
Den tidiga arbetarprosan

Åren kring storstrejken 1909 utkom debutböcker av 
fem begåvade prosarealister (Alfred Kämpe 1907, Maria 
Sandel 1908, Karl Östman 1909, Gustav Hedenvind-
Eriksson 1910 och Martin Koch 1911) som alla hämtade 
sina motiv från arbetarklassens liv och yrkesverksam-
heter. Trikåstickerskan Maria Sandel (1870–1927) blot-
tade för sin del arbetarhemmens misär i Stockholm i 
samlingen Vid svältgränsen och andra berättelser. Skil-
dringar ur Stockholmslifvet (1908). Tre av de fem debut-
böckerna var samlingar av korta texter, medan Koch 
lyckades få Bonniers förlag att i ett separat häfte utge 
en liten berättelse om arbetarflickan Ellen, hans trolo-
vade som avlidit i proletärsjukdomen lungsot. Endast 
en av de fem, Hedenvind-Eriksson, hade efter åratals 
skrivarmödor i skogskojor lyckats prestera en hel arbe-
tarroman, med den suggestiva titeln Ur en fallen skog. 
 I regel fick de första arbetarförfattarna – precis 
som Maria Sandel vid sin debut – lov att begränsa sig till 
novellen eller proletärskissen. Den sistnämnda termen 
är nog för övrigt den mest rättvisande genrebetecknin-
gen för deras kortare verklighetsskildrande texter, som 
ofta saknade den konstnärliga genomarbetning som ut-
märker tidens mer avancerade novellistik (t.ex. Söder-
bergs eller Tjechovs). Ännu under det första decenniet 
av 1900-talet var romanformen ännu mer svårhanterlig 
för arbetarförfattarna och redan av ekonomiska och 
tidsmässiga skäl var den mycket krävande för dem. De 
saknade ju stödjande förlag som kunde lämna förskott 
och var inte heller etablerade hos bokhandelspubliken. 

Litterär kartläggning av kroppsarbetet

Om den tidiga kampdikten för möten och demonstra-
tioner främst varit litteratur för arbetarna så tillfogade 
arbetarprosan från och med storstrejkstiden en ny di-
mension: den blev även en kartläggande litteratur om 
kroppsarbetet i Sverige. I den mer mogna arbetarprosa, 

som nu började växa fram efter ett kvartssekel av po-
etisk textproduktion för arbetarrörelsens egen offent-
lighet, gick det inte längre för sig att anlägga utifrån-
perspektiv. Den realistiska miljöskildringen innebar en 
fördjupning som fortfarande efter ett sekel bidrar till att 
bevara denna tidiga arbetarepiks läsvärde som proletär 
folklivsskildring. Det är förklaringen till att flera för-
lag, särskilt under vänstervindarnas 1970-tal, beredde 
utrymme för en rad nyutgåvor av den tidiga arbetarpro-
san av både Maria Sandel och hennes generationskam-
rater. Två av Sandels böcker kunde, ett halvsekel efter 
originalupplagorna, utkomma i billigutgåvor. Så skedde 
med Virveln som utgavs på nytt i Tidens bokklubb 1959 
och hos Ordfront 1975 samt Droppar i folkhavet (1924) 
som ingick i LTs förlags serie ”Goda berättare” 1978. 
Hennes insatser inom arbetarlitteraturen blev då aktua-
liserade genom recensioner och artiklar. Svenskt förfat-
tarlexikon har för åren 1971–75 registrerat inte mindre 
än 11 uppsatser om hennes författarskap i tidskrifter och 
storstadspress och det är ändå bara fråga om ett urval av 
allt som skrevs i anslutning till den nya upplagan 1975 
av Virveln.

