera med dem .  Så 
ifråga om mig själf: Vilja de ej tycka riktigt om mig, få 
de lika gärna avsky .  Jag är ej snarstucken,  som fröken 
Månsson tycks tro, de få gärna finna fel och tala om 
dem .  Men de skola förstå att under all ytlighet finns en 
god vilja och begär till godhet och förbättring .  Ty det 
finns det till min heder . Du skall aldrig tro att jag för oli- 
ka meningar eller ett par skarpa ord går som ovän från 
dig .  Nej, men om du, rara gumma, på grund af några 
ord (det var ett klander af Soc .Dem:s artiklar) sätter i 

fråga det jag ändrat öfvertygelse, då kastar jag dig utan 
betänkande öfver bord . Ty det är att döda det bästa man 
eger och bittrare  än [?]  och förrädare  ges ej .   Pusjkin 
säger ungefär så: ”en fin person kan på ingenting bättre 
skiljas från en simpel än på det att hans känslor äro ut- 
hålliga och riktiga, resultatet af sorgfälligt begrundande 
och djupa tankar .  Mobben kan man prata till hvad som 
helst, deras känslor kunna  vara – äro vanligen – ädla 
och riktiga, men det har ingen grund, intet får tag hos 
den, man kan reta eller smickra den till hvilka känslor 
man behagar, den tänker till största delen genom smitta, 
ådrar sig en åsikt som en förkylning . . .  men en fin 
mans eller frus [?] lidelser äro afmätta, riktiga och 
bestån- dande .” Det förstår nog, Matte lilla, hvarför jag 
citerat . 

Just nu fick jag bref från ”Ord  och Bild”, Sveriges 
finaste tidskrift .  Du minns jag talade om mina dumma 
ord och Red . pikanta svar . Jag sände för en vecka sedan 
poemet  ”I L ibertys  åsyn” till honom  och bad honom 
”för sitt forna goda hjärtas skull” säga mig hur han fann 
den .  Så här skrifver han: ”mycket fin och form [?] men 
jag har den anmärkningen  att den behandlar  två olika 
motiv af ungefär samma omfång, hvilka idag äro på nå- 
got fastare sätt förenade .  Det saknade kunde nog vin- 
nas genom en slutstrof, där symboliken [ - - - ] tydligare 
framhäfvdes .  . . .” 

är  det ej bra vänligt af honom  att svara och råda, 
allra hälst jag sade att det var ämnat för Social-Demo- 
kraten, men att jag där ej kunde vänta någon kritik och 
ej ville lämna dåligt arbete .  Det är i skarp motsats till 
Soc . Dem .s red . Det är sant att den är fåtalig, men då de 
svara andra så . . . 

Ser du  – det  är så ofantligt mycket man behöfver 
veta för att skrifva skapliga dikter .   Det tycks vara en 
enkel sak, men tänk bara på, att alla framstående förfat- 
tare har varit utmärkta män på skilda områden .  Tegnér 
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biskop,  Geijer professor,  Malmström  läkare, Rydberg 
äfven, Snoilsky, Heidenstam,  Wirsén, Geijerstam . . .  
Ja, man ska förgäfves leta efter någon diktare som ej 
fått fin uppfostran . Tänk bara, under hela min lifstid har 
jag varit satt på svältkur i fråga om andlig näring . Det är 
sen arbetarbiblioteket  öppnat  sina tillgångar för mig 
som jag förkofvrats .  Ibland, då jag misströstar 
uppehålls jag 
ändå af den tanken: det måste ändå finnas något äkta 
hos dig, Maja lill, eftersom du ej för sedan gått under 
. 

Jag skrev visst en gång att jag ej trodde mig ha råd för 
de mörka orden .  Men en djup [?] av bitterhet  bär jag 
inom mig, och blir jag någon gång stark nog, att slaget 
kan smida hårdt, så skall [?] gå . 

Du skall ej tro att fast jag knotar öfver Red .  jag tän- 
ker låta Soc .Dem slippa mig .  Den dikt fru St .  fick blir 
bestämt riktigt bra med lite filning .  De kunna ge oss än 
ett par sidor i 1a Maj-numret om bara någon af våra 
medsystrar ville hjälpa till med en prosabit .  Och så ”Si 
din väg är bland liljor, i ljus” på [?] sidan .  Kanske Fru 
Sterky eller fröken Månsson? 

Den rara Anna Sterky . Må glädje följa alla hennes lifs- 
dagar, hon som kommit med famnen full af sympati mot 
mig, som intet gjort att förtjäna den .  Det glömmer jag 
aldrig .  Och tack kära Matte, för den del du haft däri . 
Adjö med dig .  Svara då du får tid och lust till 
din vän MariaSandel6 

Det enda kvarvarande bland Sandels brev från tiden i Tolf- 
terna är en lapp från den 20 maj 1901, där hon tackar Kata 
Dalström för hennes ”vänliga takt vid tillfället, då Fröken 
Fahlstedts uppläsning af lyckosången så bragte mitt heta 
blod i svallning, att jag alldeles glömde de många obekantas 
nyfikna uppmärksamhet”. 7 Tydligen hade Dalström räddat 
Sandel ur någon pinsam belägenhet .  Sandels nästa bevara- 
de brev är från den 24 mars 1904 och adresserat till Hjalmar 

Branting, då chefredaktör för Social-Demokraten . Den ener- 
gi och otvungenhet som utmärker  Sandels brev har redan 
börjat  visa sig .   Sandel plitar  med  karakteristiskt  vänster- 
lutad och än så länge tydlig piktur . 
!

                   
!
Hjalmar Branting, 1860–1925. Han var partiledare för Socialdemokraterna 
från 1907 och blev 1920 Sveriges första socialdemokratiska statsminister. 
Anna Branting, 1855–1950, gift med Hjalmar. Författare, litteratur- och 
teaterkritiker. 

!
Mariebergsg. 1. 24. .3. 04    Herr Redaktör Hj Branting 
D .N .  hade i söndags ett inlägg från en ”arbetares hust- 
ru” i debatten om hur man bäst skall kunna spara i ett 
hushåll .   För  övrigt har ju inte alla följt den,  men nu 
har jag begagnat ”En  arbetarhustrus” erfarenhet  som 
underlag till en liten artikel från speciellt kvinnlig syn- 
punkt .  Det är nog ingenting vidare med den, men kan- 
ske kunde  den starta en sorts diskussion .  Det vore ju 
roligt om kvinnorna mer än nu läto sig erövras av Soc . 
D .  Nu är det ju så lätt att falla för det jolmiga skrivsätt, 
som brukar  komma i fråga när kvinnosaken avhandlas 
och jag vågar inte fritaga mig, men har försökt att hålla 
artikeln,  som blir helt kort  i en ganska aggressiv ton 
(mot männen) i hopp om att få intresset igång . 
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Det låter rysligt storståtligt det här .Vill Ni nu svara 
mig huruvida  Ni önskar den eller icke .  Och säga mig 
till hvem den skall lämnas! Ty jag kan icke be Eder läsa 
genom den, så obetydlig som den är och icke görande 
anspråk på någon liten betydelse . Så vill jag be Eder om 
något mer .  Vill ni vara så älskvärd och själv skriva ut de 
honorar jag möjligen kan förtjäna! 

Det är ju så, ser Ni, att då man har ett lyte (dövhet 
som jag) blir man ofta tyvärr överkänslig .   Hittills har 
Herr Hansen, som jag något känner, tagit ut anvisning- 
arna för mig .  Det har varit en sådan lättnad, men jag är 
rädd att besvära honom så upptagen som han är .  ”Och 
så upptagen, som jag är”, säger Ni .  Ja, det är sant .  Men 
ändå! 
Må Ni kunna länge stå bi i Ert vackra lifsverk! 
Med partihälsning Eder Maria Sandel8 

!
Brev till Gerhard Magnusson 

!

 
!

Gerhard Magnusson 

Gustaf Gerhard  Magnusson, född 15 december 1872 i 
Stockholm och död där 25 maj 1940, hann under  sin nå- 
got krokiga levnadsbana vara både journalist, författare, 
bankdirektör  och  riksdagsman .   Magnusson  startade  den 
socialdemokratiska skämttidningen  Karbasen och var från 
och med 1899 medarbetare, 1908–1910 andre redaktör och 
1910–1912 huvudredaktör  i Social-Demokraten, ibland un- 
der signaturen Holger W[idmark] .  Han var som riksdags- 
man ledamot av första kammaren 1913–1920 .  Mellan 1910 
och 1920 var han ledamot av Stockholms stadsfullmäktige, 
1919–1920 dess ordförande . 

Magnusson tvangs lämna alla förtroendeuppdrag 1920 
efter att det avslöjats att han tillsammans med L Os ordfö- 
rande Herman L indqvist och ecklesiastikminister Värner 
Rydén tjänat pengar på spekulationsaffärer i ett importbo- 
lag för bränsle och livsmedel och därmed profiterat på nö- 
den under första världskriget.9 

De 31 volymerna i Gerhard  Magnussons arkiv utgör en 
blandning av brev, manuskript, tidningsurklipp,  fotografier 
med mera .  Brevregistret upptar  talrika kända socialdemo- 
krater och kulturpersonligheter . Mellan åren 1905 och 1914 
skriver Maria Sandel 22 brev till Gerhard  Magnusson med 
början  den  4 februari  1905, då hon  frågar om tidningen 
”har  användning  för en  liten skiss” till sitt  
majnummer.10. Hon återkommer den 12 mars och skriver 
bland annat om novellerna ”Brudklädningen”  och 
”Uteliggare”, som senare skulle ingå i debutsamlingen Vid 
svältgränsen .  Hon har nu 
ångrat sig beträffande skissen: 

Den är, för att tala uppriktigt och det kan jag ju till Er, 
som tyckes vara en min okända vän, (Karb .  om Brud- 
klädningen) nog duglig för trycket, men som jag i den 
börjar visa manér, är det bäst att undertrycka i tid .  Nu 
har jag en uteliggarehistoria klar – inga Strix kolings- 
figurer, de äro osanna och gemena i grund – men den 
är kanske bra lång, kanske något större än Brudkläd- 
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ningen .  Kan Ni icke använda den, eller en liten dikt, så 
ser jag ingen utväg att uppfylla mitt skrytsamma löfte, ty 
flyttning stundar . Men ettdera af näm[n]da saker sänder 
jag säkert om Ni har användning för dem.11 

!

Sandel hade särskilt i början av sin bana vacklande självför- 
troende och var beroende av andras omdömen om sina verk, 
såsom breven till Gerhard Magnusson visar . Novellerna vål- 
lar henne fortsatt huvudbry, och den 25 mars skickar hon 
ett nytt brev där hon behandlar dem och andra ämnen med 
den blandning av skämt och allvar, skriftspråk och talspråk 
som läsaren kan återfinna i hennes böcker .  Hon börjar nu 
utveckla den ryckigt spontana och skenbart improviserade 
stil som utmärker  hennes sena romaner .  Hennes  brevväx- 
ling med Magnusson blir med tiden alltmer personlig; även 
dennes brev tycks tyvärr ha blivit lågornas rov . Att döma av 
brevet var Magnusson redan 1905 påtänkt för posten som 
redaktör för Social-Demokraten . 

Ester Lind  är huvudperson  i ”Brudklädningen”, den 
avslutande novellen i Sandels debutsamling, ursprungligen 
publicerad  i Morgonbris 1904:1 .   Hennes  vidare öden för- 
täljs i den i bokform opublicerade  novellen ”Födelsedags- 
gåfvan”, införd i Morgonbris 1905:1.12 Sandel avslöjar i 
brevet vem som namngivit tidningen . 

!

Då jag sände af mitt bref till Er, voro mina uteliggare 
blötta, stötta och fernissade och väntade bara på port- 
skjuts .   De äro just inget respektabelt  sällskap, de tre, 
och i glädjen öfver att ha fockat dem ur min hjärna gick 
jag till en vän på fredagen och träffade då äfven en be- 
kant från Soc D . Han talade om Er ansökan till nämnda 
tidning, och vi voro båda eniga i, att Ni borde ha plat- 
sen, och jag försäkrades om, att Ni som bäst kvalifice- 
rad äfven så godt som hade den .  – Se så, tänkte jag, då 
blir det någon annan red för Karbasens majnummer! 
Alltså kan du tänka på att skaffa dina tre slarfvrar annat 

husrum! - - - - Men jag beslöt vänta till den 22:dra, och 
gjorde det, som emellertid intet svar från Er då ännu 
synts till, gick jag upp till Folkets hus med mitt tvetydiga 
följe och gaf dem åt Hj B-gs benägna omsorg .  Ja, där 
står jag nu .  Till skada för Er är det inte, tro mig .  Det är 
bedröfligt att skicka ut tre slika slarfvrar, så föga rustade 
att vinna sympati, men – låt gå! Deras upphof är förstå- 
ende mot dem .  Blir Ni ond på mig nu? Låt nåd gå före 
rätt! Jag skickar en liten dikt, om Ni vill! - - 

Tack, Holger  Vidmark, för att Ni sökte människan 
M .  S-l med Ert bref .  Det har så ofta gjort mig ondt, då 
jag läst Er i Karb, ty under skämtet har jag tyckt mig se 
Holger Vidmarks sorgsna - - - Nåja .  Och en lättnad är 
det att veta det Ni ej själv sökt Karbas-up[p]skov .  Det 
var en nyhet för mig, som ej alls är initierad i partisaker . 
Och som ett första välkommet grepp i Er gamla och fina 
genre hälsar jag er ”arbetslös” . 

Om mig själf! Mot mig har lifvet alltid varit kargt . 
Det har gifvit sin färg och sitt lynne också åt det lilla 
jag skrifvit, och som endast är ansatser, Holger Vid- 
mark, ingenting annat än ansatser .  Ni får ej öfverskatta 
så som Ni gör .  Men ett emellertid har edra vänliga ord 
om Brudklädningen  gjort[,]  att jag ser med en smula 
mindre ruelse på forts . berättelsen om Esters hemlif och 
vidare öden, som en vän så godt som tvingat från mig 
till ”Morgonbris” (det är jag, som namnat tidningen, ser 
ni) .  Men – konst! Nej, konst är det icke . 
Med hälsning Maria 
Sandel.13 

Anna L indhagen, 1870–1941, syster till Stockholms borg- 
mästare 1903–1930 Carl Lindhagen, var barnavårdsinspek- 
tris i Stockholm  1902–1925 och inriktade  sig särskilt på 
att lösa barnfamiljers bostadsfrågor .   Hon  var ledamot  av 
Stockholms stadsfullmäktige 1911–1923 och ledamot av 
stadsplanenämnden och skönhetsrådet  från 1921; hon var 
även redaktör  för Morgonbris 1911–1916 samt ordförande 
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!

i Rädda  barnen  1922–1927 
.Lindhagen var verksam in- 
om fredsrörelsen och en 
pionjär inom svensk kolo- 
niträdgårdsrörelse; hon gav 
bland annat ut boken Kolo- 
niträdgårdar och planterade 
gårdar, 1916 .  Hon är kanske 
mest ihågkommen för sitt 
framgångsrika arbete för be- 
varande av Södermalms små- 
skaliga trähusbebyggelse . 

Den vänskap hon och Ma- 
ria Sandel tycks ha odlat har 
inte avsatt några andra spår 

åt eftervärlden än ett par brev, 
det första från 1905.  

fall eller kanske just för oförnuftets skull . 
Ack, Anna, hvad lifvet är grymt, och hur svårt att visa 

sol i sitt ansikte, då man blöder invertes . Och hur olyck- 
liga äro ej sådana som du, jag och den konservative* 
med vår förmåga att lida andras sorger .  Jag vill icke att 
– inom kort tid kanske skall nödgas gifva upp sitt eget i 
brist på uppmuntran, alltså, du . 
din Maria S-l . 
* och troligen din konservative äfven .  Bränn detta bref.14 

!

I sitt nästa brev till Gerhard Magnusson, daterat den 11 no- 
vember 1906, fortsätter Sandel att dryfta det inflytande hen- 
nes upplevelser kan ha haft på hennes skrivande . Här gäller 
det närmast novellerna ”Hans lilla lamm” – om en änkling 
och hans söner – samt ”Mors kista” – om mannen dömd för 
dråp som efter två år i fängelse vill återvända till sin forna 
tillvaro. Båda novellerna infördes sedermera i debutboken 

. 
13.  10. 05.        Kära! 
Tack för ditt bref, som var roligt att få .  Min hälsa .  Ja, 
med den är det si och så, och det kommer sig nog af den 
leda och vantrefnad jag känner .  Emellertid blir det väl 
bättre . 

Den konservative skall skaffa egen praktik nu i nästa 
vecka .  För honom har detta år varit förskräckligt, och 
jag bäfvar för de  bekymmer,  ja lidanden,  som oftast 
möta en nybörjare, som icke har inflytelserika relationer 
och förmögenhet .  Därför skall du hjälpa i den mån du 
kan, ett ord här och där i rätt tid – du vet att det har 
nytta med sig .  Jag har fått del af allt, och är orolig och 
upprifven .  Tänk, om det var din kons - - - ! 

På  mitt  bord  har  jag violer[,]  drufvor  och  päron 
köpta  [med]  någons stackars slantar, som hällre bort 
vara förnuftig, och sparat .   Men jag kysser dem i alla 

!

11 .11 .06 

Tack, snälla Holger W .  för brefvet! Det gjorde mig så 
varm till sinnes . Och främst tack för att det inte bara var 
en sockerkaka, utan lite cayenne på den också . Sista de- 
len af berättelsen! Ja, ser Ni, den vän som en gång sade 
mig, att jag hade förmåga att se livets fina drag, hade 
måhända rätt, men trots det har samma lif en betänklig 
lust att visa mig personligen sina fula . Kanske tycker jag 
då att det inte är för mycket att folk får med af min bit- 
termandel och ättika – detta hänför sig väl främst till va- 
gabonden i skogen .  Men i mindre mått gäller det också 
mitt behof att lägga en smula sordin på stämningen i 
”Lammet” . 

Ord äro alltid fattiga när jag vill säga tack till en män- 
niska .  Därför skall ni tro att jag ofta tänker det, då Er 
snälla och talangfulla hand för de smås och förorättades 
talan, tänker tack . 
Eder .  Maria Sandel.15 
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Vera von Kræmer 

Anna Brantings dotter i hen- 
nes första äktenskap Vera von 
Kræmer, 1878–1940, jour- 
nalist och författare till ro- 
maner och barnböcker med 
mera, besökte Maria Sandel 
och hennes mor i deras hem 
någon gång under  1906 och 
de umgicks därefter under 
några år och utväxlade också 
brev, som Sandel senare för- 
störde .    Självbiografin Bran- 
tings på Norrtullsgatan, 1939, 
är en skildring av Veras liv 
med modern Anna Branting 

anställda kvinnan där efter Anna Branting) och därtill re- 
daktör för tidskrifterna Mitt hem, Vi och vårt och Rösträtt 
för kvinnor .  Hon  var gift först med ingenjör Boo Hjärne, 
från 1905 med redaktör Hugo L indblad, 1871–1935 .  1909 
blev hon Sveriges första filmrecensent, 1913–1918 var hon 
medarbetare  i Stockholms-Tidningen .   Hon  var 1918–1928 
anställd hos Svensk Filmindustri,  åren 1919–1928 förfat- 
tade hon filmmanus där . 