Arbetsmoralismen

De flesta arbetarförfattarna i seklets början har dröjt 
vid arbetsmoralismen i folkdjupet, den djupt rotade 
föreställningen om arbetets sedliga värde. Men inga 
med så borrande envishet som Maria Sandel och Mar-
tin Koch. I deras arbetarkollektiv möter vi arbetets alla 
ansikten. Här finns de totalt undergivna som tåligt bär 
sitt arbete som ett lidande och syndastraff. För andra har 
arbetet blivit ett oavvisligt behov, rentav en stolthet, och 
själva grunden för egenrespekt och solidaritetskänsla. 
De två författarna gör också stränga socialpsykologiska 
analyser av hur arbetsovilliga proletärer genomgår ett 
moraliskt sönderfall och avskiljer sig från klassen eller 
blir utstötta ur den och hamnar i trasproletariatet.
 Maria Sandel är ofta starkt moraliserande i sin 
personteckning, en författaregenskap som hon således 
delar med Martin Koch. Genom sina idealgestalter 
ville de demonstrera värdet av arbetsamhet, nykterhet 
och fasta moraliska levnadsnormer. I både Sandels och 
Kochs böcker befinner vi oss socialt sett på gränsen till 
det rena lumpproletariatet som tappat fotfästet i samhäl-
let. Våldtäkter, misshandel, självmord och annan ond 
bråd död förekommer inte sällan i deras verk. Männens 
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brännvinsmissbruk eller unga döttrars prostitution kan 
med ett slag ödelägga arbetarmödrarnas heroiska an-
strängningar att hålla samman familjerna. De rådande 
sociala förhållandena är givetvis förklaringen till att en 
så stark disciplineringsideologi framträder hos Sandel 
och Koch. 
 Det är inte bekant om Maria Sandel och Mar-
tin Koch någonsin träffades personligen men genom 
sina böcker tycks de växelvis ha påverkat varann. Den 
brutala proletärskildringen i Hexdansen (1919) förefaller 
inspirerade av Kochs Guds vackra värld (1916). Och ar-
betarskarorna som trampar fram på ”Min gata” i Vid 
svältgränsen (1908) marscherar vidare i Kochs Arbetare 
(1912). Maria Sandel var inte litteraturkritiker men det 
var Martin Koch. Hans recension av Virveln för Ny Tid 
(18 dec. 1913, julbilagan) ger kamratligt understöd åt 
Maria Sandel och uttrycker en hög uppskattning av 
hennes författarskap:

ingen känner som hon de tigande trälarna i förbannelsen, pro-
letärkvinnorna, vilkas röst ännu aldrig hörts i litteraturen. Med 
kärv och bister enkelhet berättar hon deras levnads tunga sagor. 
Det är ingen utstuderad kammarestet, som för pennan i hennes 
böcker, hon har gått i de hårdaste av alla skolor: verklighetens. 
Nöden, kampen och segern har hon upplevat, och hon har stått 
öga mot öga med nederlagets spöke – hon vet vad hon säger, och 
vad man hört henne berätta glömmer man aldrig.

Biografiska skärvor om en sårbar pionjär

Maria Sandels ställning i den svenska offentligheten kan 
lätt fastställas: hon är obestridligen den första betydande 
kvinnliga arbetarskildrare som framträtt i vårt land. 
 Kyrkboken vittnar om att Maria Gustava Al-
bertina Teresia Sandell var född den 30 april 1870 på 
Kungsholmen i Stockholm. Föräldrar var drängen, sed-
ermera stadsbudet Carl Gustaf Sandell och hans hustru 
trikåstickerskan Maria Charlotta Killander. Efternam-
net förkortade Maria till Sandel redan 1890, när hon 
som emigrant i USA fick åtminstone fyra dikter införda 
i den svensk-amerikanska tidskriften Nordstjernan. En-
ligt Tilda Maria Forselius (Svenskt biografiskt lexikon, 
del XXXI) hade hon emigrerat vid sjutton års ålder. I 
USA arbetade hon bl.a. som hembiträde men återkom 
till Stockholm efter fyra år och bodde sedan hela livet 
i proletariserade kvarter på Kungsholmen. Endast fem-
tiosju år gammal avlider Maria Sandel den 3 april 1927 
på Sankt Göran.

 Drabbad av dövhet från tjugofemårsåldern och 
senare även synnedsättning drog Maria Sandel sig fram 
i fattigdom. För sin försörjning var hon liksom mod-
ern beroende av hemarbete som trikåstickerska. Där-
till kom det lilla hon kunde tjäna på sin penna. Från 
1899 infördes dikter av henne i Social-Demokraten och 
från första numret 1904 medarbetade hon i Kvinnornas 
fackförbunds tidning, som 1909 blev officiellt organ för 
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund. Åtskilliga 
belägg finns för att det var Maria Sandels förslag att 
kvinnotidningen skulle heta Morgonbris. I första num-
ret 1904 publicerade hon två noveller. Ellen Keys por-
trätt pryder startnumret och hennes idéer är ständigt 
aktuella i tidningen. Men för de socialdemokratiska 
kvinnorna var dock Clara Zetkin (grundare av de tyska 
socialdemokraternas kvinnotidskrift Die Gleichheit) 
den främsta auktoriteten och hennes politiska teorier 
presenteras i en lång fortsättningsartikel som löper 
genom andra årgången 1905. 
 Två forskare, Bengt Tomson och framför allt 
Tilda Maria Forselius, har gjort grundläggande insatser 
i den numera ganska omfattande litteraturen om Maria 
Sandels författarskap. Under sin tid som doktorand i 
litteraturhistoria publicerade Tomson en uppsats (i Nor-
disk Tidskrift 1951) som på ett klarläggande sätt behand-
lar ”Maria Sandels feminism” men också återger några 
dittills okända dokument om hennes levnadsförhållan-
den. Det biografiska källmaterial, som hittills utnyttjats 
i forskningen, är för övrigt ganska magert, bland an-
nat därför att Sandel själv brände brev och minst ett 
manuskript. Tomsons bedömning är att ”endast spo-
radiska spår” av Sandels korrespondens blivit bevarad. 
Desto viktigare är de dokument som han letade fram. 
Det fylligaste är daterat 30 mars 1901 och ställt till Ellen 
Key. Avsändare är författarinnan och skolföreståndaren 
Amalia Fahlstedt som blev en av Maria Sandels stöd-
jande vänner fram till ungefär 1909, då den känsliga 
och sårbara författarinnan bröt förbindelsen. I en fram-
ställning om Maria Sandels väg till författarskapet bör 
brevets väsentligaste delar citeras. Den skildring Ellen 
Key fick motta från Fahlstedt hade följande att berät-
ta:

Vet Du, den där fattiga arbeterskan, Maria Sandel, som skrifvit de 
verser jag sände dig, är rätt märkvärdig. Jag har ännu ej sett henne, 
men skall träffa henne om måndag vid ett arbetarsamkväm. Emel-
lertid har jag öppnat korrespondens med henne. En mycket in-
tressant, emedan hon är häpnadsväckande intelligent och utveck-
lad, då man tar i beaktande hennes ställning i världen. Hon är 
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ohjälpligt stendöf. Har alltid levat i stor fattigdom. Hon stickar 
yllekläder på maskin, och så ha hon och modern äfven stendöf, 
ett litet magasin, där kunderna väga upp åt sig själfva eller peka 
ut, hvad de vilja ha. Detta stänger den stackars nu omkring 30-
åriga kvinnan ständigt inne i den gråaste hvardaglighet. Hon har 
besökt folkskolan tills hon blef tolf år. Har varit 4 år i Amerika, 
innan hon blef döf. Har läst en smula från arbetarbiblioteket. Hon 
kan från Amerika en smula engelska, läser Burns och Byron på 
originalspråket. Hon har sjelf lärt sig en smula franska och tyska, 
så hon läser en del på dessa språk. Hon skrifver och uttrycker sig 
bildadt och pikant. Hvad säger Du om detta? Jag vill, jag måste 
göra något för henne, men hur, hur, hur? Om jag också kunde 
skaffa en smula pängar, hvart komme jag med det? [ – – – ] Men 
Gud, hvilket samhälle vi lefva i Ellen! Man känner sig knappt ha 
rätt till en smula glädje och bildning inför sådant.