Hennes mors död 1908 var ett hårt slag för Maria San- 
del, som utanför hemmet hade ett ganska begränsat um- 
gänge .  I ett brev den 29 september 1908, där hennes svaga 
självkänsla ånyo gör sig påmind,  skriver hon  efter att ha 
tackat Magnusson för ett ”häfte” han skickat och där hon 
också förnekat att hon genom Vera von Kræmer skulle ha 
lovat Social-Demokraten en följetong: 

och styvfadern Hjalmar Branting och om hennes hårda tid 
i Stockholm under första delen av 1900-talet . Där beskriver 
Vera sitt möte med den misstrogna författarinnan  och be- 
rättar bland annat: 

!

”Maria Sandel var stendöv, man måste skriva till henne 
i stället för att tala .  Hon var vän med alla sina grannar 
och de unga anförtrodde henne sina kärleksaffärer . Hon 
hade arbetat på fabrik och en dag efter en middagsrast 
hade det varit alldeles tyst, då hon kom in i fabrikssa- 
len . Hon hörde inte mer, dånet från maskinerna var slut . 
Hon brukade komma hem till oss ibland, men umgänget 
var lite besvärligt . [ - - - ] Men bekantskapen med henne 
var rik och givande, hon var en begåvad och i synnerhet 
skönhetstörstande  själ .  Skönhet fann hon på alla områ- 
den, det bleka, tärda, alltid spända och forskande ansik- 
tet hade något vackert och patetiskt över sig .” 

!

Vera von Kræmer frilansade hos Social-Demokraten under 
1890-talet, var journalist på Svenska Dagbladet 1901–1906, 
teateranmälare  i Social-Demokraten 1906–1910 (andra fast 

!

Jag arbetar inte, lever i nästan obruten enslighet och vet 
ej hur tiden går .  Min lilla gumma mor är död .  Vi hade 
levat hela mitt liv samman med undantag av några få år . 
Hade!  Jag vet ej om jag inte gör det ännu .  Jag tycker 
att mitt liv är slut .  Nu förstår ni säkert att följetong av 
mig måste utebli .  Jag skulle inte ens under  andra för- 
hållanden kunna skriva en sådan .  Ni såväl som V v K . 
överskattar mig .  Jag själv vet, gudarne vare tack, bättre 
besked om M .  S-l och lägger skriveriet på hyllan . 
Eder Maria Sandel.16 

!

Så blev det lyckligtvis inte . 
!
Brev till Hugo Geber 
1908 utkom på Hugo Gebers  förlag Maria Sandels första 
bok, novellsamlingen Vid svältgränsen och andra berättelser: 
skildringar ur Stockholmslifvet .  Boken rymmer nio noveller 
om själsdödande fabriksarbete, ofrivilligt havandeskap, fos- 
terfördrivning, självmord, dråp, arbetslöshet samt svält och 
elände i största allmänhet, ämnen som skulle återkomma i 
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Sandels fortsatta författarskap . Boken har sin styrka främst i 
de målande miljöskildringarna från förra sekelskiftets fattig- 
Stockholm .  Utgivningen hade föregåtts av viss brevväxling . 

!
Mariebergsgatan 1,  8 .6 .08 Herr Hugo Geber, Sthlm . 
”Nu  kommer jag med sol och sommar”  skrev fröken 
Milow i brevet som underrättade  mig om ert beslut att 
utgiva mina försök . Det hela syntes mig dock så otroligt 
och mitt arbete så svagt, att då hon själv ankom, möt- 
tes hon av ett novemberansikte .  Men nu har jag hunnit 
vänja mig, herr Geber, och är glad . Och tack för er vän- 
liga skrivelse! Det är så uppmuntrande att se det ni tror 
mig duga till något, ty såväl fröken Milow som ”V v K” 
har sagt mig vilken heder det är att bli antagen av er . 
Fröken Milow har fått några manuskript, som hon sän- 
der .  Allt är för ert eget gottfinnande . 
Med största högaktning .  Maria Sandel17 

!
Hugo Gebers förlag grundades av Ernst Hugo Geber 1887, 
efter omstrukturering  av Joseph Seligmanns förlag Jos Se- 
ligmann & Co .   Förlaget  gav de  första  åren  av 1900-talet 
framför allt ut verk av August Strindberg .  Efter Hugo Ge- 
bers död 1914 övertogs förlaget av sonen Nils Geber, som 
sedan förlaget 1928 förvärvats av Almqvist & Wiksell blev 
verkställande direktör . Den sista utgivna boken med Geber 
angivet som förlag utkom 1998 . Nästa brev till Hugo Geber 
avskickas den 26 augusti . 

!
Mariebergsgatan 1, dörr 5 . 
Förläggaren Herr Hugo Geber, Stockholm 
Till den 1:sta sept .  har jag en ny bok färdig – en skild- 
ring i 14 kapitel, ur arbetarlivet  med eventuell titel: I 
hyreskasernen .  Får jag sända er manuskriptet  till påse- 
ende? I så fall, vill ni då meddela er med mig angående 
de följder som därav komma upp [ - - - ] . Skulle ni åtaga 
er utgivandet, så har jag ett bestämt pris, som jag ej går 

under, men ber att få avvakta efter ert förslag . 
Med utmärkt högaktning Maria Sandel18 

!
Sandels handstil är inte den mest lättlästa, och vissa ord är 
helt enkelt otydbara .  Tydlig är däremot  hennes nervositet 
och osäkerhet, som skulle minska betydligt med åren . Hen- 
nes vacklan mellan olika ståndpunkter och förslag kan ändå 
inte dölja att hon när hon väl vant sig vid tanken gärna vill 
få boken utgiven . 
!

Mariebergsgatan 1, 5 .  Skogshyddorna .        10 .11 .08 
Herr Hugo Geber! 
Idag har jag blivit satt i tillfälle att taga del av Er skri- 
velse till Fru V . Kræmer . Därav ser jag att ni varit så vän- 
lig att underhandla  med fru Sternberg om svältgränsaf- 
fären samt fört denna  till slut .   Igår ankom emellertid 
medföljande brev, som ju ser rätt vederhäftigt ut – utom 
det lilla [ - - - ] .  Så hennes anbud  är väl blott att svara 
avböjande .  Jag sänder skrivelsen därför att ni skall få se 
saken från alla sidor, viss som jag är att ni vill mitt bästa . 
Mycket erkännande skulle jag bli nu, om ni ville sända 
mig fr Sternbergs brev till genomläsning (och skulle det 
i så fall återsändas med mig) eller också själv meddela 
mig villkoren, som uppgjorts .  Huvudsaken  för mig är 
att berättelserna  inflyter i goda publikationer  inte i nå- 
gon liknande vår kolportagelitteratur . . 
Å fabrikerna ägas numera mycket böcker genom 
bokuppköpare som verkstadslaget utser . Kanske har jag 
[ - - - ] förslag att framställa till er ägnat att få fart i svält- 
gränsupplagan . 
Svar mottas tacksamt, och ber jag er återsända  [ - - - ] 
gamla [ - - - ] skrivelse . 
Med utm .  Högaktning Maria 
Sandel19 

!
Utgivningsförhandlingarna verkar föras över Sandels hu- 
vud, om än i välmening, vilket bidrar till hennes oro . Fram- 
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för allt fruktar hon att boken ska dyka upp i fel sammanhang . 
Kolportagelitteratur var böcker av låg klass, ofta regelbun- 
det utkommande  häften, som bjöds ut av kringvandrande 
försäljare särskilt under  1800-talet och 1900-talets början . 
Ordet  har fått innebörden  ”sämre litteratur” .   Kolportage- 
romanen utmärks av torftig personteckning, händelserik 
intrig, starka våldsinslag, tårdrypande  kärlekshistorier och 
bristfälligt språk . Dess roll har i dag övertagits av TV-serier . 
Hennes nästa brev följer endast två dagar senare: 

!

Mariebergsgatan 1 .  Skogshyddan .        12 .11 .08 
Herr Hugo Geber, Sthlm . 
Med ett uppriktigt tack för allt ert besvär, i mitt intresse, 
med .  De tyska (?) underhandl .  återsänder  jag härmed 
fru Sternbergs bref . Jag är fullkomligt nöjd med det som 
skedt .  Hennes bref är tilltalande . 

Plågsam debut 
Utgivningen  vållade  sedan 
den känsliga skriftställaren 
mycken harm på grund av för- 
fattaren, pedagogen och mo- 
derata politikern Cecilia Mi- 
lows,  1856–1946,  beteende, 
i synnerhet hennes baksides- 
text, som Sandel inte utan skäl 
uppfattade som nedlåtande, 
bland annat kallas hon ”fattig 
arbeterska” .  Cecilia Milow ar- 
betade på Hugo Gebers förlag 
och hade träffat Maria Sandel 
via Tolfternas samkväm .  Hon 
gav även Sandel i uppdrag att  
översätta några berättelser  

!

 
!

Så var det om bokens ökade spridning . Ni vet kanske 
icke att mitt namn har en rätt god klang inom arbetar- 
nas led med . Detsamma [ - - - ] gjordes minst utgiva skri- 
velserna i bokform, ämnade jag föreslå er en billighets- 
upplaga, men min mors sjukdom och död nedbröto mig 
helt .  Emellertid är jag viss på att skulle gå godt . 

Häromdagen  talade  emellertid  en arbetare  om för 
mig, att bokspridaren  i hans verkstad fått påstötning av 
kamraterna om att inskaffa ”Vid svältgränsen” . Verksta- 
den heter Brinna (?) och där säljes mycket böcker .  Den 
är dock en av de mindre .  Jag har ju mitt stora parti . . . 

Så en sak – varför inte sätta in ett par annonser i So- 
cial-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 arbetarne och deras press räkna mig som sin . 
Då . . .  Ja, mer behöfver jag inte säga . 
Med utmärkt högaktning Maria Sandel20 

 
och noveller av den engelske författaren Arthur Morrison, 
som bland annat skrivit om arbetarklassens eländiga bo- 
stads- och levnadsförhållanden i 1890-talets London .  San- 
del hade i juni 1908 skrivit och tackat Cecilia Milow för 
hennes hjälp med att få boken  utgiven21 .   Nu  ältar hon 
sin grämelse i flera brev till Gerhard  Magnusson med 
början söndagen den 10 januari 1909: 
!

10 .  1 .  09 .            Herr Red .  G .  Magnusson 
är det Ni som varit så vänlig att skicka mig Göteborgs- 
tidningen?  Så tror jag att döma av handstilen och har 
därför köpt mig en ny stålpenna för att skriva till Er . Jag 
blev så utomordentligt glad vid läsningen av tidningens 
anmälan av ”Vid Svältgränsen[”] . Inte över dess vänliga 
uttalande  om boken utan över kritiken av Cecilia Mi- 
lows ”anmälan” .  Ni kan inte tänka er hur dessa grella 
ord på bokpermen  plågar mig .  Jag har blivit skygg för 
menniskor, skygg för bläck och penna .  Säg inte att det 
är dumt .  Jag vet – jag vet, men kan ändå inte låta bli 
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att gräma mig, aldrig kan jag resa mig efter det olidliga 
medellöshetsintyget . 

Ja, därför kom nu tidningens ord som en upprättelse . 
Soc d .  har ju också påpekat  saken .  Har  Ni sändt mig 
tidningen, har Ni gjort en god gärning, ”Holger W” . Ni 
skall inte tro att jag glömt, att Ni skall ha ett exemplar 
av boken, men jag avskyr blotta åsynen av det förhatliga 
tryckverket .  Som jag ju inte kan giva bort en trasig bok 
– slita bort permen – får Ni vara snäll och låta mig ge er 
ett inbundet  ex .  litet längre fram .  Jag lovar att bandet 
skall bli av enklaste slag . 

Det är roligt att se Er signatur i Soc D . För ett par da- 
gar sedan var jag och gjorde intrång i Ert redaktionsrum 
– skrev litet vid min vän V v K:s skrivbord . Ni tycker väl 
inte illa om det? Under herr Brantings tid skedde det 
rätt ofta . 
Er vän Maria Sandel.22 

!

Påföljande lördag skriver Sandel på nytt till Magnusson och 
redogör närmare för omständigheterna kring debuten . Hon 
har nu i svarsbrev från Magnusson fått bekräftat att han varit 
brevskrivaren . De två första berättelserna i Vid svältgränsen 
är den långa titelnovellen och ”Mors kista” .  Sandel utreder 
med viss sardonisk humor Milows märkliga handlande och 
antyder i förbigående något om sina bostadsvillkor.  
 
Lördag . 

Ja, gärna, Holger  Vidmark, skriv gärna till Göteborg 
och tala om hur upprättad jag känner mig, och att även 
Ni, som min vän och meningsfrände, är glad för mig . är 
det verkligen så? Jag har inte trott att någon utom Vera 
och hennes man deltagit med mig i denna sak .  Och nu 
säger ni att förbittringen  varit stor även hos Er! Tack! 
Här har ni hela historien i korthet .  Den är dock endast 
för er: 

Jag ville inte ha ut någon bok .  Affären är uppgjord 

bakom min rygg utan min vetskap .  Efter enträgna upp- 
repade  anhållanden  av Fröken  Milow fick hon de två 
första berättelserna i manuskript .  Men blott till genom- 
läsning .  Detta var i januari månad .  Sedan var allt tyst . 
Först i början av juni kom ett brev som gjorde mig allde- 
les utom mig av förbittring .  Där stod nämligen, att det 
låg kontrakt att underskriva hos henne .  Hon hade helt 
enkelt uppgjort mellan mig och förläggaren utan att un- 
derrätta mig .  Jag satt ännu med hennes brev i handen, 
då hon själv i sällskap med en dam kom in till mig . Hon 
var mycket glad och väntade att få se mig sådan (har 
hon sedan skrivit) . Det blev ett uppträde . Jag var så för- 
bittrad, att mina grannar hörde mig slå handen i bordet 
– väggarne äro av compoboard  – då kan ni tänka .  Hon 
avlägsnade sig gråtande .  Nå, samma kväll skrev jag till 
Vera . Hon tyckte av vissa skäl att jag skulle antaga Herr 
Gebers förslag . Själv kände jag för Cecilia Milow, tyckte 
att det var hårdt  för henne att bli desavouerad i Herr 
Geber . Hon hade naturligtvis menat väl . Jag underskrev 
alltså . 

När jag kom hem och åter läste hennes brev, såg jag 
att där talades om ett ”företal” av henne .  Jag skrev ge- 
nast att något sådant icke fick ifrågakomma .  Hon sva- 
rade, att saken fick förfalla, men att hon ”ändå skulle 
skriva något fint” .   Så dog min mor . . .   Men trots  
min förtvivlan ihågkom jag boken, gick upp till henne 
och ville ha henne att avstå från allt skrivande . Nej, 
anmälan skulle hon skriva . Men hon gav mig handslag 
på att icke ett enda ord om mig själv skulle inflyta .  
Icke ett enda ord .   Icke ett .   Några  månader  derefter  
stirrar  de för- skräckliga raderna mot mig från bokens 
perm .  Ni vet, Holger Vidmark, ni som jag vad det vill 
säga för proletä- rer att arbeta sig fram .  Det kostar allt 
oss en smula mer märg och blod än det kostar 
samhällets hjärtebarn .  Jag behöver inte säga hur det 
kändes, hur det förbittrade 
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mig .  Ni har visat Er förstå det .  Till henne själv har jag 
inte nänts säga något . Jo, jag har fått flera brev, däri hon 
beklagar sig över min otacksamhet, och över att jag icke 
ger henne ett ex .  av boken med några rader tillegnan . 
Jag svarade en gång att jag hjärtligt tackade henne för 
det hon skrivit i Stockholms Dagbl . – delvis . Men att jag 
icke kunde göra det för ”anmälan” [ . . . ] .23 

!

Den 14 februari utgjuter sig Sandel en sista gång över Mi- 
lows manövrer . Brevet innehåller mest omtagningar från de 
tidigare breven .  Hon gör även några tillägg .  Med ”intyget” 
menar hon uttrycket ”fattig arbeterska” som hon tidigare 
kallat ”medellöshetsintyget” .   I  brevet  gör Sandel en  be- 
skrivning av sin personlighet: 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Amalia Fahlstedt 1853–1929 
Författare och skolföreståndare. Un- 
der 1890-talet gav Amalia Fahlstedt ut 
två romaner En passionshistoria, 1897 
och I dödvattnet, 1889. Hon skrev ock- 
så ett par novellsamlingar. Tillsammans 
med Ellen Key startade hon kvinnonät- 
verket Tolfterna 1892. 

!
V v K:s inlägg i Soc D .  kom innan vi talats vid om ”in- 
tyget” .  Utom henne har jag beklagat mig en smula över 
detsamma för två vänner .  Den ena av dem, författarin- 
nan Amalia Fahlstedt  – min mångåriga trofasta vän – 
svarade mig då: ”Men inte blygs du väl för att kallas en 
fattig arbeterska” .  – Skrattar Ni? Så borde jag ha gjort, 
men tyvärr . . .  [ - - - ] Jag är inte vek till lynnet utan 
stolt 

och en ensittare . Vore jag vek böjde jag mig smidigt . Nu 
kan jag bara brista .  Jag har levat som en råtta i ett hål 
hela denna tid, inlåst utan att utom i nödfall se andra 
än mina farstugrannar .  Det är också vännen C .  Milows 
svek som förbittrar mig . Jag har så ondt om råd att mista 
någon vän – de äro så få.24 

!

Dock skulle hennes vänskap med Amalia Fahlstedt  snart 
upphöra .  Sandels hjältinnor råkar ofta genom sin stolthet 
och självständighet i knipa; detsamma tycks ha gällt henne 
själv .  Utgivningen av novellsamlingen medförde även vissa 
glädjeämnen: 
!

8 .11 .09 Fröken Ellen Kleman! 
Tillåt mig härmed  uttrycka mitt varmt kända tack för 
Edra vackra ord om ”Vid svältgränsen” .  Som part i sa- 
ken är jag ju jävig att tala, och då jag nu använder ordet 
”förstående”  får Ni inte tro att detsamma dikterats af 
tillfredsställd egenkärlek – eder rec . är ju så berömman- 
de .  Emellertid tyckes det mig som om ni vore en verk- 
ligt fin förstående  kvinna, och det skulle varit mig en 
glädje att personligen få tacka er, men min mors död – 
Ja, den inträffade för några månader sedan, men ännu . . 
. Eder Tacksamma Maria Sandel .25 

!

Ellen Emma Augusta Kleman, född  24 juli 1867 i Karls- 
krona, död 28 september 1943 i Skeppsholmens församling 
i Stockholm, var en publicist känd som redaktör för Fred- 
rika-Bremer-Förbundets  tidskrift Dagny 1908–1913 och 
Hertha 1914–1932 samt utgivningen av Fredrika Bremers 
brev 1–4 tillsammans med Klara Johanson . 
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II . 
!
!
!

” En  enkel utstyrsel av boken, 
herr Bonnier !” 

!
!
!
!
!

Brev 1909–1914 
!

Den 29 september 1909 nämner Maria Sandel för första 
gången sin kollektivroman Familjen Vinge och deras gran- 
nar : en bok om verkstadspojkar och fabriksflickor, publice- 
rad samma år som följetong i Social-Demokraten och även 
utkommen i bokform på tidningens förlag: ”Familjen Vinge 
har nu fått en sådan dunderpuff,  att de fattiga människorna 
aldrig kunna stå rycken till slut .  Jag, som känner dem fruk- 
tar storligen, att de få gräsligt med belackare .”26 
I ett odaterat  brev som genom omnämnandet  av Hjalmar 
Brantings femtioårsdag kan årsfästas till 1910 omtalar hon 
att romanen  ska översättas till tyska .   Hon  koketterar  lite 
med sin bristande självkänsla i ett annat odaterat brev från 
samma år: 

!

Holger Widmark . 
Det var alldeles vådligt snällt av er att ge mig er bok, 
som är vacker .  Böcker är det bästa jag vet, och det skär 
i ens arma själ att nödgas återlämna en bok som man 
tycker om till lånbiblioteket .  Det slipper jag nu med er . 
Det är ett duktigt arbete av er, så långt jag hunnit läsa . 
Glad blev jag alltså men det knep i samvetet .  Jag har 

visst velat ge er mina böcker men jag kan inte tro att folk 
vill ha dem .  Istället för att ge ovälkomna presenter har 
jag tänt i spiseln med de flesta .  Men det slår mig nu att 
ni kanske inte tyckt illa om att få någon med påskrift . 
Så dumt . . . 

Och nu skall Branting firas .  Jag skulle skriva något 
men får inget bra, ty jag är så nedstämd .  Man har stulit 
en ring från byrån och portmonnän  (det var bara kop- 
par i den) från bordet . Ni kan vara glad över er bok, och 
det gläder er vän 
MariaSandel.27 

!

Ytterligare  fem odaterade  brev  till Gerhard   Magnusson 
finns, samtliga tackbrev,  hälsningar  och  dylikt .   Juldagen 
1910 skriver Sandel till Hjalmar Branting och tackar ho- 
nom för en tavla.28 Den 11 september  1911 vänder hon sig 
än en gång till sin trogne brevvän Magnusson bland annat 
angående sitt kanske mest kända verk, den 1913 utkomna 
kollektivromanen Virveln .  Dess handling åskådliggör med 
sandelsk språklig uttryckskraft och fantasi den helvetiska 
konfektyrfabriken Malvan, i vars förebild, chokladfabriken 
Sture på Fridhemsgatan på Kungsholmen, Sandel arbetade 
en kort tid i studiesyfte.29 Den skildrar också nöden i sam- 
band med storkonflikten 1909 . Boken börjar och slutar i en 
anda av framtidstro: 
!

Ack, vad jag innerligt hoppas vi få revan[s]ch för 1909, 
genom valen . Jag kan inte glömma – hos mig är ursinnet 
helt [?] rött, ännu efter två år .  [ - - - ] Till Holger W kan 
jag nämna att jag äntligen börjat med en berättelse om 
storstrejken .  D .v .s .  jag hoppas att den blir en berättelse 
om denna fast händelserna spela inom en trång ram . Att 
ödet skall ha utestängt mig från så mycket . . .  jag 
känner det tyngst vid sådana tillfällen då det gäller att 
skildra . Nå .  Nå .  Nå .  Nej, jag skriver inte mer, men hälsar 
Er . 
Er vän M .  S-l .  11 .  9.30 
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Sandels övriga brev från åren 1909-1911 har föga anknyt- 
ning till hennes skrivande .  1911 sänder hon sin vän Anna 
Branting två brev där hon bland annat berömmer  hennes 
året  innan  utkomna  roman  Fåfänglighet, 1913 ytterligare 
två där hon lovordar hennes 1912 utgivna roman Valérie.31 
I början av 1910-talet skriver Sandel tre brev till sin tidigare 
granne Kaj Andersson, som då var i yngre tonåren . 

Maria Sandel och  hennes  mor  hade  åren  1902–1905 
bott i en lånad bostad på St Eriksgatan, alldeles i närheten 
av det stora huskomplexet  ”Tegeltraven” där Kaj Anders- 
sons familj var bosatt . Kaj Andersson, egentligen Karin Ma- 
tilda Andersson, född 2 augusti 1897 i Stockholm och död 
där som ogift 3 juli 1991, blev sedermera en känd politisk 
journalist . 

Breven behandlar  privata  frågor,  släktskapsförhållan- 
den och dylikt och saknar samband med Sandels författar- 
skap.32  Att döma av breven hade hon ett nära umgänge 
med Kaj och hennes familj . 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Albert Bonniers förlag 
Albert Bonnier, 1820–1900, 
startade  förlaget  1837 .    So- 
nen  Karl-Otto  Bonnier, 
1856–1941, kom snart in i 
verksamheten och övertog 
förlaget vid faderns  död  år 
1900. 

Brev till Albert Bonnier 
Maria Sandel skickar även manuskriptet till Familjen Vinge 
till Albert Bonniers förlag . Det odaterade följebrevet är tro- 
ligen från slutet av 1911 eller början av 1912 . 

Hon riktar sedan ett antal brev till Albert Bonnier, för- 
lagets grundare, som dock varit död i tolv år: 
!

Herr Bokförläggaren Albert Bonnier  Stockholm . 
Följetongen som jag härmed tar mig friheten att sända, 
har gått i norsk övers .  i år och är under övers .  till tys- 
ka .  Arbetet därmed har benäget övertagits av frk Berta 
Hübner  (finslipningen försiggår dock i Tyskland) . 

Varför jag nämner detta? Emedan det inger mig för- 
hoppning  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 . 
V v K .  försäkrar mig att jag fick en ”briljant press” för 
”Vid svältgränsen” för tre år sedan . Jag såg intet av den, 
var ej frisk, men V v K är omdömesgill . 
Så Familjen Vinge är inte min första . . . 

Jag skulle bli mycket tacksam, om ni ej ville dröja allt- 
för länge med svar . 
En novellsamling blir färdig i höst, men jag fruktar ni 
är överhopad och tycker det är förmätet av mig att söka 
Sveriges finaste förlag . 
Med utmärkt högaktning 
Maria Sandel 
adr Mariebergsgatan 1, Skogshyddan Kungsh.33 

!

Förlaget svarar med krav på omfattande  strykningar  och 
ändringar .   Sandel är först motsträvig och genmäler artigt 
men kortfattat

Karl-Otto Bonnier . 
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Mariebergsg 1 . 8 .3 . .12 
Herr Albert Bonnier, Stockholm 
Tillåt mig uttrycka min tacksamhet, för att ni själv ge- 
nomläst min bok Familjen Vinge! Efter att ha sett ige- 
nom denna och rättat här och var finner jag att ett tju- 
gotal sidor kunna uteslutas – då hela kap .  Om pastorns 
besök .  Att stryka femtio sidor, som ni önskar, anser jag 
omöjligt . 
Med utmärkt högaktning Maria Sandel34 

!
Sandel avvaktar en tid och grubblar på detta, men då förla- 
get efter tre månader vägrat ge med sig tänker hon om och 
rättar sig efter dess anvisningar, förutsatt att boken verkli- 
gen kommer ut: 

!
Juni 10 .  1912 
Bokförläggare herr Albert Bonnier, Stockholm 
Står ni fortfarande  vid ert förslag om Familjen Vinge, 
herr Bonnier? Jag ångrar nämligen mitt avslag .  Har läst 
igenom den ordentligt  och inser att ni har fullkomligt 
rätt i er åsikt, att den skulle vinna på en koncentration . 
kanske borde också det hemska slutkapitlet infogas på 
annat ställe, så att intrycket av det hela ljusnar . 
Följetongen är 320 sidor .   Ni önskade omkring femtio 
bortarbetade  . . . Jag skulle vara er mycket förbunden, 
om ni snarast ville ge svar på min fråga .  Blir detta 
jakande skall jag genast gripa mig an med 
omarbetningen,  som jag tror nog skall kunna låta sig 
göras enligt Er önskan . Med  utmärkt  högaktning  
Maria  Sandel  Adr  Marie- bergsg 1 .  Sthlm .  K.35 

!
Under sommaren arbetar Sandel träget med romanen och 
kan i augusti meddela att hon företagit stora ingrepp i dess 
komposition  och  innehåll .   Hon  har  även åsikter  om ut- 
smyckning och baksidestext .  Det förhatliga ”intyget” kom- 
mer åter för henne . 

Mariebergsgatan 1 .        20 .8 .12 
Bokförläggare herr A .  Bonnier Stockholm 
Härmed  Familjen  Vinge .    Omkring  femtio  sidor  äro 
borttagna, och det övriga är delvis omarbetat . Och tack 
för ert goda råd om starkare koncentration!  Jag var en- 
faldig, som ej genast insåg hur rätt ni hade . 

En enkel utstyrsel av boken,  herr  Bonnier!  I detta 
sammanhang måste jag beröra min första bok Vid svält- 
gränsen . Herr Hugo Geber gav denna en ”anmälan” på 
pärmen .  Den var skriven av Cecilia Milow .  Den höll på 
att knäcka mig. Låt Familjen Vinge föra sin egen talan! 
Med utmärkt högaktning Maria Sandel36 

!
Sandel har nu lytt förlagets råd och onekligen gjort roma- 
nen mer strömlinjeformad, men å andra sidan mindre origi- 
nell och personlig . Det öppna och oavslutade, som är något 
av ett kännemärke för Sandel, har så att säga offrats på den 
litterära konventionens altare .  Trots denna uppoffring drö- 
jer dock förlaget med utgivningen och efter ett halvår tryter 
Sandels tålamod . 
!

Febr .  4 .  1913      Herr K .  A .  Bonnier 
Hur  blir  det  med  utgivandet  av  min  bok  Familjen 
Vinge? Jag skulle bliva er förbunden  för ett svar innan 
denna veckas utgång . 
Högaktningsfullt Maria Sandel, Mariebergsgatan 
1.37 

!
En månad  senare följer ett brev i ett annat  ärende,  med 
oklar syftning – bilaga saknas: 
!

Mars 3 .  13 Mariebergsgatan 1 . 
Herr K .  A .  Bonnier Sthlm 
Medföljande diktning har blivit mig tillsänd från intres- 
serat håll med begäran, att jag skulle hembjuda den till 
er .  Vill ni vara vänlig och låta mig veta hur ni tycker . 
Högaktningsfullt Maria Sandel38 
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Ytterligare två brev avsänds 1913, båda  odaterade .   I det 
första bifogas ett pappersark  som ska ersätta ett felaktigt 
blad i manuskriptet . I det andra verkar hon ha ångrat några 
av sina tidigare ändringar, kanske av fruktan för att beröva 
boken något av dess egenart . 

!

Herr Bonnier! 
Blir inte allmänheten missbelåten med att få så liten va- 
luta i papper .  Boken blir ju så tunn .  Det var i ert brev, 
fråga om tolv ark, med detta format blir det väl knappt 
tio .  I dessa bokbillighetens tider . . . 

Nå det går väl ej att ändra .   Men om så kanske det 
uteslutna sextonde kapitlet kunde rycka in .  I så fall ar- 
betar jag över det .  Titeln tycker jag är tung .  ”Och deras 
grannar” kan gott uteslutas .  Giv boken en konstnärlig 
teckning eller också ingen så blir jag er så tacksam . 
Eder Maria 
Sandel39 

!

När boken kommer ut senare samma år är den dock ut- 
formad enligt förlagets önskemål .   Den gavs 2015 ut i ur- 
sprungligt skick .  Familjen Vinge företräder  ett övergångs- 
skede mellan novellsamling och roman och visar hur Sandel 
strävade efter att utvecklas mot större format .  Den saknar 
övergripande  handling och sönderfaller i kortare berättel- 
ser med familjen Vinge som mittpunkt .  Händelseförloppen 
blandar stort och smått i fritid och arbete och utmärks av 
snabba kast mellan idyll och katastrof . 

Sommaren 1914, då korrespondensen  med Gerhard 
Magnusson i stort sett upphört,  ber hon honom i tre brev 
att utverka platser på Marholmens semesterhem i Norrtälje 
åt femtioåriga ”hattarbeterskan frk .  Karlsson”, fru Bodén 
med  fyraårig dotter  och  bageriarbeterskan  Selma L evin 
med sjuklig tolvårig dotter; hon vidarebefordrar  fröken 
Karlssons tack i ett senare brev .40 Dylika hänvändelser till in- 
flytelserika personer företog Sandel ofta.41 

III . 
!
!

”Sött ligger inte för mig.” 
!
!
!
!
!
!
!
Brev 1915–1922 

!

Maria Sandel hade  åren kring 1910 tillsammans med ett 
fåtal andra författare såsom Karl Östman,  Gustav Heden- 
vind-Eriksson och Martin Koch skapat den första svenska 
arbetarlitteraturen .  Hennes böcker hade fått en del beröm 
från etablerade recensenter och bland annat hade Martin 
Koch  och  Social-Demokratens litteraturkritiker   Erik  He- 
dén  lovordat  den  1913 utkomna  strejkromanen  Virveln. 
42Rent pekuniärt  hade dock utgivningen varit föga 
inbringande och trikåstickmaskinen  i hennes enrummare  
på Mariebergsgatan 1 fick även fortsättningsvis svara för 
hennes uppehälle .  Hedén och Sandel brevväxlade 
sporadiskt: 
!
!

16/2 1915      Dr Erik Hedén! Sthlm 
Ert  brev har tyvärr genom ett slarv kommit mig sent 
tillhanda .  Det är väl därför nu för sent att försöka ef- 
terkomma er önskan .  Någon fredsdikt skulle jag nog i 
alla händelser inte kunna plita ihop .  Emellertid har jag 
många rim påbörjade .  En engelsk soldat som i skytte- 
graven läser brev från hustrun  – själva brevet som får 
hans själ till [ . . . ] – och kulan från fiendelägret som 
tar hans liv . 
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Jag talar om detta för att visa det jag inte är omedgör- 
lig utan tacksam för er vänliga omtanke, men som sagt 
är jag väl för sent ute . 
Tillgivna Maria S-l43 

!

Senare samma år mottar  Sandel ett brev från pedagogen, 
teologen, religionshistorikern, författaren mm Emilia Fo- 
gelklou .  Den sökande och med åren mycket bildade Fogel- 
klou, 1878–1972, var en pionjär och nydanare framför allt 
beträffande undervisningsmetoder  och bland mycket annat 
även litteraturvetare .  Att hon vänder sig till Sandel är såle- 
des inte förvånande men Sandel förleds av sin skygghet och 
osäkerhet att svara avvisande .  Fogelklou var dotter  till en 
tjänsteman på länsstyrelsen och hade sedan tjugoårsåldern 
försörjt sig genom eget arbete, i första hand som lärarinna . 
Hon och Sandel hade kanske mer gemensamt än vad den 
senare tycks vilja tro  men något mer brev till Fogelklou 
skrev hon inte så vitt man vet . Senare delen av Sandels brev 
kan ses som ett dåtida inlägg i den ständiga debatten  om 
det självupplevdas betydelse i litteraturen med förgreningar 
i diskussioner om identitetspolitik med mera . 

!

Sthlm 3 .4 .15      Fröken Emilia Fogelklou . 
Ert brev är så varmt och vänligt, men jag kan inte svara 
därpå så som det förtjänar och som jag ville – ser fortfa- 
rande ”mycket svårt i ögonen” . 
En sak måste emellertid sägas, ni överskattar mig .  Om 
ni kände mig närmare, skulle ni finna att jag inte är på 
något sätt tilldragande .  Och intressant lika litet .  Jag ser 
ingenting av världen, har inga bekanta av betydenhet, 
lever i den djupaste ensamhet .  Ni förstår då . . . 

Ni är en sökare, det gläder mig – ni har ju visat mig 
vänlighet – ty då har ni åtminstone er beskärd sökan- 
dets lycka .  Men hoppas inte på närmare kontakt  med 
den värld jag skildrat, den öppnar  sig inte, öppnar  ej 
det innersta för den som går oorganiska vägar dit; och 

andra ges inte för en överklasskvinna (dumt  ord) hon 
må komma med hjärtat lågande av kärlek och viljan ren 
som alpens edelweiss . Det är så tyvärr . Ni ser mina brev 
äro kärva som granbark .  Bara missräkning för er . 
Er .  M .  S-l.44 

!

Sandel var tacksam för den uppmuntran Erik Hedén  gav 
henne  i hennes författarskap  och ville gärna efterkomma 
hans önskemål när hon kunde, om det så gällde dikter el- 
ler något annat .  När hon anser sig tvungen att neka ger det 
henne följaktligen dåligt samvete .  Vad det handlar om i ci- 
tatet nedan förblir oklart, möjligen om ett fotografi som hon 
återkommer till den första december 1919 . 
!

Sthlm 23 .10 .17      Dr Erik Hedén 
Er skrivelse är vänligt uppriktig,  gör det mycket svårt 
för mig att svara nekande .  Jag har emellertid goda skäl, 
de äro dock icke av glad natur och förtiges, eftersom ni 
är min ”vän” .  (Ni ser jag tar fasta på ert ord) . 
Själv [ . . . ] är ingen demonstration mot [ . . . ] er här i 
frå- gan att ni lämnat Soc .D:s red! Det smärtade och 
oroade mig och gör så än . 
Maria 
Sandel45 

!
!
Tidens förlag 
!

Bokförlagsaktiebolaget Tiden hade hållit konstituerande 
bolagsstämma endast sex år tidigare, närmare bestämt mån- 
dagen den 7 oktober  1912, på Barnhusgatan  16 i Stock- 
holm .   Bland grundarna  fanns Hjalmar  Branting  och  det 
socialdemokratiska partiet .  Den 18 oktober  avhölls första 
styrelsemötet .   Tyngdpunkten  i utgivningen låg på böcker 
med  anknytning  till arbetarrörelsen  – såväl skönlitterära 
som historiska, politiska och ekonomiska sådana – biogra- 
fier och memoarer .  Förlaget utgav 1925–1927 Tidens lexi- 
kon och 1922–1992 Tidens kalender . Tidens bokklubb, som 



!

grundades 1940, var en av de första svenska bokklubbarna . 
Tiden gav även ut utländska klassiker i billighetsserier . 

1961–1963 samordnades  verksamheten  med  Folket  i 
bilds förlags, 1992 övertogs förlaget av Rabén & Sjögren . 
1995 uppgick det slutligen i Rabénförlagen AB .  Förlagets 
arkiv omfattar 560 volymer och förtecknades  senast i au- 
gusti 2005 .  Det består till omkring en fjärdedel av förfat- 
tarkorrespondens varav huvudparten  upptas i ett brevskri- 
varregister . Dessutom finns manuskript, avtal och kontrakt, 
handlingar  rörande  vissa författare,  36 volymer räkenska- 
per, 290 volymer recensionsklipp, femton volymer fotogra- 
fier med mera . 
!

Karl Olsson 
Karl  Agnar  Olsson,  född  2 
juli 1887 i Arvika och upp- 
vuxen där i en skräddarfa- 
milj, död 1 december 1948 i 
Bromma i Stockholm, hade 
efter avgångsexamen 1902 
från Arvika lägre allmänna 
läroverk  arbetat   bland   an- 
nat  vid  Arvika  orgelfabrik 
och 1908–1909 studerat vid 
Brunnsviks folkhögskola ut- 
anför Ludvika .     Från   1909 
var han medarbetare i Värm- 
lands folkblad. 1910 flyttade 
han till Stockholm och tog anställning vid Frams förlag, 
från 1911 vid ab Ljus och från 1914 vid Bokförlaget Tiden. 
Han var från 1917 VD i Tiden och från 1918 ledamot av 
dess styrelse .  Olsson var sedan 29 mars 1914 gift med 
Julia Augusta Charlotta  Ström, född 28 december  1884 i 
Hall i Enslöv, död 7 juli 1970 i Sandviken.Karl Olsson hade 
Omfattande bildningsintressen och odlade personliga kon- 

takter med många författare .   Han  var samtidigt känd för 
att ogärna ge sig in i ekonomiskt farofyllda projekt .  Tidens 
utgivning präglades under Olssons tid av mångsidighet och 
litterär kvalitet.46 

33 av Maria Sandels brev riktas till Karl Olsson på Tidens 
förlag, som då låg i hörnhuset närmast Folkets Hus och nio 
kopior av dennes svarsbrev har sparats .  Detta kapitel be- 
handlar det dryga tjugotal brev hon skrev åren 1915–1922 
och berör främst romanen Hexdansen .  Sandel var besviken 
över det klena gensvaret från arbetarna, och då Karl Olsson 
på Tidens förlag hösten 1918 erbjuder sig att ge ut romanen 
Hexdansen – stavad så av Sandel – vägrar hon först: 
!