Redan detta till synes så upplysande brev har lämnat sitt 
bidrag till en viss mytbildning kring Maria Sandels per-
son. Det är viktigt att lägga märke till den korta passus 
i brevet, där brevskriverskan erkänner att hon ”ännu ej 
sett henne” [Maria Sandel] men väl börjat korrespon-
dera med henne och kommer att träffa henne om ett 
par dar vid ett ”arbetarsamkväm”. Berättelser om den 
skrivande arbeterskan torde för övrigt ha varit spridda 
bland socialt verksamma borgarkvinnor i Stockholm 
och Fahlstedt hade av allt att döma även hört Maria 
Sandels omtalas av sina umgängesvänner Cecilia Milow 
och Vera von Kræmer. 
 Att teckna Maria Sandels biografi är ett svårt 
och tidskrävande företag som dock påbörjats hedervärt 
tack vare Forselius ovannämnda artikel för Svenskt bi-
ografiskt lexikon. Litteraturforskarna har i övrigt främst 
bidragit med textanalyser och framlagt en rad spän-
nande men ibland motsägelsefulla tolkningar. Däremot 
är den biografiska bakgrunden mer skissartat tecknad, 
ja rentav ofta traderad efter tidigare recensioner och ar-
tiklar om Maria Sandel. I en B-uppsats inom ämnet 
historia av Rainer Andersson (Södertörns högskola 
v.t. 2006) har flera befogade frågor ställts om brister 
i det källmaterial som litteraturvetarnas Sandel-studier 
bygger på. Frågorna gäller exempelvis hennes materi-
ella situation på 20-talet som torde kunna följas i de-
talj genom taxeringslängder, bouppteckning och annat 
arkivmaterial. Det är bekant att hon fick sjukhusvård 
för sina synproblem. Därigenom bör lasarettsjournaler 
och liknande kunna ge upplysningar, men det är ju inte 
lätt att leta fram sådant material. Tillsvidare måste man 
ställa den befogade frågan hur det överhuvud taget var 
möjligt för henne att skriva sina brev och manuskript, 
om hon (som det ibland heter) var halvblind och en-

dast hade ledsyn. Bevisligen lyckades hon dock snabbt 
genomföra den revision av det småstilta följetongstry-
cket i Social-Demokraten som förläggaren Bonnier hade 
krävt för utgivningen i bokform av Familjen Vinge 
(1913).

Kvinnoliv i nödbostäder

Efter hemkomsten från USA delade Maria Sandel lä-
genhet med sin mor. De två döva kvinnorna drev ett 
litet mjölkmagasin på Kungsholmen (Parmmätarega-
tan 23). Enligt Forselius blev hemmet utdömt på gr-
und av fukt och Fahlstedt hjälpte till att skaffa en an-
nan bostad. Det blir en viktig omständighet i kvinno-
familjen Sandels liv att mor och dotter från 1902 kom 
att bo i ett nödbostadsområde på Kungsholmen kallat 
Skogshyddan där det fanns många ensamma kvinnor, 
de flesta med barn. Maria Sandels bostad bestod av ett 
rum med kakelugnsspis på Mariebergsgatan. Här kom 
hon att bo kvar även efter moderns död 1908 och hela 
livet ut. 
 En vittnesgill person, själv uppväxt i detta kom-
plex av nödbostäder, har berättat för Sandels biograf Til-
da Maria Forselius om hur livet i slumkvarteret förflöt: 
”Kvinnorna hade en massa yrken och sysselsättningar. 
Det fanns tidningsbud, spågumma, sömmerska. Det 
fanns strumpstickerska, täckstickerska, bokbinderska, 
brukssmäcka, spårvagnsstäderska, fabriksarbeterska, 
uppasserska, många städerskor och en författarinna i 
Skogshyddan.” 
 Sandel var från 1896 medlem i Stockholms 
allmänna kvinnoklubb (SAK), bildad 1892 av social-
demokratiska kvinnor. Hon kom också med i ”Tolfter-
na”, som Ellen Key tagit initiativet till och där kvin-
nor ur olika samhällsklasser möttes. Hennes handikapp 
hindrade henne visserligen från att delta i diskussion-
erna, men Keys idéer om kvinnokamp och moderskap 
kände hon väl genom läsning och anammade dem, fast 
med viss kritik som framgår av hennes kvinnoskildrin-
gar. På Amalia Fahlstedts inrådan övergav hon under 
senare hälften av 1910-talet den ibland agitatoriska, 
ibland romantiskt högstämda lyriken och övergick till 
prosan. 
 Maria Sandels tillvaro brukar beskrivas som 
ensam och isolerad. Säkert är att hon på grund av 
sina handikapp ogärna begav sig inåt stan med sina 
manuskript utan anlitade bud. Men hon brevväxlade 
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med åtskilliga, särskilt flitigt med familjen Sigfrid Han-
sson, Per Albins bror, och tog emot besök av Hanssons 
och några andra utvalda personer. Och i sitt kvarter med 
närhet till kringboende utkantsfamiljer var hon trots 
sina bekymmer med synen en god, rentav skarpsynt 
iakttagare. 