19 .9 .18      Bästa herr Olsson! 
Tack för ert vänliga intresse för boken! Men jag måste 
tyvärr avslå det hela .  Då inte större intresse kan påräk- 
nas från arbetarepubliken än uppl . anger – och Virvelns 
skrala åtgång understryker ju fakta – anser jag det takt- 
fullast att  siktpudra  min diktning  på  densamma .   En 
andra upplaga är säkerligen otänkbar .  Virvelns dito var 
ju mest bluff .  (Ni stod ju då utanför .) Den ekonomiska 
sidan av saken ställer sig så att honoraret komme att bli 
lägre än för någon av de tre föregående böckerna .  Och 
den första gavs ut för jämnt tio år sedan .   Avslaget är 
alltså definitivt . Med hälsning till Er lilla fru och er själv 
er förbundna  Maria Sandel. 
 

Karl Olsson svarar den  22 september 
 

Bästa fröken Maria Sandel . 
Jag kan icke säga hur ledsen jag blev av Edert brev . Här 
hade jag gått och glatt mig åt att förlaget i höst skulle få 
ge ut ett arbete som jag satte det allra största värde på – 
och så får jag denna chock – ja, jag försäkrar Eder att ett 
allvarligt slag mellan ögonen skulle icke ha be- kommit 
mig värre .  Ehuru jag har ytterst ringa hopp om 



!
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att kunna  beveka Eder  att ändra  beslut, kan jag icke 
utan vidare lägga Edert brev till handlingarna .  Jag tror att 
Ni underskattar  Tidens förlags möjligheter att sälja Eder 
bok .  Dels ha vi ju genom bokhandeln  samma för- 
bindelser med den del av pu[b]liken  som i allmänhet 
intresserar sig för litteratur  och därtill ha vi ju genom 
arb. kommunerna och våra kommissionärer spridnings- 
möjligheter till den publik som bokhandeln  och andra 
förläggare icke nå .  Jag vill ingalunda för Eder rosa eller 
framställa dessa senare möjligheter i bättre dager än de 
verkligen äro, men det vill jag säga, att den arbetarpu- 
blik som köper böcker – till litteratur eller böcker räk- nar 
jag då icke den sämre billighetslitteraturen,  som ju tyvärr 
går i stora upplagor, – är den tacksammaste och den där 
det som ges faller i verkligt god jord .  Till sist är det väl 
ändå fråga icke om kvantitet utan om kvalitet.47 
!

Andra halvan av Karl Olssons brev upptas  främst av be- 
räkningar av upplagor,  priser och honorar,  samt förnyade 
försäkringar om bokens stora värde och försäljningspoten- 
tial .   Sandel låter sig dock inte övertygas och redan  nästa 
dag skriver hon till Bonniers förlag i hopp om ett avtal med 
bättre villkor .  Något svar på brevet har inte återfunnits . 

!

23 .9 .18 Förläggaren Herr Bonnier Stockholm . 
Tidens förlag har annonserat ut sig som utg av min bok 
Hexdansen .  Utan någon uppgörelse parterna  emellan, 
viss om att villkoren skulle bliva antagna . Men detta har 
ej blivit händelsen . 

Nu vill jag fråga er om det finnes någon utsikt, att 
boken kan utges i år, om den antages av er . För ett snart 
svar skulle jag bli er mycket tacksam .   Boken skildrar 
livet som det är i arbetarvärlden  helst bland de unga .  – 
att tro på dess framgång bland arbetarpubliken är nog 
uteslutet . 
Med utmärkt högaktning Maria Sandel48 

Sandel arbetar  på boken  under  närmare  ett år .   När  hon 
återkommer till Karl Olsson på Tidens förlag har hon infört 
stora nyheter, bland  annat en satir över Frälsningsarmén . 
Karl Olssons hustru Julia har då fött ett barn benämnt To- 
mas .  I augusti 1919 skriver Sandel: 
!

Bästa herr Olsson 
Jag var uppe  på förl .   och sade till om Julfacklan som 
ni väl fått veta? Har  ni fullt? Annars kanhända . . .   
Nå nu ser jag att det snart är sept .  Och om ett par 
dagar 
är boken färdig, manus menar jag .  Det var bara nyttigt 
att den fick ligga ett år .  Det är tillökat en smula – med 
den där berättelsen om pappa Nerman och hans gamla 
flamma Milda Överman  frälsningssoldat, f .d .   Ponton- 
järstrasslet kallad, (kanske har jag redan talat om det för 
er), som er fru trodde  skulle göra Svenska Morgonbla- 
det skalligt . Dessutom äro de övriga berättelserna något 
ändrade . Inalles blir det väl 245 sidor . Nå, ska vi komma 
till resultat? L åt höra av Er! 

Hur mår fru Julia och hans näpenhet, tvivlaren? äro 
de hemma än? Och har ni fått grå hår för typstrejken? 
Nog ta herrarna till alltid – många arbetare tycka att de 
redan ha avsevärda inkomster . (Jag har låtit ungklubbis- 
ten gäcka i en berättelse, det är en av nyheterna) . 
Hälsning .  M .  S-l.49 

!

Julfacklan gavs ut 1894–1961 av socialdemokratiska partiet . 
Svenska Morgonbladet, Sveriges första kristna dagstidning, 
grundades 1890 i Stockholm av Per Ollén, 1845–1904, som 
efterträddes som chefredaktör av sonen Natanael Petrus 
Ollén, 1879–1965 .   Tidningen  såg som sin uppgift  att be- 
kämpa sedligt fördärv .  Den lades ner 1958 . 
!
Hexdansen 
I Hexdansen möter oss patraskfamiljen Nerman, som lever 
främst på allmosor och bidrag de lurar till sig .  Modern Ida 
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och dottern  Alice förvärvsarbetar, de två övriga döttrarna 
försörjer sig på tillfälliga påhugg och förbindelser,  de två 
sönerna på brott och flickvänners prostitution,  medan den 
nedsupne fadern mest ligger på sofflocket . Dottern L illy fö- 
der ett barn i en smutsig källare och låter det ätas upp av 
råttor .  Känsliga Alice hunsas hemma och i arbetslivet och 
tar så småningom sitt liv .  Elaka dottern  Brita sol-och-våras 
av en struntförnäm ungklubbist . När Ida ligger hemma och 
dör överger pappa  Nerman  henne och driver runt  på ga- 
torna där han träffar sin gamla kärlek Milda Överman, som 
blivit frälsningssoldat och driver ett tvätteri .  Hon förslavar 
den nedgångne  mannen  och tvingar honom att dagarna i 
ända veva hennes manglar varvid han tycker sig ha hamnat 
i helvetet på jorden .  Boken avrundas med ytterligare några 
noveller i samma anda . 

Hexdansens världsbild utgör en konsekvent litterär 
svartmålning, paradoxalt njutbar genom författarens ironis- 
ka distans och sarkastiska humor . Pendlingen mellan komik 
och tragik är än mer halsbrytande än i Sandels övriga verk 
och skildringen av samhällets materiella och moraliska bot- 
tenskikt tangerar ofta gränsen till förakt för de drabbade . 
Sandel verkar nu ha gett upp  hoppet  om socialdemokra- 
tin, som här uppträder enbart som grälsjuka och dumdryga 
SSUare . I ett brev senare samma år fortfar Sandel att blanda 
affärer och privatsaker; hon upprepar skämtet om Tomas 
tvivlaren: 

!
Bästa herr Olsson! 
Hur är det nu med den lilla tvivlaren? Det var honom 
min visit gällde sist .  – 

Affären? Jo, så här är den: Förra året erbjöd Ni mig 
20 % .  Har nu förlaget lust att möta mig halvvägs är jag 
villig . Efter 20 % blir 2 .300 . Vad säger ni om 2 .000 jämt? 

Kommer saken till stånd, så står Ml .  till förfogande 
när som helst . 

Hälsa er fru .  Det var ledsamt att inte mitt brev till Julia 
(i maj) kom fram ty däri tackade jag er fru för de vackra 
blommor hon sände mig på sin lilla flickas dödsdag – en 
så finkänslig tanke av henne! 
Eder M .  S-l.50 

!

På baksidan av brevet har någon, troligen Olsson, anteck- 
nat: ”Föreslagit: 1 000 då boken kommer ut, 1 000 i april 
1920 .”  Sandels bud  verkar alltså ha antagits .   Hexdansen 
kom ut sent 1919 .  I ett brev till Hedén  med anledning av 
bokens mottagande noterar Sandel tacksamt att han berömt 
densamma i Social-Demokraten, medan Vera von Kræmers 
recension  gjort  henne  desto  mer  besviken .   Som svar på 
frågor om romanens idiom utreder hon slanguttryck, och 
gläder sig åt språkets rikedom .  Historien med porträttet  är 
delvis oklar men vittnar om hur svartsjukt Sandel bevakar 
sin integritet  och sitt privatliv .   Den  nämnda  årsboken  är 
Samfundet De Nios, varom mera längre fram . 
!

20 .12 .19      Dr Erik Hedén . 
 Lyckan har varit god mot mig – er recension av 
Häxdansen .  Ni har underbart  väl sett min mening med 
boken . Wells . . .  Det tycks mig vara enda vägen ur 
eländet. .Jag har inte läst flera omdömen om boken än 
ert och V v K:s .  Det kom som en lisa, ty jag hade tagit 
hennes hårt till sinnes .  ”Skadeglädje - - - försök till 
humor som slår över i råhet .”  Och  hämnden  är emot 
de stackarnas skadeglädje .  Ack, jag har skrivit boken 
med hjärtat bräddat  av smärta .  Det är ett dolksting i 
ryggen V .v K ger mig – hon har kallat sig min vän 
många år .  Tidning- en har fått porträttet  genom en väns 
svek – att jag icke kunde  giva efter för er önskan att få 
det till årsboken gjorde mig vid det tillfället ont, hälst 
jag ej kunde giva er skäl därför .  Det är nämligen av helt 
privat natur . 

Skarp tävlar framgångsrikt med kul .  Man säger nog 
en skarp gräsmatta .  Och i fråga om omväxling vet jag 
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eljest ej [otydligt] Tänk hur många variationer på barn 
det finns; gli, batting, knodd, stolpar m .fl . 

Nej farväl! Jag orkar så litet – har blivit sjuk för por- 
trättets skull bara en . . .  [otydligt] . 
Måtte det nya året bliva er och dem ni håller av till båt- 
nad . 
Er tacksamma  Maria Sandel51 

!
!

 
!

Sigfrid Hansson Anna-Lisa Hansson 
!

Brev till makarna Hansson 
Förutom  med Karl Olsson brevväxlade Maria Sandel mot 
slutet av sitt liv framför allt med Sigfrid Hansson och den- 
nes maka Anna-Lisa .  Sigfrid Hansson, 1884–1939, bror till 
Per Albin Hansson, till yrket murare, innehade 1905–1920 
flera befattningar  i Social-Demokraten och andra socialde- 
mokratiska tidningar . Åren 1921–1937 var han redaktör för 
LOs tidskrift Fackföreningsrörelsen .  Han blev 1919 invald 
i första kammaren och 1928 vald till ordförande  i Svenska 
Journalistföreningen .  Hansson utsågs till generaldirektör  i 
Socialstyrelsen 1937 . 

Sigfrid Hansson skrev ett stort antal böcker bland annat 
om svensk fackföreningsrörelse .  Hanssons arkiv förteckna- 
des 1943 och omfattar 49 volymer, varibland fyra volymer 

manuskript  och tretton  volymer brev till Sigfrid och An- 
na-Lisa Hansson med flera .  Sandels sexton brev är oregel- 
bundna,  mestadels odaterade  och handlar ofta om hennes 
dåliga hälsa och om dikter hon vill få publicerade för att få 
extrainkomster .  Den 19 november 1919 skriver hon: 
!

Herr Sig .  Hansson! 
Roligt och överraskande  att få ett livstecken från Er . 
Hur må de små och fru Anna-Lisa .  Det är fyra år i höst 
sedan vi träffades .  Bor Ni kvar på Essingen? 

Jo, om jag får något färdigt skall jag lämna Er det i tid . 
Om .  Tänk att ni återvänt till Er gamla kärlek Soc D .  Ni 
borde kanske aldrig lämnat den, ty . . .  Nå den 
behöver goda arbetare . 

Jag undrar om Er lilla Sig har några avlagda urväxta 
kläder .  Om så är vet jag en liten grabb på sjunde året 
som är utan .  Hans far är ett kräk, ligger på Grubbens 
för dundersjuka .   Men modern  är en bra kvinna, som 
efter 16 års ständigt elände äntligen låtit skilja sig från 
honom .  5 i familjen, äl[d]sta sonen 16 år är far lilla nu . 
Om fru Anna Lisa har något, så låt mig veta är ni snäll . 

Jag är icke riktigt kry f . n . v . annars skulle jag kila upp 
till Soc D .  bara för [att] det vore roligt att där träffa ett 
känt och vänligt ansikte . 
Eder .  M .  S-l . 
Hälsa er fru! Låt henne läsa 
detta!52 

!

Brevet är med sin blandning av stort och smått och sin delvis 
skenbara spontanitet  och talspråklighet typiskt för Sandels 
stil, vars särdrag i breven drivits något längre än i böckerna . 
Såsom ofta utber hon sig bistånd till fattiga grannar och öm- 
mar därvid särskilt för barnen.53 Stockholms stads allmänna 
försörjningsinrättning  öppnades  1860 på Fleminggatan 24 
på Kungsholmen och kom i folkmun att kallas Grubbens, 
efter de tidigare ägarna till marken Hans  Vilhelm Grubb 
och senare kommerserådet Michael Grubb . År 1922 fick in- 
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rättningen namnet Sankt Eriks sjuk- och vårdhem .  Sandels 
porträtt  av försumliga och alkoholiserade fäder hade som 
synes förebilder i verkligheten .  Samma dag skriver Sandel 
ännu ett brev – ämnena är som ofta böcker, barn och dikter: 

!

Kära fru Anna Lisa 
Det var roligt att träffa er .  Ni var snäll som lånade mig 
kortet, men nu har jag fått veta att även utomstående får 
låna på biblioteket mot betalning, och tycker därför att 
det är tarvligt åka på snålskjuts .  Skickar alltså kortet . 

Jag ser er lillunge framför  mig, och  är avundsjuk . 
Med detta tänkte jag skicka er en kärleksdikt på temat 
”du är min helg” med en begäran om en tjänst: avskrift 
på skrivmaskin, ty jag kan inte se hur den är i handstil . 
Dumt men sant . Emellertid kom just nu förhinder . Men 
vill ni? Det har kommit korr .  på en dikt till Julfacklan 
och i dag påminnelse om det .  Jag har nämligen förhalat 
tre veckor i hopp att Karl Olsson skulle vara glad över 
att bli den kvitt .  Skriven tyckte jag inte den var så värst 
illa 
i tryck – ack ack! 
Hälsning .  Vill ni skriva av den! 
Er M .  S-l .  som måste ski[c]ka av det leda korr .  och får 
skämmas i jul över ”Det är söndag, far” . Sött ligger inte 
för mig.54 

!

Kungsholmens nödbostäder 
De kvarter i Stadshagen på Kungsholmen Sandel bebodde 
och tidigt inmutade som sitt litterära revir försåg henne rik- 
ligen med stoff till hennes böcker .  Med tiden anlägger San- 
del ett ganska upphöjt berättarperspektiv  och Hexdansen 
framstår mest som en betraktelse över mänsklig lågsinthet 
med de skildrade  förhållandena  som åskådningsexempel . 
Ibland kan hon dock starkt leva sig in i romangestalternas 
lidanden, såsom Alices väg till självmordet och L illys ång- 
est över sitt ofrivilliga havandeskap.55 I beskrivningen av 
en 

vilsegången mänsklighet närmar sig Sandel existentiella för 
att inte säga religiösa frågor .  När Karl Olsson meddelar att 
han sänt ärkebiskopen boken förvånar det henne ändå med 
tanke  på dess delvis anstötliga innehåll. Liksom  tillförne 
skydde författarinnan offentligheten, vilket med stigande 
ryktbarhet  tedde  sig allt svårare .  Hennes  motvilja mot att 
visa sig på bild ådagaläggs ånyo . 
!

1 dec .  1919      Bästa herr Olsson! 
Tack för brev och böcker och löfte om böcker! Jaså, Ni 
har skickat Hexdansen  till erkebiskopen – vad tror Ni 
han tycker om källan till ex .  Nå, frid vare med luterska 
kyrkans alla tjänare .  Men för allt vad trevligt är i livet, 
gör inte mig till någon slik moralisk marketenterska . . . 

Jo, om det passar er kan jag komma till Skärgårdsga- 
tan om torsdag f .  m . . . 
Jag tittar i Soc D efter en recension över Dan Anders- 
sons bok och Viksten, men ingen syns till . Inte heller såg 
jag någon sådan om Hjärtan som kämpa . 

Erik Hedén  är nog gramse på mig för att ”de Nio” 
inte fick fotografi . Först skrev han ett riktigt vänskapligt 
brev om saken, men när det inte bet, så kom ett annat 
och det började så här: Fröken  S .  det går inte en dag 
utan att jag har ledsamheter för er skull .  När ej heller 
det hade åstundad  verkan, så fick jag ett visitkort från 
dr . Björkman, sällskapets sekr . och på det stod . . . ber 
att få nämna det Sällskapet de nio gärna betalar 
fotograferingen . 
Hälsning .  M .  S-l . 
Var vänlig och inte giv någon min adress, trots [att] det väl 
är obehagligt att neka .  Här har varit ett par tre obekan- 
ta, som hållit på att bulta sönder dörren – lönlöst 
arbete.56 

!

Dan Anderssons roman David Ramms arv och Albert Vik- 
stens bok Bortom lagen utkom båda 1919 på Tidens förlag . 
Karl Olssons hustru Julia Ström var 1916–1919 redaktör för 
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Morgonbris .  Han  gav 1918 ut hennes roman Hjärtan som 
kämpa.57 

Författaren och kritikern Erik 
Hedén, 1875–1925, var leda- 
mot av Samfundet De Nio se- 
dan det instiftats 1913 .   Maria 
Sandel skrev 1915–1925 sex 
brev till Hedén;  20 december 
1919 tackade hon honom för 
hans   recension   av   Hexdan- 
sen och beklagade att en vän 
olovandes gett en tidning det 
nämnda   fotografiet.58   Samfun- 
det  De  Nio  hade  1917  förärat  
Sandel ett pris på 1 000 kr .59     

Översättaren Karl Jakob Göran Linus Björkman, född 1860 
I Hargs socken, död 1923, var från 1913 fram till sin död 
dess sekreterare. 
 
Sigfrid Hanssons historik Ur skomakareyrkets historia: en 
studie över skråväsendet utgavs 1919 på Tidens förlag av 
Svenska Sko- och läderindustriarbetareförbundet .  Sandel 
tar boken till intäkt för att den 20 december för ovanlighe- 
tens skull förmedla minnesglimtar från sin barndom: 

!
Sig .  Hansson! 

Så stilig Er bok är till det yttre .  Få se om det inre sva- rar 
däremot .   Jag tycker så mycket om det gamla, och det 
skall bli roligt att bekanta sig med skomakarne .  Jag kände 
en gång en skoflickare – men det kan knappast roa Er .  
Emellertid var jag hela barndomen  igenom och längre 
ändå så arg, så arg, så arg, därför att han kallade mig sin 
”sonhustru” överallt ute och inne, och min tillämnade 
klådde jag när helst tillfälle gavs, och det var gudinog ofta 

Tack för boken. Ledsamt att Ni köpt min, då Ni hade ett ex . 
hos mig med tillägnan, men Birre, en söderamris, tog det 
gärna fast med bladet bortrivet . 