Debuten

Som arbetarkvinna med författardrömmar hade Ma-
ria Sandel ett svårt utgångsläge även bortsett från 
handikappen. Hon har själv berättat om sin längtan 
efter kunskap och bildning i ett brev 1901 till Gertrud 
Månsson, en av de ledande inom Stockholms Allmänna 
Kvinnoklubb, där ju även Maria Sandel var medlem. 

Ser du – det är så ofantligt mycket man behöver veta för att skriva 
skapliga dikter. Det tycks vara en enkel sak, men tänk bara på, att 
alla framstående män varit utmärkta män på skilda områden. Tegnér 
biskop, Geijer professor, Malmström likaså, Rydberg äfven, Snoilsky, 
Heidenstam, Virsén, 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 sedan arbetarbiblioteket öppnat sina tillgångar för mig som jag 

förkofrats. (Forselius 1981)

Maria Sandels strävan att bli författare stöddes av några 
socialt intresserade kvinnor ur det bildade borgerska-
pet, den nämnda Amalia Fahlstedt samt skriftställaren 
och barnboksförfattarinnan Cecilia Milow som även 
hon var socialt verksam och drev en klubb för arbetar-
pojkar på Kungsholmen. Av allt att döma var det på de-
ras rekommendationer som den ensamma och skygga 
”Dövan” vid trettioåtta års ålder fick förläggare för sin 
debutbok Vid svältgränsen och andra berättelser. Skil-
dringar ur Stockholmslifvet (1908). Milow stod också 
för baksidestexten då Maria Sandels förstlingsverk med 
nio proletärskisser utkom 1908 på Hugo Gebers för-
lag. Hon hade till och med renskrivit manuskriptet och 
”filat och förfinat det utan att störa hennes eget sätt 
att skildra”, som det heter i ett brev 15 maj 1908 som 
bevarats i förlagsarkivet. Så gick det till då debutbo-
ken lyckligen blev utgiven hos en ansedd förläggare av 
skönlitteratur. 
 Titelberättelsen ”Vid svältgränsen” handlar om 
hur fabriksarbeterskan Agda Hult blir övergiven av sin 
svekfulle fästman som visar sig ha barn med en annan 
kvinna. Agda är havande och den uppslagna förlovnin-