Kära fru Anna Lisa, hur mår Ni, mor lilla? Småung- 
arna äro väl över sig givna av julfröjd .  Barbro var ett år 
när jag sist såg henne . Det var i köket på Birkag . Sig Åke 
stod med utsträckta armar och lockade kom, och syster 
lill tultade  mot honom och tog en överhalning natur- 
ligtvis . 
God Jul och ett lyckligt nyår! Er tillgivna M .  S-l.60 

!

En ”söderamris” var en Södermalmsyngling som talade sö- 
derslang,  av Sandel kallad ”söderamerikanska”,  alltså en 
”söderkis” .  Detta idiom är i Hexdansens dialog så rikt fö- 
reträtt  att dess språk delvis är svårbegripligt .  Sandel har i  
ovanligt hög grad karakteriserat dess personer socialt och  
kulturellt genom deras jargon: arbetarungdomarnas språk 
späckat av slangord, SSU-arnas av delvis missuppfattade 
lärda och utländska ord, frälsningssoldaternas av kristna 
begrepp och religiösa sångtexter .  Denna lek med stilnivåer 
har uppenbarligen  roat henne och är underhållande  även 
för läsaren samtidigt som den framhäver de sociala klyftor 
romanen och de efterföljande novellerna demonstrerar. 
 
Kritik och beröm 
Maria Sandel hade 1905–1914 skrivit 24 brev till tidningsre- 
daktören och riksdagsmannen Gerhard Magnusson varefter 
brevväxlingen hastigt upphört .  Hon återupptar  korrespon- 
densen tillfälligt 1920 i samband med att Magnusson efter 
en affärsskandal tvingats lämna sina förtroendeuppdrag:61 
!

12 .  2 .  -20 Gerhard  Magnusson . 
Vän! 

Först ett tack för er vänliga och vackra julhälsning .  Det 
kommer sent men ni är ju temligen van vid min oartig- het. 
Låt icke det ledsamma som hänt nedslå ert mod

   
!
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Oändligt mycket i er mannagärning kommer att bestå 
och bära salighet åt många enär det är av värde .  Ni har 
velat det  bästa .   Se fram!  Slaget är förfärande  grymt, 
men en själ övervinner och blir starkare av olyckan . Och 
arbete finns i överflöd för en man som ni . 
Med oföränderlig vänskap Maria 
Sandel.62 

!

Sandels självförtroende har vuxit med åren och hon ställer 
nu inte endast krav på sin förläggare beträffande  honorar 
utan har även synpunkter på hur hennes verk ska mark- 
nadsföras . Hon tar också ganska lätt på recensenternas om- 
dömen, även om hon är nyfiken på dem: 

!

28 .  2 .  20      Bästa Karl Olsson . 
Det var spårvagn .  [Svar på fråga från Olsson?] 

Fru  Julia!  Det  är  väl inget  hväsande  med  hennes 
bröst? Hon såg ju ut som hälsan själv, då vi sist träffa- 
des, så nog repar hon sig .  Hälsa henne är ni snäll! 

Härmed  klippen .    Om  ni  ämnar  några  till  reklam 
så har jag ett förslag .  Sätt främst St Dbl .  [Stockholms 
Dagblads] anmälan .  Och det värsta däri .  Det kommer 
att göra sig överdådigt som reklam och jag blir förtjust . 
”Maria Sandel är en realist av det allra hårdaste och 
mörkaste,  fullkomligt  illusions- och  poesilösa  slaget . 
Det finns sidor i boken, som stinka värre än slaskeriet 
på familjen Nermans gård .  Den i många avseenden så 
nyktra och sanningssökande Maria Sandel blir ibland 
fullständigt vild i sin smak efter blod och törst .  En för 
kvinnan mycket ogenerad obscenitet visar hon i den 
drastiska scenen med Nerman i de frälstas krets .” Om 
det ej blir för mycket även slutet .  Sätt därunder  Gustav 
Ullman .  (Göteb  dbl) Marika Stjärnstedt, Karl Larson i 
By, Erik Hedén och vad ni finner dugligt . Men icke E W 
i Sv D .  Och akta Er för det överdrivna berömmet . 

Jag står för saken om . . . Och kan jag övervinna min 
olust skall du ta den dumma O R-n under behandling 

i Soc D .  Inte för vad han säjer om mig, det kvittar mig 
och han har rätt till sin uppfattning, men därför att han 
förväxlar arbetare med halli[c]kar, glädjeflickor, utpres- 
sare etc .  – slammet i samhället .  O herre skapare! Och 
så hans ” - - - vad har dikten med dem (undantagsfallen) 
att skaffa .” En litteraturanmälare  som luktar sillm[jöl] 
ke bildligt talat långa vägar . 

Har inte Svenska Morgonbladet  anmält den? Ej hel- 
ler Politiken? Ola Hanssons dikter är en uppenbarelse 
av fägring .  Jag visste intet därom förut . 
Hälsningar Eder, Maria Sandel . 
Tomas är väl i goda händer .   Tänk, vad hans mor-lilla 
skall längta . 
Var vänlig och göm St Dbl:s anmälan åt mig . 

!
1 .  3 .  20 
Mauritz Hellberg har skrivit och säger bland annat att 
han bett sin red skicka Er ett par ex av hans tidn .  med 
anmälan av Hexdansen .  Om ni fått så sänd mig! Mau- 
ritz Hellbergs erkännande  brev gjorde mig glad .   Han 
har nämligen visat sig vara en man i alla väder . 

Har förl .  ”De tre hemlösa[”]?  Jag skulle gärna vilja 
ha boken. Låt skicka den, så skall jag betala, då vi träf- 
fas . Jag har icke lätt att gå till någon bokhandel f .  n .  v . 
D .  S . 
Tag med Karlst .  Tidn .  i reklamen om anm .  är vänlig vil- 
ket jag har anledning tro av Red Hellbergs brev .  H .  har 
ju anseende som kritiker.63 

Diktaren Gustaf Ullman levde 1881–1945, romanförfatta- 
ren Marika Stiernstedt 1875–1954 .  Tidens förlag gav 1919- 
1922 ut Samlade skrifter 1-17 av Ola Hansson, 1860–1925 . 
Karl Mauritz Hellberg, född 14 oktober 1859 i Långserud, 
död 30 juli 1947 i Karlstad, var liberal politiker och chefre- 
daktör  för Karlstads-Tidningen  1890–1939 .   Hellberg  del- 
tog livligt i kampen för allmän rösträtt . 



!

Samtida arbetarförfattare 
Tidens förlag hade givit ut Dan Anderssons roman De tre 
hemlösa 1918 . Sandel skriver lite senare och tackar för den . 
Hon fortsätter: 

!

Nu kan jag gå ut, och har fått en släng av arbetslust . 
Alltså, vill ni ha den dikt jag har under arbete . . . 
Annars har jag intet för Majnumret, jag gjorde eld 
under  kaffehurran med en del annat skrivet i ett anfall 
av avsmak härom dagen .  Dikten heter God  morgon 
sol! Bäst Ni svarar, annars är dess öde kanske spiseln .  
[ - - - ] Fråga fru Julia om hon tillåter ett besök, då 
kommer jag och ser på Tvivlaren en dag . 
Hälsning . Maria Sl64 

!

litteraturforskare har ofta haft skäl att beklaga Sandels ova- 
na att elda sin kamin med värdefulla dokument . Drivfjädern 
för detta torde inte enbart ha varit kylan i hennes dragiga 
spisrum utan också överdriven självkritik och blygsamhet . 
Senare samma år skriver hon: 

!

Herr Karl Olsson .    Stockholm . 
Ni var mycket vänlig som skickade mig Dan Anderssons 
bok .  Jag har varit sjuk en tid ensam med mig själv och 
längtade just intensivt efter något att läsa – och så låg 
boken bredvid brevlådan .  Roligt .  Och jag tackar er av 
hjärtat . 
Hur  mår  fru  Julia och  unga  Thomas?  Hälsa  henne . 
Morgonbris  är tråkig nu .  är Dan Andersson proletär, 
som jag sett uppgivas? Man skulle tro han legat vid uni- 
versitetet minst .            Hälsning .  M .  S-l.65 

!

Det är oklart vilken av Anderssons två romaner Sandel åsyf- 
tar; hon kan ha fått båda sig tillsända vid skilda tillfällen . 
16 september 1920 dog den då 32-årige Dan Andersson av 
cyanidförgiftning på ett Stockholmshotell . Den 24:e samma 
månad skriver Sandel: 

!
!
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Kära Anna Lisa Hansson tack för ert löfte, som jag äm- 
nar begagna mig av, till fromma för det jag nu håller på 
med: Mors fingergull .  Ni är snäll . 

Om nu Julia Ström ville självkritik .  Förstår ni dikten 
till Dan Anderssons bår?  Inte  jag .   Hon  har goda an- 
slag – det övriga ger hon sjutton .  Ni som är hennes vän 
borde påpeka bristerna och därmed ge henne utsikt att 
bli något som diktare .  Ack ack, om jag haft någon så- 
dan vän . . .  Nu är det att plita och våndas i ovisshet 
och känna sig förkrossad ibland. ”Lillhjärtat” skulle bli 
bra i en visa .  Hälsning .  Jag måste få veta när ni 
kommer, så att nyckeln är i .  Jag är ju omöjlig för andra 
människor att få tag i.66 

!

Brevets tre återstående sidor upptas av dikter Anna-Lisa 
Hansson tycks ha utfäst sig att renskriva; de bekräftar San- 
dels ord om att sött inte passar henne .   ärligare  och mer 
inspirerade förefaller Sandels kärva omdömen om Julia 
Ströms författarskap, som hon nogsamt undviker att beröra 
i breven till Karl Olsson . Därefter glesnar korrespondensen 
med makarna Hansson, för att ebba ut mot slutet av 1921, 
då Sandel bland annat skickar ännu en dikt och kommen- 
terar den debatt om ”proletärdiktare” som nyss brutit ut i 
Social-Demokraten: 
!

Käraste Anna Lisa förlåt mig och skriv ni har ju maskin 
och skicka mig ett foto av ”Lillhjärtat[”] om Ni har nå- 
got .  Jag låg och skrev ett väldigt långt brev till Er och 
er man i går om proletärdiktning  och sådant men ser i 
dag att det är bara skräp . Jag är så bakom allt . Oljelunds 
första inlägg tyckte jag bra om men hans andra kvick- 
heter om doktorsringen  (Hedéns)  var olustigt .  Sånt är 
kärringfäkteri .  Hedéns artikel förstummade ju en först 
– men nu är jag inne igen på frågan och har bäst att 
lämna den .  Ack och ve att jag måste ut till brevlådan . 
Jag är så trött- Ni är bra snäll Sig Hansson som hjälpte 

!
!

SAMTIDA ARBETARFÖRFATTARE  |  57 
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mig [med] dikten .  Och ert brev piggade upp mig så jag 
åt en smörgås utan allt för stor motvilja . 
Bådas Er tillgivna Maria Sandel.67 

!

Arbetarförfattaren  Ivan Oljelund, 1892–1978, hade efter 
sporadisk skolgång och typografarbete 1916 tillsammans 
med Erik Hedén och Zeth Höglund dömts till ett års fäng- 
else i den så kallade förräderiprocessen  för att ha deltagit i 
en fredsmanifestation i Folkets Hus i Stockholm .  Oljelund 
hade  1916–1918 varit redaktör  på tidningen  Brand .   Han 
gav 1921 ut boken Med stort G . Hans mest kända roman är 
den självbiografiska Det hände på Kungsholmen från 1951 . 
Hedéns artikel föranleder ännu en kommentar från Sandels 
sida . 

!

4 .5 .21 Dr Erik Hedén  
Ledsamt  nog för mig är jag förhindrad  att vara med 
om De Nios årshögtid .  Det var emellertid roligt att få 
inbjudningen  och jag får förbindligast  tacka för den- 
samma – 
Nog kunde ni väl [skriva] mycket oftare i Soc .D .  Tid- 
ningen är torftig i många avseenden och ni lyser upp . 
Hälsning Maria Sandel68 

!
Elin Engström och Jöns Mårten Engström 
Samma år skriver Maria Sandel ett brev till Elin Engström, 
1860–1957, dotter till maskinisten Fredrik Karlsson och 
Kristina, född Blomkvist .  Elin föddes i Klara i huset Drott- 
ninggatan 26 och gifte sig vid 18 års ålder med tunnbinda- 
ren och agitatorn Jöns Mårten Engström .  De ingick i den 
lilla skara som 1884 brukade samlas hos ”Olle i stan”, Café 
International på Svartmangatan 11 . 

Olle var en orädd skomakare som varit i Tyskland och 
fått nya idéer och därför lät de första socialdemokraterna 
samlas på sitt kafé .  I en intervju i DN 1949 säger Elin Eng- 
ström: ”Jo jag var en av de första kvinnorna i arbetarrörel- 

!

 
!

Elin Engström Jöns Mårten Engström 
!
sen .  Jag gick in 1886 och då var det inget fruntimmer som 
var med där .” 

1887 kom Elin Engström till dåvarande Social-Demokra- 
ten och stannade där till den 1 januari 1935 då hon pensio- 
nerades .  ”På hennes lott föll under årens lopp skilda upp- 
drag”, säger Gunhild Höglund i en artikel om Engström på 
95-årsdagen .  ”Hon  skötte om bokföring, hon satt på pre- 
numerationskontoret som chef, hon städade och skurade . 
I alla skiften lika glad och tjänstvillig .” 1892 var hon med 
och bildade Stockholms allmänna kvinnoklubb och hon 
tillhörde de socialdemokratiska kvinnornas centralstyrelse 
under åren 1908–1911 .  1913 var hon ledamot av lagbered- 
ningen för revision av vissa delar av giftermålsbalken, 1914 
ledamot av pensionsnämnden  sedan dess tillkomst, 1917 
ledamot av hyresnämnden . 

Hon var också med från början bland Tolfterna, det 
kvinnliga nätverk Ellen Key skapade, liksom Ellen Key- 
stiftelsen, vars styrelse hon tillhörde under många år . 

När Engström var 29 år gammal dog maken och hon 
stod ensam med sex barn i åldern 2 månader till 9 år.69  I 
september 1921 avled en av döttrarna och Sandel skriver för 
att trösta henne: 
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Kära vän Elin, jag har fått veta att du nu bara har din 
flicka i hjärtat . Tänk lilla mor, att hon nu är säker för allt 
lidande, och att hon fick uppleva mycken lycka och kär- 
lek! Jag är så ledsen för dig .  Min stackars prövade vän . 
Men du skall icke låta dig nedslås av smärtan, Gärdas 
och Frejas barn behöver ditt varma hjärta och tänk så 
tröstfullt att intet mörkt och bittert vidlåder din flickas 
minne, godhet  och plikttrohet  var ju ett med henne . 
Stackars lilla Elin Mor . 
Din vän M S-l.70 

!

17 november 1921 gör Martin Koch ett inlägg i debatten 
om proletärdiktningen  i form av en kort allegorisk berät- 
telse i Social-Demokraten.71 Den 25e november erbjuder San- 
del Sigfrid Hansson  den nyligen skickade dikten  för 100 
kronor till ”julnumret”, beklagar sig ännu en gång över sin 
bräckliga lekamen och frågar hur  Anna-Lisa  och barnen 
mår .  Hon fortsätter: 

!

Ett tag hade jag stor lust att blanda mig i rabaldret om 
arbetardiktarna .  Men så kom Martin Koch .  Det är en 
karl .  Det är synd att ej Hedén  hade bättre,  smidigare 
klingor att värja sig mot .  I honom är det rivande fart.72 

!

Martin Koch, 1882–1940, är troligen jämte Charles Dickens 
Sandels främsta litterära förebild, när det gäller Hexdansen, 
framför allt i beskrivningen av trasproletariatet  i romanen 
Guds vackra värld från 1916 . Såväl uppskattning som påver- 
kan var ömsesidig.73 

Från 1922 finns endast en lapp till Karl Olsson med tack 
för böcker.74 1924 skjuter dock Sandels korrespondens  fart 
igen . 

IV . 
!
!
!

” Det kommer ut nog skräp 
mig förutan.” 

!
!
!
!
!
!
Brev 1923–1925 

!

Bortsett från enstaka sommarvistelser hos släktingar i Väs- 
tergötland och promenader med väninnor begränsades Ma- 
ria Sandels tillvaro alltmer till den lilla dragiga enrummaren 
på Kungsholmen .  Hennes tilltagande dövhet och försvaga- 
de syn gjorde tillsammans med hennes svårigheter att gå att 
hon så småningom helt undvek att lämna bostaden . Hennes 
verksamhetslust fick i stället sitt utlopp i ett forcerat avfat- 
tande av brev och romaner, hennes produktivitet är de sista 
åren av livet högre än någonsin . 

Sommaren  1923 söker hon  ännu  en gång utverka  en 
tids vila på Marholmens semesterhem för en överarbetad 
kvinnlig bekant och vänder sig nu till Elin Engström . Tonen 
är som vanligt kärv men uppriktig .  Hänvändelsen ger även 
tillfälle att lufta andra känslor och funderingar .  Elin Eng- 
ströms man Jöns Mårtensson  Engström,  död  1889, hade 
varit politiskt radikal och i likhet med Elin umgåtts med 
Hjalmar Branting, Fredrik Sterky, August Palm och andra 
tidiga socialdemokrater .  Med ”oskärat” menar Sandel tro- 
ligen ’obefläckat’ – den vanliga betydelsen är snarare den 
motsatta . 
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Käraste Elin . 
Här finns en fru, som mycket väl behöver vila upp på 
Marholmen .  Hon  är spårvagnsstäderska, och försörjer 
2 pojkar och sin gamla mor och gör det utmärkt . Jag har 
känt henne i 8 år; (inte vänner) hon är en myra .  Semes- 
ter får hon först den 5 augusti . 

Gör vad du kan så är du rar och kan vara förvissad om 
att handräckningen  är behövlig .  Hon är 44 år och heter 
Elin Karlberg .  Bor Skogshyddan 40 .  Jag lägger henne 
vid ditt snälla hjärta . Personligen har jag inga sympatier 
för henne . Men hon förtjänar och behöver Marholmens 
frid och gotter, en tid. Låt mig veta om det är utsikt få 
henne, snälla du . 

Det var roligt att träffa dig ehuru  jag hoppas  att vi 
ofta mötas i tysta tankar, säkert i kärleken till det äkta 
vilka former detta än tar .  Det är inte lätt att leva .  Din 
man var lycklig han som fick gå bort med sitt ideal oskä- 
rat . - Lite skiner Majsolen och det borde även vara Maj i 
ens tankegång och förhoppningar  . . .   Hur  som helst, 
Elin lilla, din vän hälsar dig .  M S-l.75 

!

I Maria Sandels andra brev från 1923, det första sedan 1905 
till Anna Lindhagen, beklagar hon att Lindhagen inte blivit 
återvald efter att Socialdemokratiska arbetarepartiet inte 
upptagit henne på sin valsedel .  1910 hade Sandel brutit sin 
långvariga vänskap med Amalia Fahlstedt, här kallad ”Ma- 
lin”; hennes död omnämns nu kortfattat .  Brevet är hållet i 
den värdigt sorgmodiga ton som kännetecknar Sandels sena 
korrespondens . 

!

Kära Anna Lindhagen! 
Hur många år ha nu gått sedan vi träffades per post! Vi 
ha blivit gamla kvinnor, men min tillgifvenhet för dig 
har trotsat  tiden och jag tror  att vi ofta träffats i tan- 
karna när något vackert och rättfärdigt mött . 