gen väcker skadeglädje på fabriken, där hon i det längsta 
försöker sköta sitt arbete. Hennes utslitna moder orkar 
inte vara ett stöd för sin olyckliga dotter. Berättelsen 
slutar tragiskt med en blodig födsel i en vindsskrubb. 
Att barnet dödas av sin förtvivlade mamma antyds på 
slutraderna, men hur det sedan går för henne låter för-
fattarinnan förbli outtalat. 
 Bokens nio texter tilldrar sig alla i Stockholms 
arbetarkvarter. För den tidiga arbetarprosan innebar 
detta en förflyttning av perspektivet till storstaden. 
Flertalet av berättelserna tecknar fabrikslivet och till-
varon i arbetarkasernerna med mörka färger. ”Min 
gata” – snarare en proletärskiss än en regelrätt novell 
– är tveklöst det litterärt mest lyckade stycket tack vare 
sin verkningsfulla men strama teckning av de ström-
mande arbetarskarorna på ”fabriksgatan, som, fyr-
kantig och kolsvart, gapar mot den solstekta gårdens 
ödslighet”. Författaren följer arbetarkollektivet både 
till och från verkstäderna. Arbetsdagens slut markeras 
genom fabrikspipornas gälla signaler. ”Och som slun-
gade af ångkraft, vältra människomassor fram ur vid-
öppna verkstadsportar. Tusende och åter tusende män 
och kvinnor, gossar och flickor, glida genom gatans grå 
skymning och sila ut på tvärgator, i gårdar och spårvag-
nar.” Martin Kochs berömda upptaktsskildring i Ar-
betare (1912) av hur floden av arbetare väller fram anses 
vara påverkad av Zola, men det fanns, som citatet visar, 
också en föregångare på närmare håll i Maria Sandel. 
Koch-forskningen har pekat på hur författaren låter 
arbetarmassan i Stockholm växa till parisiska dimen-
sioner och samma invändning kan riktas mot Kochs 
närmaste svenska föregångare och idégivare Maria San-
del när hon beskriver ”Min gata”. Men viktigare är att 
(som Beata Agrell) poängtera, att författarinnan genom 
korta utrop och kommentarer får läsaren att bli den 
verklige vandraren fram och åter på fabriksgatan, vä-
gledd av den didaktiska berättaren. 
 Redan i denna tidiga novell återfinner man 
också en direkt hänvisning till ”Krapotkins åsikter om 
’inbördes hjälp’”. Åberopandet av en utländsk teoretik-
er som denne anarkismens utopist är unik i Sandels för-
fattarskap. Men vad är den viktigaste tematiken i hela 
hennes produktion om inte solidaritetstanken – den 
inbördes hjälp som praktiseras av hennes arbetarkvin-
nor vid krissituationer? 
 ”Bland Malströmmens hvirflar”, en annan av 
novellerna i Vid svältgränsen, har ägnats en ingående 
analys av en kvinnlig forskargrupp vid Göteborgs uni-
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versitet i antologin Inte bara kampsång (1979). Studien 
kallas ”Med en arbetarkvinnas ögon” och uppvisar i 
detalj hur bestämmande kvinno- och klassperspektivet 
varit för Maria Sandel när hon utformade sin berät-
telse. På ett trettiotal sidor hinner hon belysa en rad 
kvinnospecifika områden: ”bostadsförhållanden, yrke-
sarbete, hushållsarbete, kvinnogemenskap, sexualitet, 
preventivmedel och aborter”. 
 Det centrala temat är abortfrågan, illustrerad 
genom den diskussion som hela novellen igenom förs 
av de två arbetarkvinnorna Emma Vidén och Ida Rodin. 
Emma är övergiven av sin fästman och lever som ensam-
stående mor i en liten fuktig lägenhet. För sin försörjn-
ing är hon helt beroende av hemarbetet som sömmerska. 
Ida har en gång hjälpt sin väninna att våga föda sitt barn 
och avstå från självmordsplaner. Hon lever i ett lyckligt 
äktenskap men hennes barnaskara är bara alltför stor. 
Maken har blivit arbetslös och nu är hon återigen gravid 
och ser ingen annan utväg än att göra abort. 
 Maria Sandel har uppenbarligen byggt upp 
denna konfliktsituation för att kunna konkretisera 
abortproblematiken i en diskussion proletärkvinnor 
emellan. ”Ä’ det ett brott, Emma? Blir jag en mörder-
ska, om . . . ?” Efter en kvalfull kamp med moders-
instinkten och under avvisande av kristendomens bud 
(”det kristna samhällets illdåd” talas det rentav om) blir 
Emmas slutliga svar på vännens fråga ett entydigt nej. 
Nöden har ingen lag och det återstår ingen annan lösn-
ing för Ida än att göra abort. Så tvingande kan de ma-
teriella villkoren i samhället vara för proletärkvinnorna 
i Bland Malströmmens hvirflar.

Familjen Vinge

Sandels andra bok Familjen Vinge. En bok om verkstads-
gossar och fabriksflickor (1913) kom rentav på Bonniers, 
Sveriges främsta förlag, men omständigheterna kring 
utgivningen var knappast skonsamma för en förfat-
tarinna med vacklande självförtroende. ”Min litterära 
verksamhet är bara, bara ingenting” kan det heta i ett 
odaterat brev till familjen Sigfrid Hansson (ARAB). I 
samma brevsamling nämner hon också sin rädsla för 
obekanta möten, önskar sig brev men ej besök och 
berättar om hur signaturen ”Holger” tagit sig för att 
publicera en intervju med henne som aldrig ägt rum. 
När hon protesterade fick hon svaret att intervjun skett 
per ”trådlös telegraf”. 