Du har säkert icke haft det gott alltid, särskilt under 

denna sista tid . . .  Det är en nedrig otack 
arbetarpartiet visat dig .  Jag är alldeles utan bekanta 
eller förbindelser så jag vet intet om orsaken, men något 
så när har jag ju följt med din offentliga verksamhet och 
dömer därefter . 

Och orättvisan mot dig är uppenbar .  Inte heller var 
SocD:s hållning den bästa – det varslar illa för framtiden 
partiets uppenbara vilja att mota intresset och duglighe- 
ten ur andra samhällslager än arbetarens .  Gud  vet att 
jag skulle haft inlägg klart i rappet under valhetsen, om 
mina ord egde det allra minsta inflytande, och jag ber 
dig tro att det då skulle varit egnat att klargöra betydel- 
sen av ditt arbete och din goda vilja .  – 

Hur är dig annars .  Malin Fahlstedt har gått bort och 
det var gott för henne .  Anna Bellander träffade jag sist 
14 .  Skrev till henne för ett par år sedan men hon har ej 
svarat .  Några arbetarbekanta  har jag icke – jo, en familj 
– och inga andra heller Det har varit så i flera år; ensam- 
heten och jag äro mycket goda vänner . 
Hälsning och en varm välgångsönskan till dig från din 
gamla vän M .  S-l.76 

!

I sitt första brev från 1924 skriver hon: 
!

22 .2 .24      Bästa Karl Olsson 
Korr .  är inlämnat Österbergs bageriaffär Fleminggatan 
66 om ni vill vara så vänlig och låta avhämta det . jag har 
svårt att få bud till posten och orkar inte gå själv . Låt 
mig få brutet korr! Säkert . 
Er förbundna M .  S-l.77 

!

Maria Sandel var nu knappt 54 år och hade tre år kvar att 
leva, ändå  var hennes kanske märkligaste skapelser ännu 
outgivna,  den  förtätat  visionära Droppar i folkhavet  och 
den splittrade och motsägelsefulla men rika och fängslande 
Mannen som reste sig .  Det är oklart vilket arbete det hand- 
lar om i brevet ovan .  Dessa sista år brevväxlar hon nästan 
enbart med Karl Olsson på Tidens förlag . Den 31 mars vän- 
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der hon sig dock till sin gamle brevvän Sigfrid Hansson ef- 
ter ett längre uppehåll: 

!

31 .3 1924      Bästa Sigfrid Hansson! 
Ni kan tro jag blev glad över att få Er bok .   Orsaken 
varför jag inte för länge se’n sagt det och tackat är bris- 
tande hälsa .  Vintern har varit svår för mig .  Ni förlåter 
mig nog .  Hur må Anna kära och barnet? Hälsa henne 
vänligast . För allt jag vet går det Er väl i händer och det 
gläder mig . Jag läste E . Hedéns artikel om en motion av 
Er .  Nå, därom är jag bakom flötet men nog borstar He- 
dén sig ibland i onödan .  T .ex .  om Simson .  Han klagar 
över att den berättelsen om honom inte är intagen i en 
lärobok för barn och kallar den världsklok eller dylikt . 
Herre i höjden – ungar! Som om grabbar [som] Martin 
Koch kom till korta utan synd . Han fäktar inte bra [men 
är] duktig annars, instämmer [att hans] franska brev äro 
intressanta . 
Er tillgivna Maria Sandel .  Kanske ni flyttat från Essing- 
en.78 

!

Två böcker  av Sigfrid Hansson  kom ut 1923: Landsorga- 
nisationens första kvartssekel 1898–1923 samt Den svenska 
fackföreningsrörelsen .    Brevets  innehåll  i  övrigt  är  delvis 
oklart . Sandels handstil, där flera av bokstäverna med tiden 
blir alltmer lika, gör i förening med hennes förkärlek för 
bildspråk  och ovanliga formuleringar hennes brev alltmer 
svårtydda . 
I likhet med vissa författarkolleger tycks Sandel stundtals 
se sin korrespondens  som förövningar för litterära alster, 
vilket kan gagna författarens språk men försvårar för bre- 
vens läsare .  Hennes snabba associationssprång och dunkla 
anspelningar på samtida företeelser underlättar inte tolk- 
ningen .  Tydligast och mest lättbegripligt  plitar hon i brev 
till Karl Olsson, och särskilt när det rör sig om affärer, som 
i följande odaterade brev . 

Brev till Karl Olsson 
Bästa Karl Olsson . 
Tack för brevet .  Ni kan få en berättelse, som jag tänkt 
mig i bok någon gång .  Men den är 28 kvarts ark .  Så jag 
sänder den ej utan besked från er, att dess längd icke ut- 
gör hinder . Titeln ”En verklig kristen [”] . Trots detta är 
den ingen söndagsskolberättelse .  Svara  fort är ni snäll, 
ty den skall renskrivas och tiden  är ju snålt tilltagen . 
Eventuellt kan jag möjligen skicka en dikt . 
Hälsning Er Maria 
Sandel.79 

Det brev av Karl Olssons hon svarar på här har inte beva- 
rats . Det tycks ha innefattat en vädjan om bidrag till Julfack- 
lan, som gavs ut 1894–1961 av socialdemokratiska partiet; 
novellen ”En verklig kristen” publicerades där 1924 samt i 
antologin Två röda pennor 2016.80 Dess ämne är en jämförel- 
se mellan religiöst hyckleri och ett verkligt kristet sinnelag . 
Nästa  brev från Sandel innebär  en fortsättning .   Innehål- 
let blandar som ofta privata spörsmål med frågor rörande 
skrivarbeten: 

15 .  juni .            Bästa Karl Olsson . 
Jag får börja mitt brev med en ursäkt för att det inte är 
skrivet för längesen .  Jag ville emellertid inte besvära er 
medan ni låg på sjukhuset .  – Nu är ni väl kry, det vore 
för ledsamt annars .  Jo, ni får berättelsen för julfacklan . 
Och hundra som ni föreslog blir bra, så om Ni vill styra 
om att de sändas blir jag tacksam .  För övrigt så har jag 
snart ett manus som kanske blir en bok i omfång .  Vill 
ni se på det, färdigt? En skildring eller roman; vad man 
skall kalla det . 

Nu skulle jag verkligen bli glad att få veta hur ni har 
det med hälsan .  Jag ser en mängd ledsamma gummor 
och gubbar gå förbi, antagligen skola de till kyrkan för 
uppbyggelse och utdelning av någon slant till midsom- 
mar . 
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Hälsning .  Svara! Var nu hygglig och gör det! 
Vänligast Maria Sandel81 

!

Karl Olssons svar har förkommit, men har uppenbarligen 
förordat utgivning . Brevväxlingen rörande romanen fortsät- 
ter enligt ett förut känt mönster: Olsson trugar och smick- 
rar medan  Sandel tvekar och velar, i vilken mån av brist 
på självförtroende och i vilken av ekonomisk beräkning är 
svårt att bedöma . Hennes tövan kan också ha sin grund i en 
fruktan att röja något privat hon annars dolde för världens 
blickar, då berättelsen är personligare än hennes tidigare . 

!

3 aug .  24      Bästa Karl Olsson . 
Tack för brevet .  Jag är fortfarande  tvehågsen .  Men låt 
mig ändå få del av ert förslag till uppgörelse . (Jag kunde 
se över manus en gång till och kanske kan då blottorna 
upptäckas  och rättas .) Om ni ville samtidigt säga mig 
yttersta dagen för inlämnandet, i händelse av tryckning, 
vore bra . 
Er förbundna Maria 
Sandel.82 

!

även nästa brev av Karl Olsson saknas .  Vad det innehållit 
framgår dock delvis av de följande breven .   Hastigheten  i 
korrespondensen  har nu ökat betydligt . 

!

15 aug .            Bästa Karl Olsson . 
Tack för vänligheten! Med hälsan är det inte så bra, men 
strunt  i det och var snäll och inte nämn det händelse- 
vis, ty lika välgörande vaddigt [som] deltagande är lika 
tråkigt tycks mig motsatsen .  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 . När jag 
tänker på det (manus), minns jag blott detaljer, och de – 
nåja .  Självklart ser fyra ögon bättre än två, det enda jag 
kunnat pröva på någon är den korta scenen med foto- 
grafiet från sanatoriet (de sjutton unga kring julbordet, 
vilken för övrigt är upplevad) och att den grep, vet jag . 

Just nu kom brevb .  med korrekturet  till Julfacklan . 
Jag skall skicka det snarast .  Ty att jag skulle kunna gå 
till förlaget är f .  n .  v .  otänkbart .  Manus är ju i varje fall i 
gott förvar hos er . Hälsning . Hoppas Ni har en angenäm 
sommar . 
Er förbundna Maria 
Sandel.83 

!
!
Förhandlingar 
Karl Olsson svarar några dagar senare .  Han har nu uppvär- 
derat romanen och gör energiska försök att övertala Sandel 
till utgivning . 
!

Stockholm den 21/8 1924 .            Bästa Maria Sandel . 
Tack för brevet som jag fick i söndags morse . Jag är upp- 
riktigt ledsen, att vad jag skrev om mitt intryck av ma- 
nuskriptet gjort Er betänksam .  Det skall Ni på intet vis 
bli .  Er nya bok blir en av de starkaste och fullödigaste, 
som sedan länge sett dagen .  Det är min absoluta över- 
tygelse .  Att jag fällde yttrandet, att den som helhet må- 
hända inte kunde mäta sig med Häxdansen var väl obe- 
tänkt av mig .  Jag minns nämligen hur intrycket av den 
boken blev starkare från manuskriptet  till den tryckta 
boken .  Och så blir det också med detta nya arbete .  Vid 
manuskriptläsningen  hakar och stakar det sig ju för en 
och det gör ju att personer, bilder och situationer icke 
etsar sig så in i medvetandet  som vid den obehindrade 
läsningen i tryckt form .  Jag ber Er därför, låt alla be- 
tänkligheter fara .  Er bok är stark, icke svag.  
Låt  oss alltså komma överens om utgivning .   Ingen 
skulle bli mer förtvivlad än jag om en oförsiktighet i ytt- 
rande från min sida skulle ha föranlett ett sådant miss- 
förstånd att boken icke komme ut . Jag har gunås synder 
på mitt samvete ifråga om undermåliga böcker – och så 
skulle då ett arbete, som jag obetingat sätter bland de 
främsta icke komma ut – nej, det får inte ske .  
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Låt  höra  av Er  med  det  snaraste  ber  Er  förbundna 
Karl Olsson.84 

!
Nästa brev av Maria Sandel har gått förlorat . Hon fortsätter 
uppenbarligen  sin något koketta förhalningstaktik, beting- 
ad av såväl bristande självkänsla som en önskan att utverka 
ett bättre  avtal .   Karl Olsson har nu tagit Erik Hedén  till 
hjälp för att övertyga Sandel . 

!
Stockholm den 1 sept. 1924   
Författarinnan  Maria Sandel, Stockholm . 
Bästa Maria Sandel . 
Tack för ert brev .  Det smärtar mig att Ni icke låtit tvek- 
samheten  fara .   Manuskriptet  skulle vi behöva  vilken 
dag som helst nu för sättning .  Hedén  har det sedan i 
fredags för genomläsning .  Han bad att få se på det då 
han var uppe  för ett par dagar sedan .   Jag föreslår Er 
samma uppgörelse som vi har med våra övriga förfat- 
tare; 15 % på bruttopriset av tryckt försäljningsupplaga . 
Första upplagan tryckes i 2000 ex .  Honoraret  utbetalas 
med 500 kr . vid överenskommelsen och resten då boken 
utkommer .  Om boken efter samma sättning som Häx- 
dansen då blir omkring 200 sidor skulle den efter våra 
nuvarande prisberäkningar på böcker kosta c:a 3 .75 och 
ge ett honorar  av 1 .125 kr .  för de första 2000 ex .  Jag 
vore glad att snart få höra från Er och hoppas Ni då låtit 
betänkligheterna farit . 
Er förbundne85 

!
Förhandlingen  har nu gått in i ett sakligare skede .   Maria 
Sandel fortfar att blanda sårad stolthet med affärsmässiga 
överväganden .  Sandel levde under  knappa villkor och be- 
hövde säkert alla pengar hon kunde komma över .  Olsson å 
sin sida var känd för sparsamhet gränsande till snålhet, men 
även för en säker blick för litterära värden . 

7 sept . -24     Bästa Karl Olsson . 
Om inte boken är bättre än åtskilligt av det Tidens förf . 
låtit offentliggöra måste den undertryckas .   Därav för- 
står ni nog också att jag icke är hågad att dela deras vill- 
kor i fråga om honorarets storlek . Häxdansen betalades 
med 2000 som ni måhända minnes . – För övrigt tror jag 
att sidantalet skulle bli större än ni förmodat .  Papperet 
rymmer betydligt mer än manus till den förra boken . 
Kanske bleve det  en sexton ark samma rättning .   Vill 
ni vara vänlig och skicka manuskriptet  så snart dr He- 
dén återlämnat det till Cigarraffären Fleminggatan 68 . 
[I brevet den 22/2 skriver Sandel ”66”] 
Er förbundna Maria 
Sandel.86 

!
Här felar ännu ett brev av Karl Olsson, men att döma av 
Maria Sandels följande brev har han stött  sig på hennes 
nedlåtande syn på förlagets bokutgivning . Möjligen har han 
även antytt något om hennes sinnestillstånd, hon kommer 
nämligen med ansatser till förklaringar i en förhållandevis 
hovsam ton .  Styrkt av Erik Hedéns  värdering av romanen 
har hon också kommit överens med Olsson om villkoren för 
publicering . 
!

24 .  9 .  1924      Bästa Karl Olsson . 
Tack för hälsningen .  Naturligtvis är jag densamma som 
förut .  Ni skrev i ert brev förlagets ”övriga författare”, 
och jag tänkte därvid på de undermåliga . . .  Om ni 
alltså vill sända mig kontrakt  (ni hade inget på 
Hexdansen och det gick bra) så ska jag klara .  Korr .  har 
frk .  Petter- son Fleming[gatan]  68 cigarraffären lovat 
ta emot .  Jag har nämligen ingen hemma . . .  Hälsa till 
Hedén om det går an att jag är mycket glad åt hans 
omdöme . Jag skulle göra det själv men vet inte om det 
skall vara bekant för mig att han sett igenom manus . 
Hälsning Maria 
Sandel87 



!

Sandels strategi tycks ha burit  frukt .   Dessutom  ville nog 
Olsson gärna ge ut romanen . 29 september får Sandel ännu 
ett glädjande besked, den här gången från Bonniers .  Den 
bok som omtalas i brevet torde vara Sandels nästa roman, 
det vill säga Droppar i folkhavet, som då snart skulle komma 
ut . 

!

Fröken Maria Sandel, Skogshyddorna 5, Mariebergsga- 
tan, Stockholm . 
Albert Bonniers Stipendiefond beslöt vid sitt julsam- 
manträde att tilldela er ett stipendium av 1 .500 kronor, 
med särskilt avseende fästas vid Er nya bok .  Jag bleve 
Er förbunden  om Ni ville infinna Er på mitt kontor, 
Sveavägen 56 för att lyfta beloppet . 
Med utmärkthögaktning88 

!

Olsson preciserar avtalsvillkoren, som förefaller möta San- 
dels krav .  Dags för Olsson att lära sig vad boken heter, kan 
man tycka . 

!

23/10 -24 .            Bästa Maria Sandel . 
Vi äro alltså överens om 2000 kronor för Droppen  i 
folkhavet och vi ge ut en första upplaga i 2000 försälj- 
ningsexemplar . 500 kronor bifoga vi härmed och 500 kr . 
sända vi i december . Resterande 1 .000 kr . i april nästa år 
när vi fått redovisat från bokhandeln . Blir det bra på det 
sättet .  Nu vore det också bra om vi med första kunde 
få hämta korrekturet  för ombrytning och tryckning .  Vi 
borde få ut boken till i medio av november . 
Eder tillgivne Karl 
Olsson89 

!

Sandel svarar fem dagar senare och antyder liksom tillför- 
ne arbetarpublikens  bristande  intresse för hennes böcker 
i  sarkastiska ordalag .   Därtill oroar hon sig för att bokens 
utseende ska fjärma ytterligare läsare .  Hon markerar än en 
gång sin självständighet gentemot andra författare med sin 
folkskygghet förklädd till upphöjdhet . 

!
!
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28 .10 .24      Bästa Karl Olsson 
äntligen  kommer  kvittot .   Jo tack, överenskommelsen 
är gjord .  Ni är väl snäll och inte förser omslaget med 
någon hisklig gubbe, konstnärliga teckningar är ju inte 
vardagsmat och kravs [krafs] är oting .  Och så - - Ja var 
finns mina ”hängivna läsare”, ers vänlighet? På Jupiters 
månar? Nåja affär är affär, förstås . 

Om ni har tid, så var älskvärd och säg mig varför 
Lindorm  övergivit SocD .   Och  varför  söndagsbilagan 
sällan har något litterärt  värdefullt – Erik Hedéns  ar- 
tiklar undantagna .  Ni känner proletärdiktarna och vet 
det troligen . Jag är inte bekant med någon (mycket nöjd 
därmed) .  Seså, var hygglig . 
Hälsa fru Julia .  Vänligast M.S-l90 

Gustaf Erik L indorm, 1889–1941, var författare, skald och 
publicist . Han medarbetade i Social-Demokraten 1922–1923 och 
övergick sedan till borgerlig press efter att ha omvärderat sin 
politiska hållning . 
!
Droppar i folkhavet 
Sent 1924 utkom den roman av Maria Sandel som många 
anser vara hennes främsta, Droppar i folkhavet.91 
Handlingen förmedlar en mörk världsbild med vissa 
strimmor av hopp: Småförbrytaren Ulrik Isberg vittjar 
skoarbeterskan Gerda Spants handväska och finner ett 
kärleksbrev han tror hans halvbror skrivit .   För att hämnas 
på brodern  för inbillade oförrätter inleder han ett 
förhållande med den jagsvaga och oerfarna Gerda, flyttar 
ihop med henne och gör henne med barn, varefter han lurar 
henne på alla hennes tillgångar och försvinner .  Gerda 
tvingas lämna lägenheten och tar sin till- flykt till den kärva 
men rättskaffens arbetaränkan fru Hägg, kallad ”morsan”, i 
ett fattigt utkantsområde .  Hon slutar på fabriken och 
övergår till att försörja sig som hemsömmerska . Ulrik 
dyker upp och misshandlar henne i tvättstugan, men 
”morsans” son Ansgar, en känslig och försynt yngling 
!
!

DROPPAR I FOlKHAVET |  71 



72   73 MARIA  1901–1927 ÅSIKTER OM ANDRA  !

som lungsoten gjort spritberoende,  griper in för att skydda 
Gerda och skadas så svårt att han snart avlider . De två kvin- 
norna strävar vidare i sin fattiga tillvaro och gör sitt bästa 
för Gerdas lilla dotters skull . Polisen spanar efter Ulrik med 
oviss framgång . 

Detta är den yttre konturen av en berättelse om godhet 
och ondska, förtappelse och nåd med tydligt religiösa över- 
toner .  Den uttalat antiklerikala Sandel framhåller här tydli- 
gare än någonsin värdet av kristna dygder såsom barmhär- 
tighet och medmänsklighet, samtidigt som hon fortsätter att 
håna nitiska trosförkunnare  i bostadsområdet .  Miljön där 
den huvudsakliga handlingen utspelar sig är lika torftig som 
i hennes tidigare berättelser men ett försoningens skimmer 
tycks sprida sig över människor och platser, och de mänsk- 
liga laster som lättja, dryckenskap, hyckleri och girighet hon 
förut brännmärkt  skildras här med för henne sällsynt över- 
seende .  I en stillsam fest vid stranden frammanas en rofylld 
mänsklig gemenskap som trotsar snöda timliga villkor, en 
bräcklig idyll som läsaren anar snart kommer att krossas . 
Men författarens  vision av en värld i solidaritet, fred och 
endräkt bevarar sin lyskraft, fast händelseförloppet  snart 
stupar nedåt mot död och mörker . 

Maria Sandels förlåtande och lätt humoristiska blick 
omfattar även de delvis udda existenser som befolkar om- 
rådet, såsom två sammanboende lesbiska prostituerade 
Gerda besöker i egenskap av hemsömmerska, den artistiska 
Sonja och den slarviga Naima .  Kvinnorna visar uppskatt- 
ning för hennes yrkesskicklighet och skapar trivsel genom 
sin värme och kärleksfulla närhet och Gerda dröjer gärna i 
deras sällskap . Sandel har nu mer eller mindre övergivit kol- 
lektivromanen  till förmån för persondynamik  och fördju- 
pad psykologi och iscensätter ett slags kammarspel mellan 
ett fåtal särpräglade individer med ”morsan” fru Hägg som 
den starkast profilerade .  Språk och komposition är strama 
och  koncentrerade,  medan  miljöskildringen  för tankarna 

till Emile Zolas naturalistiska  arbetarromaner .   Sandel var 
naturligt nog nyfiken på romanens mottagande och skriver 
vid jultiden 1924: 
!

Bästa Karl Olsson 
 
Lycka till en angenäm helg . Hur går boken? Jag har inte 
sett till någon kritik utom Erik Hedéns, vilkens förres- 
ten är den enda jag bryr mig om .  Jag har väntat något 
om Jändels bok i Soc D .  Kanske det har stått? 
Er förbundna M .  S-l.92 

!
Tyvärr skulle hon bli besviken .  Hedén hade hon tackat den 
10 december och bland annat skrivit: ”Något mer sporran- 
de 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.”93 
!
Åsikter om andra författare 
I ett odaterat  brev från slutet av året uttalar Sandel ovan- 
ligt nog åsikter om andra arbetarförfattare;  Olsson tycks ha 
fortsatt att reta sig på hennes snorkiga sätt att avfärda delar 
av förlagets utgivning .  Eyvind Johnsons förstlingsalster no- 
vellsamlingen De fyra främlingarna hade då nyligen kommit 
ut . 
!

Bästa Karl Olsson! 
Det var väldigt snällt av Er att skicka mig böcker, och 
jag är så glad, vilket verkligen behövdes ty Erik Hedéns 
rec av Eyvind Jonsons bok gör mig beklämd på författa- 
rens vägnar .  Ja mer än beklämd .  Men avbasningen kan 
sporra honom att åstadkomma något glänsande . Jändels 
bok är allt bra klen .  Men – nå han bör skriva lyrik, tror 
jag .  Varför tror Ni att jag inte är intresserad av Tidens 
böcker? Tvärtom . Somliga skall leva, tror jag . Oljelunds 
Ny jord var ju delvis överdådig . Men hans Svenska brev 
ville jag inte ha på mitt samvete, inte heller Med stort G . 
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Hedenvind .    Jändel  Dan  Andersson  Fabian  Månsson 
kan ni pösa över .   Persson  är orättvist förbisedd .   Maj 
Hirdman har en framtid om hon vill men Människoträs- 
ket var ynkligt .  Vikströms vildmarksböcker är duktiga . 
Om min iakttagelse är riktig vet jag ej men jag tycker att 
proletärförf .  är duktigast i starten .  Sedan slappas deras 
självkritik . Möjligen ta de också det där joltet i tidnings- 
kritiken för mer än det är värt .  Säg sanningen, ni som 
träffar dem .  För egen del tror jag på Erik Hedén[s]  är- 
liga omsorg om konsten, men ingen kritiker för övrigt 
antingen de skäller ut mig eller berömmer . 

Medge att det här brevet är påkostande långt för att 
vara från mig .  Men det har ni boksändningen  att tacka 
för .  God Jul .  Beklagar förlaget att boken inte går . 
Er förbundna M .  S-l 
.94 

!
Maj Hirdmans  roman  Människoträsket  gavs ut  av Tiden 
1922, Fredrik  Perssons  roman  i tre  delar  Släkternas arv 
1923 . Ivan Oljelunds Svenska brev hade likaledes utkommit 
1923, densammes Med stort G och I ny jord 1921 respektive 
1922 . Förlaget utgav 1924 Den trånga porten, en utvecklings- 
historia  av Ragnar Jändel  och  Gustav  Hedenvind-Eriks- 
sons roman  Orions bälte .   1923 utkom  romanen  Stor-Nils 
av Albert Viksten, en författare  känd för sina naturskild- 
ringar; Sandel tycks i hastigheten ha begåvat honom med 
fel efternamn . Dan Andersson hade avlidit i en olycka 1920 . 
Samtliga nämnda författare har utgetts på Tidens förlag och 
räknas, trots Sandels ironier, som arbetarförfattare,  möjli- 
gen med undantag av bondsonen Fredrik Persson . 

Om man jämför Maria Sandel med en samtida borger- 
lig författare som Hjalmar Söderberg kan deras berättelser 
verka utspela sig i skilda världsallt, trots att de bodde sam- 
tidigt i samma stad och under en tid endast några kvarter 
ifrån varandra .  För Söderberg var Kungsholmen ett avläg- 
set rykande inferno av fabriksskorstenar medan det för San- 

del var hennes hem och litterära universum .  De var dock 
knappast  omedvetna  om  varandras  existens  och  delade 
i viss mån politiska värderingar .  Till temperamentet  är de 
påfallande olika, Söderberg en upphöjt melankolisk världs- 
föraktare med lätt misantropiska drag, Sandel en engagerad 
iakttagande  deltagare med viss fallenhet för det burleska 
och groteska . 

Sandel hade i december  1924 tilldelats 1 500 kronor  i 
författarstipendium ur Albert Bonniers stipendiefond för 
svenska författare .  I fondens styrelse satt då K . O .  Bonnier, 
Hjalmar Söderberg, Bo Bergman, Sigfrid Siwertz, Anders 
Österling, Hjalmar Bergman och Elin 
Wägner.95 
 

Den 23 januari 1925 hör hon åter av sig brevledes till 
sin förläggare, som uppenbarligen nyligen skrivit till henne . 
Hon planerar nu en diktsamling och har nya synpunkter på 
Eyvind Johnsons bok och annan arbetardiktning .  Hennes 
karakteristiska blandning  av blygsamhet och karskhet be- 
står . 
!

Bästa Karl Olsson! 
Ursäkta vänligast att Ni inte återfår klippen denna gång; 
de ha kommit undan bland andra papper och jag är för 
lat att söka .   Jag undrar  om jag kan få majnumret  för 
1920? Jag hade en dikt där God morgon sol, och som 
jag plockar ihop gammalt och rustar opp för att möjli- 
gen, om det duger, få ihop till ett häfte, vore det inte illa 
om jag kunde  få slippa anmoda bekanta att se genom 
sina gömmor . 

Tack för lyckönskan till stipendiet .   Jag har inte ta- 
git ut det .  Inte heller svarat på ett brev från Tyskland, 
som kom dagen före julafton, och innehöll en förfrågan 
om jag ville medgiva översättning till tyska av boken . 
Nej, jag är föga hågad .  Varför skriva utlandet på näsan 
hur  vi har  det  med  ungdomens  moralbegrepp .   Men 
hur som helst – jag skriver detta i ett oklart begrepp att 
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förlaget kanske bör ha ett ord med . 
Eyvind Jonssons bok är usel .  Så till vida har Hedén 

rätt . är det krut i förf . återkommer han med något ståt- 
ligt .  Vad jag har emot proletärförf är att de låter fram- 
gången stiga sig åt huvudet och inte inser sin begräns- 
ning .   De bli mulliga .   Och  självskildring kan  jag inte 
med, inte heller porträttering  av andra .   Ett  undantag 
är Ny jord .   Den var delvis utmärkt .   Hur  är Nermans 
bok – kritiken är visst elak, men det kan ju vara sladder. 
Lund skriver åtskilligt vackert, men hans lustiga bitar 
är inte lustiga utom tandvärkstallen . Nej adjö, jag fryser 
nedrigt om fötterna . 
Hälsning Er tillgivna M S-l.96 

!

Ture  Nerman  hade  1924 på Tiden  låtit utge Fem friska: 
tids- och sedeskildringar från det lilla landet .   Författaren, 
folkskolläraren och kommunpolitikern  Paul Lundh, 1890– 
1967, hade debuterat  1924 på samma förlag med diktsam- 
lingen Med valkig näve . Efter ett halvår påminner sig Sandel 
att hon borde tacka för stipendiet: 

!

23 .6 .25      Herr Bonnier! 
Det är midsommarafton och hela vårt land gläds, det är 
roligt att tänka på . 
Nå, jag är en förstklassig slarva . Först nu, flera månader 
efter det bort ske, tackar jag er, riktigt mycket, för att 
ni besvärade er med pengarna .  Det var snällt av er .  Jag 
förblandade  ett par saker när jag skrev till er sist .  Det 
var intet rävmål av bakelsen jag tog mig utan av bär, 
men på ett bageri skedde det . Riksviktigt! men rätt skall 
vara rätt . 

Hederskänslan  – Bonnierska stipendiet får om möj- 
ligt inte vara bortkastat  – har fått mig att arbeta .  Ack 
om det bara bleve dugligt .  Må sommaren varda er en 
ljuvlig tid . 
Er förbundna Maria 
Sandel97 

Brantings död 
Statsministern  och  partiledaren  Hjalmar  Branting  avled 
den 24 februari 1925 efter en längre tids sjuklighet .  Sandel 
var personligt bekant  med Branting och i synnerhet hans 
hustru Anna .  Den utlovade diktsamlingen får nu en annan 
inriktning och betydelse .  Sandel funderar länge på lämplig 
titel och dikternas ordningsföljd.98  Den 29 maj skriver hon: 
!

Bästa Karl Olsson! 
Nu har jag fått ihop dikterna  och tror  att det blir ett 
häfte på sju ark samma uppsättning  som Med valkig 
näve .  Vill ni se på dem? Och i så fall när behövas de? 
De måste arbetas över och som jag är lat och håglös be- 
höver jag något bestämt som trycker på . Var därför snäll 
och svara huruvida  Ni reflekterar .   Bland dikterna  äro 
åtskilliga aldrig offentliggjorda . Jag har alltid tänkt att få 
didicera [dedicera] en bok till Branting men aldrig tyckt 
någon bra nog och nu – Nå, den första i boken skulle 
bli arbetarhärens  farväl, den andra en dikt som stod i 
Soc D på sextioårsdagen – O, om de bara voro bättre . 

Förlagets 2000 till Brantingfonden var stiligt . Ni kan- 
ske förstår att jag sörjer men ändå är glad att han fick 
falla på höjden av sin livsgärning . Herr Bonnier var själv 
med pengarna, men måste lämna dem i Cigarrboden . 
Han besvärade sig 2 gånger vilket var väldigt snällt av 
honom . Jag förmodar han fått Cigarrb . adr . av Er, det är 
därför jag talar om det . 
Hälsning er tillgivna Maria 
Sandel99 

!
Den  Bonnier  som  nämns  i brevet  torde  vara Karl-Otto 
Bonnier .  Den 8 augusti 1925 skriver han själv: 
!

Fröken  Maria Sandel      Skogshyddan,  Mariebergsga- 
tan 5, Stockholm . 
Jag tillåter mig en förfrågan, huruvida ni skulle ha lust 
att lämna något novellistiskt bidrag till årets ”Svea” . Då 
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det redan nu är rätt långt lidet på året blir jag er särdeles 
tacksam för ett svar pr omgående om Ni har något att 
bjuda mig . 
Med utmärkt 
högaktning100 

!

Maria Sandel tycks inte ha svarat .   Erik Hedén  var också 
sjuklig det året men verkade repa sig under sommaren . Den 
21 augusti skriver Sandel: 

!

Till Erik Hedén 
Om ni ville vara god att överbringa en hälsning till er 
maka skulle jag bli er så tacksam . Jag träffade fru Hedén 
[?] häromdagen och fick då till min glädje veta att det 
ljusnat . . . 
Vi har inte råd att mista er man . Det är en karl . Sällsynt . 
Förbindligast      Maria Sandel101 

!

Två dagar senare vänder hon sig åter till Karl Olsson i föl- 
jande ordalag: 

!

Bästa Karl Olsson 
Här är nu diktsamlingen .  Räknat efter ”Med valkig nä- 
ve” blir det väl nio ark tryckt omkring .  Det har alltid 
varit min åstundan att tillegna Hjalmar Branting en bok, 
men jag har inte tyckt någon god nog .   Och  det är ej 
heller denna, men – 

Hälsning .  Har sommarn varit trevlig för er? Jag har 
setat på bron i den goda solen och skrivit dikter – de 
mörkaste . 
Maria 
Sandel102 

!

Karl Olsson tackar henne för diktsamlingen den tredje sep- 
tember.103  Erik Hedén dog den 23 oktober vid femtio års 
ålder . 

V . 
!
!

” Jag  är mera led på boken 
än jag kan  tala  om och 
önskar att  den aldrig  skrivits.” 

!
!
!
!
!
Brev 1926–1927 

!

I sitt nästa brev, skrivet den fjärde januari 1926, tackar Ma- 
ria Sandel Karl Olsson för julhälsning och bokpaket, näm- 
ner ett statligt stipendium om 1 000 kr och undrar om han 
kan hjälpa henne få ut det .  Hon förklarar sig nu utled på 
diktsamlingen.104  Sex dagar senare har hon kommit fram 
till att den inte bör ges ut .  Hon uttrycker också sin sorg 
över Erik Hedéns tidiga bortgång och sitt missnöje med 
Social- Demokratens utveckling . 

!

10 .  1 .  26 .            Bästa Karl Olsson 
Tack för att ni svarade så fort och precis och för for- 
muläret .   Och  tack för anbudet  om förskott .   Som väl 
är behöver jag det icke .   Jaså, ni tycker att den offici- 
ella uppmärksamheten  var glädjande .  Inte jag .  – Dikt- 
samlingen måste väl tänkas på och som klockan är halv 
tre på morgonen bör det vara en lagom träning till den 
långa dagen, om den blir lång .  Det blir nog bäst att jag 
återfår den; om ni vill skicka den till cigarraffären Fle- 
minggatan 68 slipper  jag passa .   Omkring  hälften, ett 
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tjugutal dikter äro nya, och det blir väl därför lämpligast 
ekonomiskt att få dem i tidning . Det ledsamma är att fru 
Branting redan tillfrågats om samtycke att boken tilleg- 
nades Branting och samtyckt .  Men jag får väl förklara 
och ursäkta mig .  Jag kunde tänkt mig för i höstas . 

Varför har  ingen recension  synts i Soc .   D .   av Det 
sjungande hjärtat, av Svenska brev, av Lunds nya dik- 
ter? Men smörja har de utrymme och papper  för .  Tid- 
ningen är så gud sig förbarme .  O Hedén  Erik Hedén . 
Jag höll på att gråta mig fördärvad .  Och jag ville skriva 
till hans minne men tänkte: En annan proletärdiktare 
gör det bättre .  Och så gjorde ingen det .  Välsignat vare 
hans minne så långt det finns en själ som strävar mot 
ljuset! Jag hade inte en aning om att det var så illa ställt, 
tvärtom . Någon hade sagt mig att han var på bättringen, 
och jag hade skrivit några ord om uttryckande min gläd- 
je till hans hustru .  är det något med Svenska brev? De 
förra voro ena [?] .  Hälsa fru Julia! Tomas är väl minst 
åtta år . 
Er tillgivna M S-
l.105 

!

Bonddottern  Gunnel Nybloms Det sjungande hjärtat, Ivan 
Oljelunds Nya svenska brev och Paul L undhs I tunga nät- 
ter hade utkommit 1925 .  Efter att sålunda ha avbördat sig 
sina bekymmer för dikterna gör Sandel ett halvårs uppehåll 
i brevskrivandet och återkommer med beskedet att hon på 
förhållandevis kort tid åstadkommit en ny roman . Trots sina 
tidigare svårigheter med Bonniers erbjuder hon först detta 
förlag romanen, med blandat resultat .  Tydligen är det där 
hon helst vill bli utgiven . 

!

Sthlm 3 .4 .26       Bokförl .  herr Karl Bonnier! 
Om jag vetat när ni fyllde sjuttio skulle jag annat än i 
tankarna  lyckönskat er, som var så snäll att söka upp 
mig, den ohövligaste i stan . 

Nå, saken är den att jag nu i dagarna får en roman 

färdig, 18 ark [tror]  jag omkring: har ni lust att se på 
den och eventuellt ge ut den .  Det blir på intet sätt il- 
lojalt mot Tiden . 

För Hexdansen  och den sista boken  var honoraret 
2000 för envar . 
Upplagornas storlek minns jag inte just nu .  Vill ni nu, 
herr Bonnier, vara vänlig och snarast svara mig.  Lycka 
till en vacker (?) sommar . 
Er förbundna Maria Sandel    adr  Mariebergsgatan  1 ., 
dörr 5.106 

!

Bonniers erbjuder sig att hämta manuskriptet,  att döma av 
ett brev från Sandel ett par veckor senare .  Den vanliga ci- 
garraffären får tjänstgöra som mellanhand . 
!

Mariebergsg .1 Sthlm 19 .4 .26    Bokförl . Albert Bonnier . 
Tacksam för löfte att låta avhämta manus får jag med- 
dela att det är inlämnat cigarraffären, Flemminggatan 
68 .  Och som jag har svårt att få bud vore det en lättnad 
för mig om ni eventuellt ville återsända det till samma 
adress . 
Med utmärkt högaktning Maria 
Sandel107 

!

När det stora förlaget nästan ett kvartal senare inte svarat 
tryter Sandels tålamod och hon vänder sig återigen till sin 
gamle trogne förläggare på Tidens förlag .  Hon  gör nu en 
förnyad bedömning av omfånget . 
!

1 .7 .  26       Bästa Karl Olsson 
Har ni lust att titta på ett manus, som nu bara behöver 
ansas en del för att bli färdigt? Det är en roman, en nit- 
ton ark tänker jag . Om ni kan så var vänlig och svara mig 
snarast .  Kanske är ni på semester och har trevligt .  Hur 
står det till annars och är det roligt att leva? Nu kilar en 
flygmaskin högt i det blå framför fönstret – men det hör 
då inte alls till en så allvarlig skrivelse som denna . 
Vänlig hälsning .  M S-l.108 
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Kort därefter erfar hon att Olsson är sjuk och skriver ett 
brev där hon beklagar sin förut lättsamma ton och tillönskar 
honom ett raskt tillfrisknande.109.  Strax därpå låter 
Bonniers 
äntligen höra av sig .  Först svarar Åke Bonnier, Karl-Otto 
Bonniers son .  Tydligen har Sandel skrivit och påmint om 
manuskriptet .   Något  missförstånd  verkar föreligga, då ju 
förlaget redan torde ha mottagit manuskriptet . 

6/7,  26 .            Fröken  Maria Sandel, Mariebergsgatan  1, 
dörr 5, Stockholm . 
Till svar å Eder skrivelse av den 3 dennes till Bokför- 
läggare K .O .  Bonnier, som för närvarande befinner sig 
utomlands, ber jag härmed få meddela, att jag med nöje 
skall taga del av Edert  arbete,  om Ni vill sända  mig 
manuskriptet  för genomläsning .   Ett  definitivt besked 
beträffande eventuell utgivning skall jag sedan söka ge 
Eder snarast möjligt .  Med utmärkt högaktning110 

!