 Familjen Vinge hade löpt som ”originalfölje-
tong” i Social-Demokraten (22/10–8/12 1909) innan Ma-
ria Sandel vågade sig på att sända den till bokförläggaren 
Karl-Otto Bonnier. Hos honom blev manuset liggande 
i flera månader innan han redovisade sin läsning i ett 
långt svarsbrev 1912, numera tryckt i brevkavalkaden 
Excelsior! (1987) till förlagets 150-årsjubileum. Förläg-
garen var inte ointresserad av en utgivning men upp-
ställde hårda villkor. Romanen måste förkortas med ett 
femtiotal av de 320 följetongspalterna och den kunde 
endast utges som prisbillig ”enkronasbok”, vilket inne-
bar ett honorar på endast 300 kronor. ”Att trycka den 
som dyrare bok kan icke vara någon mening i” med 
hänsyn till de förmodade köparna, skriver förläggaren, 
som också ”undrar, om icke ett och annat uttryck är för 
hårdt och partifärgadt” och ger ett konkret exempel på 
vad som borde strykas.
 Författarinnan avvisade av konstnärliga skäl så 
omfattande strykningar, men fyra månader senare hade 
hon ångrat sig och lovade brevledes att gripa sig an med 
omarbetningen. Boken utkom också följande år som 
enkronasbok hos Bonniers. 
 Den tryckta texten till boken om Familjen 
Vinge torde dock knappast fullt ut ha motsvarat Sand-
els ursprungliga syften och intentioner. För bokutgåvan 
döper hon om en av huvudpersonerna och passar på att 
göra smårättelser både här och var. Så långt är allt gott 
och väl. Men mot slutet av följetongen har hon varit 
tvungen att göra så omfattande uteslutningar att anta-
let kapitel minskar. En jämförelse mellan texten i So-
cial-Demokraten och i boken på Bonniers förlag måste 
här lämnas därhän men bör utpekas som en framtida 
forskningsuppgift.
 Som boken nu föreligger får den betraktas som 
ett steg på vägen i Sandels författarskap från novell-
stadiet till romanformatet. Själva handlingen är ganska 
tunn, slutet är abrupt och det är inte lätt att hålla reda 
på alla de arbetarfamiljer med hårda öden som skymtar 
förbi i texten. Familjen Vinge har förblivit den av lit-
teraturkritiken minst beaktade boken i hennes produk-
tion. Men änkan Vinge, ”morsan” kallad, är en kvinna 
med både fysisk och psykisk resning. Hon har varit 
hårt prövad av livet genom åtta barnsängar och en su-
pig och våldsbenägen man. Ändå har hon lyckats skapa 
hemkänsla för sina barn och förmår visa medkänsla 
och rentav ge beskydd åt fattigfolk i sin omgivning. In-
neboendesystemet var vanligt i Stockholms arbetarek-
varter och kunde rentav någon gång leda till sexuella 
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övergrepp och i Familjen Vinges mest skakande episod 
blir en åttaårig flicka i en grannfamilj brutalt våldtagen 
i sitt hem av en lysten inneboende. 