Två månader senare ger hans bror Tor ett nedslående be- 
sked: 

8 september 1926    Fröken Maria Sandel, Mariebergs- 
gatan 1, dörr 5, Stockholm 
Efter tyvärr alldeles för lång tid har jag äntligen kommit 
till läsningen av Er roman ”Göt” .  Jag har läst den med 
rätt mycket intresse: de gedigna egenskaper Ni som 
skriftställarens har, håller ju nämligen intresset fånget 
hela tiden,  men samtidigt har jag måste säga mig, att 
för en större publik, den publik som läser de svenska 
originalböckerna, måste det ämne Ni behandlar, den 
realistiska skildringen och de trista motiven verka rätt 
deprimerande . Då boken dessutom har ett avsevärt om- 
fång, så har jag blivit synnerligen betänksam, huruvida 
jag skulle våga åtaga mig bokens utgivning eller ej . 

Om Ni önskar att boken skall komma ut i år, måste 
jag nu avböja Ert erbjudande,  jag har nämligen så pass 
mycket andra saker som jag redan åtagit mig till inneva- 

rande höst- och julsäsong .  Om Ni vill låta frågan anstå 
till nyåret, då skall jag gärna på nytt då taga upp  den 
till behandling, utan emellertid att ändå kunna giva Er 
något bestämt löfte om att giva ut boken då . 
Jag  återsänder   manuskriptet   härmed .    Med  utmärkt 
högaktning111 

!

Efter denna  föga hoppingivande  epistel verkar Sandel ha 
givit upp hoppet  om utgivning på Bonniers förlag .  Sandel 
och Olsson utbyter vid samma tid ännu några brev om häl- 
sofrågor, bland annat följande: 
!

9 .9 .  26      Bästa Karl Olsson 
Hur står det nu till med hälsan? Har Ni återfått krafter- 
na? Själv är jag just icke kry och det har varit så en bra 
lång tid, men det måste väl gå, man får bära . är det skäl 
i att skicka Er manuskriptet till genomläsning? Svara är 
ni snäll .  Titel kan jag inte utfundera . 
Hälsning .  Er förbundna Maria 
Sandel.112 

!

Något senare skriver Sandel ånyo och jämrar sig över bris- 
tande  hälsa .   Brevet antyder ett visst privat umgänge med 
familjen Olsson .  Sandel har nu uppenbarligen tillställt Ols- 
son romanen, varvid denne gjort en för henne fördelaktiga- 
re bedömning . Hon tycks i vanlig ordning ansättas av tvivel 
beträffande  romanen, vars namn hon inte lyckats tänka ut 
än . 
!

Bästa herr Olsson . 
Det är mycket vänligt att Ni och Er fru vilja se mig i ert 
hem; tyvärr måste jag skjuta upp, är inte riktigt kry . Men 
jag skulle längta och vänta, hälsa fru Julia det! Men i 
fråga om affärer är Ni alldeles för rapp i vändningarna 
för mig . Jag går just och funderar på att låta boken ligga 
en tid i hopp att den inte skulle härskna under tiden . . 
. Ni är väl vänlig och inställer arbetet på den, ty något vill 
jag väl veta om utstyrsel, upplagans storlek m .  m .  Och 
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titeln? Rättning behövs också och det är ju lämpligast 
företaga innan korrekturet .  Om jag finge manuskriptet 
tillbaka om måndag skulle jag genast gripa mig an .  Vill 
ni vara snäll och meddela mig närmare besked, vore jag 
tacksam . 
I hast med hälsning Er Maria Sandel . 
För begge parterna vore det väl bäst att vi hade kontrakt 
oss emellan.113 

!

Karl Olsson  meddelar  den  åttonde  oktober  att  han  läst 
drygt halva manuskriptet  och sätter stort värde på boken . 
Han tänker sig att möjligen ge ut den till jul, förutsatt att de 
kan enas om de ekonomiska villkoren .  Vidare undrar  han 
om hon behöver ett förskott och hoppas att hon mår bra . 
114Sandel svarar redan dagen därpå att hon är missnöjd 
med de 2 000 kronor i honorar han erbjuder då boken är 
betydligt mer omfattande  än hennes tidigare.115.   En vecka 
senare, efter att från Olsson ha mottagit ett numera 
förkommet meddelande, avsänder Sandel följande epistel: 

!

sthlm 16 .  10 .  26 Bästa Karl Olsson! 
Tack för brevet! 
Emellertid är jag inte fullt klar över dess innehåll .  Där- 
för måste jag be Er vara vänlig och precisera villkoren 
för utgivandet, så jag vet vad att rätta mig efter .  Detta 
under  förutsättning  att ni ej föredrar  att låta saken gå 
om intet .   Jag vill nämligen absolut  icke orsaka förla- 
get förlust .  är sådan att befara, ser jag gärna att manus 
återsändes till Öhbergs bageriaffär Fleminggatan 66, ef- 
tersom jag har svårt att själv få bud .  Affär är affär .  Jag 
förstår ju Er ställning, och jag hoppas att inte heller ni 
hyser någon misstämning mot mig .  Månssons bok har 
fått vackra lovord i DN såg jag och blev glad däröver . 
Östman i dagens Soc D! Han borde för länge sen haft 
stipendium eller statsunderstöd . 
Er förbundna Maria 
Sandel.116 

Tidens förlag utgav 1926 Fabian Månssons historiska roman 
Gråbrödraklostret .   Arbetarförfattaren  och sågverksarbeta- 
ren Karl Östman, 1876–1953, var en flitig tidningsskribent . 
!
Karl Olsson svarar Sandel fyra dagar senare med ett antal 
ekonomiska  beräkningar  och  menar  att  de  egentligen är 
ense.117     Sandel replikerar nästa dag i sårad ton . 
!

21 .  10 .  26 Bästa Karl Olsson . 
Eftersom förhållandena äro av så nedslående art är det 
icke mer än rimligt att jag prutar ned anspråken .  Alltså 
antar jag ert förslag om 2000 . Men jag vill ännu en gång 
uttryckligen framhålla att Ni är fri att frånträda  saken 
om Ni önskar .  Det är mig ett odrägligt tryck att nödgas 
frukta boken förlustbringande  för Tiden .  Ert förlag är 
ju ingen välgörenhetsanstalt och jag själv intet välgören- 
hetsobjekt .  Eventuellt vill jag gärna i god tid veta tiden 
för tryckning, då jag måste ordna för korrekturläsning . 
Vänlig hälsning .  Er förbundna Maria Sandel.118 

!

Olsson tolkar hennes svar som ett ja och utlovar även, i 
händelse av försäljningsframgång, de 500 kronor ytterligare 
hon begärt .  Han försäkrar henne om sin fasta föresats att 
ge ut boken  oavsett kommersiella utsikter  och uttalar  sig 
beklagande om den lättfärdiga publiksmaken, ett ämne han 
utvecklar vidare: 
!

27/10 -26 . Kära Maria Sandel 
[ - - - ] Jag tror vi kan börja sättningen nu rätt snart . Men 
vi kan omöjligt hinna få ut den till jul .  I februari bör bli 
rätt tidpunkt tycker jag . [ - - - ] Att skylla på brist på råd 
går inte .  Man behöver bara gå på en biograf en kväll el- 
ler höra efter hur mycket förströelsetidningar som säljs 
för att inte tala om Idrottsbladet som kommer 3 à 4 ggr 
i veckan för att förstå att nog finns det pengar . 
Ja detta var litet udenom Er förbundne119 
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Sjukdom och död 
Sandel svarar först två månader senare . Tonen är nu tröttare 
och bittrare än vanligt . 

!
Annandag jul .           Bästa Karl Olsson 
Ni är mycket snäll som tänker på mig med böcker .  Ni 
kan tro jag blev glad över dem, jag har redan läst Ol- 
jelund, Jändel, Lund och Ansiktet (litet frökenaktig 
tycker jag men stilig) Vad jag tycker om de tre? Ni tror 
visst måttligt på mitt omdöme så det kan med fördel 
uteslutas, tänker jag .  Nej, jag behöver inga pengar men 
tack för er omtänksamhet . 

Att ni redan börjat sätta . Vore det inte bättre att skju- 
ta upp utgivandet till hösten, om den nu skall ut – jag 
har fått så’n leda för den .  En annan sak .  Fru Branting 
hade gett sitt samtycke till att den där diktsamlingen jag 
återtog för ett år sedan dedicerades till Hj B-gs min[n]e . 
Jag stoppade  samlingen i spiseln och tände och det är 
ju en fråga om andra kan skriva .  är romanen olämplig 
genom ämnesval att tillägnas honom istället? Och så det 
realistiska framställningssättet?  
Lycka till ett gott nytt år! Må allt gå er väl i händer! Er 
förbundna Maria Sandel.120 

!
Tiden utgav 1925 Ragnar Jändels diktsamling Heden och 
havet, 1926 hans diktsamling Släkt och bygd, av Paul Lundh 
1926 novellsamlingen Det  ensamma folket  och  romanen 
Kvinna av nåd .  Édouard  Estauniés roman Ansiktet  kom ut 
1926 . Något senare skickar Sandel vad som av allt att döma 
är hennes sista brev, tyvärr odaterat, pendlande mellan mot- 
stridiga känslor: otålighet, missmod, grämelse, uppgiven- 
het, hopp .  Erik Hedéns död beklagas ännu en gång . 

!
Bästa Karl Olsson . 
Ni har väl icke glömt att jag behöver läsa sista korr? 
är rädd att så skett därför att tiden är långt liden efter 

det boken skulle ut .  Nu ser det ju ut som om utgivan- 
det framskjutes till långt fram på våren .   Blir inte den 
tidpunkten  högst olämplig ur alla synpunkter  och för 
bägge parter? Vore inte tidig höst bättre[?]  För mig må 
det gärna hända .  Jag är mera led på boken än jag kan 
tala om och önskar att den aldrig skrivits . Och tack och 
lov att jag tog tillbaka dikterna, ty nu blir de bättre om- 
arbetade .  Ack om Hedén funnes i livet .  Han var stilen 
på Soc D som nu är stillös – tarvlig .   Jag har just läst 
Mannen från Nazareth av Bolander, och det kräket är 
hutlös nog att spotta på död man . Boken kom ut hösten 
av Erik Hedéns  dödsår .  Människor . . . och den ridder- 
liga själen, den som hade tillfälle att bränna av näshåren 
på honom . 
Vänliga hälsningar .   Tänk  nu  är våren på  väg till oss 
svenskar! 
Er förbundna Maria S-l.121 

!

Carl-August  Bolander,  1888–1969,  författare  och  recen- 
sent i DN, gav 1925 ut Mannen från Nasaret .  Bland annat 
Sandels sätt att tala om våren tyder på att brevet skrevs ett 
stycke in på nästa år . Någon mer vår fick hon dock inte upp- 
leva .  Kort efter att hon lämnat in korrekturet  avled Maria 
Sandel i cancer den 3 april 1927 på Sabbatsbergs sjukhus i 
Vasastan vid femtiosex års ålder .  Hon följdes till graven på 
Skogskyrkogården av ett stort uppbåd från 
arbetarrörelsen. 122 
!
!
Mannen som reste sig 
Maria Sandels femte och  sista roman  Mannen  som reste 
sig kom alltså att ges ut postumt .  Den behandlar den sköt- 
samme och ambitiöse arbetaren Gustav Frejtorps olyckliga 
giftermål med den charmiga men amoraliska fabriksflickan 
Ulla Svensson, som förutom att vansköta hushållet upp- 
repade gånger bedrar  sin man och slutligen vållar sina två 
söners död .   Gustav skiljer sig till sist från henne och äk- 



!

tar en kvinna av liknande slag som han själv, medan Ulla 
förfaller alltmer .  Porträttet  av slarvan Ulla Svensson genom 
Gustav Frejtorps ögon är ett av Sandels märkligaste genom 
sin blandning av moraliskt fördömande  och dyrkande för- 
älskelse .   Ulla är allt det Sandel själv inte kunde  vara: en 
spontan, ohämmad, kroppsligt fulländad livsnjutare som 
aldrig behöver ta mänskliga hänsyn, men hennes livsföring 
bringar olycka över henne själv och andra .  Någon entydig 
moralfilosofi är svår att utläsa ur denna Sandels omfångs- 
rikaste roman, som har ett stort och varierat persongalleri . 
Romanen beskriver också området där Sandel själv bodde . 

* 
Konjunkturerna  för Maria Sandels verk har sedan skiftat . 
”Socialt en föregångskvinna och litterärt  också i viss mån 
en föregångare och utan tvekan mycket begåvad, har San- 
del alltför snabbt fallit i glömska” skriver Gunhild Höglund 
1951 .   Då  romanen  Virveln  återutgavs  1959 välkomnade 
många att den då bortglömda Sandel uppmärksammades . 

På senare år har ett nytt intresse för Sandel uppstått 
med nyutgåvor av Droppar i folkhavet 2009, Virveln 2012 
och Familjen Vinge 2015 .  2011 bildades Maria Sandelsäll- 
skapet med ändamål ”att i olika former främja intresset för 
och studiet av Maria Sandels författarskap, hennes person 
och miljöer .” 

Sällskapet samlar in och kopierar handlingar av och om 
Maria Sandel .  Det gav 2016 ut Två röda pennor/ett  urval 
texter av Maria Sandel och Karl Östman med flera förut out- 
givna texter av Sandel .  1918 kom Arbetarfamiljer i 1910-ta- 
lets Stockholm : ur Maria Sandels författarskap med intro- 
duktion  och kommentarer  av Anne-Marie L indgren .  1919 
utkom Maria Sandel och folkbildningen. Inte bara vett och 
vetande – Bildningens betydelse i Maria Sandels författarskap 
av Beata Agrell . 

!
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87!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!24!september!1924,!Tidens!förlag,!!
Inkommen!korrespondens,!1924,!M;Ö,!ARAB.!
88!Brev!från!Bonniers!förlag!till!Maria!Sandel,!29!september!1924,!Albert!Bonniers!!
förlag!(2),!korrespondens,!CfN.!
89!Brev!från!Karl!Olsson!till!Maria!Sandel,!23!oktober!1924,!Tidens!förlag,!Utgående!
korrespondens,!1924;1926,!ARAB.!
90!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!28!oktober!1924,!Tidens!förlag,!Inkommen!
korrespondens,!1924,!M;Ö,!ARAB.!
91!Maria!G!A!Sandel,!svenskt!biografiskt!lexikon,!band!31!(2000;2002),!s!343!!
(artikel!av!Tilda!Maria!Forselius).!
92!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!odaterat,!Tidens!förlag,!Inkommen!!
korrespondens,!1924,!M;Ö,!ARAB.!
93!Brev!från!Maria!Sandel!till!Erik!Hedén,!10!december!1924,!Erik!Hedén,!Hand;!
skriftsamlingen,!KB.!
94!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!odaterat,!Tidens!förlag,!Inkommen!!
korrespondens,!1924,!M;Ö,!ARAB.!
95!Dagens!Nyheter,!december!1924,!Karl!Otto!Bonnier!(1856;1941)!är!bland!!
annat!känd!som!August!Strindbergs!förläggare.!
96!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!23!januari!1925,!Tidens!förlag,!Inkommen!
korrespondens,!1925,!A;Ö,!ARAB.!
97!Brev!från!Maria!Sandel!till!Bonniers!förlag,!23!juni!1925,!Albert!Bonniers!!
Förlag!(2),!korrespondens,!CfN.!
98!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!odaterat,!Tidens!förlag,!Inkommen!!
korrespondens,!1925,!M;Ö,!ARAB.!



!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!29!maj!1925,!Tidens!förlag,!Inkommen!!
korrespondens,!1925,!A;Ö,!ARAB.!
100!Bev!från!Bonniers!förlag!till!Maria!Sandel,!8!augusti!1925,!Albert!Bonniers!!
Förlag!(2),!korrespondens,!CfN.!
101!Brev!från!Maria!Sandel!till!Erik!Hedén,!21!augusti!1925,!Erik!Hedén,!Handskrift;!
samlingen,!KB.!
102!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!23!augusti!1925,!Tidens!förlag,!Inkommen!
korrespondens,!1925,!A;Ö,!ARAB.!
103!Brev!från!Karl!Olsson!till!Maria!Sandel,!3!september!1925,!Tidens!förlag,!Utgående!
korrespondens,!1924;1926,!ARAB.!
104!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!4!januari!1926,!Tidens!förlag,!Inkommen!
korrespondens,!1926,!A;Ö,!ARAB.!
105!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!10!januari!1926,!Tidens!förlag,!Inkommen!
korrespondens,!1926,!A;Ö,!ARAB.!
106!Brev!från!Maria!Sandel!till!Bonniers!förlag,!3!april!1926,!Albert!Bonniers!Förlag!(2),!
korrespondens,!CfN.!
107!Brev!från!Maria!Sandel!till!Bonniers!förlag,!19!april!1926,!Albert!Bonniers!!
Förlag!(2),!korrespondens,!CfN.!
108!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!1!juli!1926,!Tidens!förlag,!Inkommen!!
korrespondens,!1926,!A;Ö,!ARAB.!
109!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!odaterat,!Tidens!förlag,!Inkommen!!
korrespondens,!1926,!A;Ö,!ARAB.!
110!Brev!från!Bonniers!förlag!till!Maria!Sandel,!6!juli!1926,!Albert!Bonniers!Förlag!(2),!
korrespondens,!CfN.!
111!Brev!från!Bonniers!förlag!till!Maria!Sandel,!8!september!1926,!Albert!Bonniers!!
Förlag!(2),!korrespondens,!CfN.!
112!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!9!september!1926,!Tidens!förlag,!!
Inkommen!korrespondens,!1926,!A;Ö,!ARAB.!
113!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!odaterat,!Tidens!förlag,!Inkommen!!
korrespondens,!uå,!ARAB.!
114!Brev!från!Karl!Olsson!till!Maria!Sandel,!8!oktober!1926,!Tidens!förlag,!Utgående!
korrespondens,!1924;1926,!ARAB.!
115!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!9!oktober!1926,!Tidens!förlag,!Inkommen!
korrespondens,!1926,!A;Ö,!ARAB.!
116!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!16!oktober!1926,!Tidens!förlag,!Inkommen!
korrespondens,!1926,!A;Ö,!ARAB.!
117!Brev!från!Karl!Olsson!till!Maria!Sandel,!20!oktober!1926,!Tidens!förlag,!Utgående!
korrespondens,!1924;1926,!ARAB.!



!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!21!oktober!1926,!Tidens!förlag,!Inkommen!
korrespondens,!1926,!A;Ö,!ARAB.!
119!Brev!från!Karl!Olsson!till!Maria!Sandel,!27!oktober!1926,!Tidens!förlag,!Utgående!
korrespondens,!1924;1926,!ARAB.!
120!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!26!december!1926,!Tidens!förlag,!!
Inkommen!korrespondens,!1926,!A;Ö,!ARAB.!
121!Brev!från!Maria!Sandel!till!Karl!Olsson,!odaterat,!Tidens!förlag,!Inkommen!!
korrespondens,!1927,!A;Ö,!ARAB.!
122!Forselius!(2000;2002),!s!343.!
!
ÖVRIGA!KÄLLOR:!
Tidens!förl0ag,!Klipp,!recensioner,!1959;!spridda!år,!ARAB.!
Maria!Sandelsällskapet,!Protokoll!m.m.!2011;2015,!ARAB.!
Maria!Sandel!(Samling),!digitalt,!1888;2016,!ARAB.!