Fabriks- och storstrejksromanen Virveln

Maria Sandel sände även sitt nästa manuskript till 
Karl-Otto Bonnier. Men han tackade nej, förebärande 
(förvånande nog måste man säga!), att Virveln var sva-
gare som roman än Familjen Vinge. Dessutom – tillade 
Bonnier – var den nya romanen alltför stor för att 
kosta en krona, vilket var det mesta ”man kan begära 
en arbetare skall betala för en berättelsebok”. Arbetar-
rörelsens förlag Tiden hade grundats 1912. I sitt refuser-
ingsbrev kunde Bonnier således tillfoga en rekommen-
dation om att författarinnan borde vända sig till det 
nya arbetarförlaget. Virveln utkom också redan 1913 på 
Tidens förlag som Sandel sedan förblev trogen under 
sitt återstående författarskap.
 Romanen Virvelns första kapitel bär rubriken 
”Ut i livet” och den som tar steget in i vuxenlivet är den 
fjortonåriga yrhättan Magda Mejsel. Hon har just fått 
sitt första jobb som dopperska på en chokladfabrik och 
rusar hemåt för att berätta den glada nyheten. I kapi-
tel två presenteras fabriken Malvan med sin manliga 
ägare och sina manliga arbetsledare och alla sina kvinn-
liga arbetare. Magda trivs med jobbet och anpassar sig 
snabbt till fabrikslivet där de unga levnadsglada flick-
orna vet att göra sig gällande. Men miljön är moraliskt 
nedbrytande genom det fräcka språk och de sexuellt ut-
manande upptåg som dominerar i fabrikstillvaron. Da-
gliga förnedrande kroppsvisiteringar förekommer av de 
offer som arbetsledarna utser i jakten på chokladsmug-
glerskor. De flesta kamraterna på Malvan är slarviga och 
nöjeslystna och Magda är inte sen att hänga med på 
deras eskapader. Hon blir med barn och den likaledes 
purunge fadern är alls inte beredd att ta något ansvar. 
Att barnet dör räddar situationen, men Magda sjunker 
sedan snabbt ner i prostitutionsträsket. Sandel lägger en 
stor del av skulden på den vidriga miljö som kvinnorna 
hamnar i när de åtar sig fabriksarbete. I en intervju för 
Social-Demokraten (3 nov. 1913) skärper hon samhäll-
skritiken och hävdar, att hennes nya bok i grund och 
botten vill visa ”hur industrialismen fullständigt kan 
fördärva ett människoliv”. 
 I bjärt kontrast till Magda Mejsel för Maria San-
del fram en rad kvinnogestalter från arbetarkvarteren 

med moralisk resning, känsla för vad solidariteten 
kräver och i några fall till och med ett gryende klass-
medvetande. Boken slutar ljust med en insamling för 
de fattiga barnen till en strejkbrytare och ett bröllop för 
en arbeterska som länge uppoffrat sig för sina syskon. 
 Inget verk kan bättre än denna fabriks- och stor-
strejksroman vittna om den tidiga arbetardikten – om 
dess styrka men också dess svagheter. Läsarna möter ut-
märkta miljöskildringar men även vissa otympligheter 
i själva författarhantverket, kanske oundvikliga för ar-
betardiktens första generation av prosaister. Onekligen 
blev de två böcker som Maria Sandel utgav på 20-talet 
bättre komponerade och genomarbetade. Men Virveln 
förmedlar övertygande uttryck för hennes förtrogenhet 
med ännu nästan okända miljöer i svensk diktning. 
Hon är ju den första att teckna familjelivets vardag i 
storstadens proletärkupor och arbetslivet på en fabrik 
med kvinnliga löntagare. 
 Utbrottet av storstrejken 1909 inträffar när det 
återstår ungefär en tredjedel av romantexten. Någon 
direkt skildring av själva strejken lämnar inte Maria 
Sandel. Hon behåller envetet sitt kvinnoperspektiv och 
koncentrerar sin skildring av strejktiden till hur den 
påverkar arbetarkvarterens mödrar, barnaskaror och 
strejkande kvinnliga fabriksarbetare.
 När storstrejken pågått någon månad inflöt 
i partitidskriften Tiden (nr 9 1909) den anklagande 
artikeln ”Tigande diktare” av Social-Demokratens 
ledande litteraturkritiker Erik Hedén. Han efterlyste 
här fler engagerade inlägg i samhällsdebatten från 
Sveriges diktare. Då Maria Sandel fyra år senare hade 
förmått avsluta sin roman uppfattades den med rätta 
som ett inlägg i samhällsdebatten av just det slag som 
Hedén hade spanat efter. Hans recension av Virveln i 
Social-Demokraten (17 dec. 1913) blev också lovordande. 
Även om han pekade på vissa romantekniska ofullkom-
ligheter så mynnade artikeln ut i ett starkt erkännande 
av Maria Sandels insats inom arbetarprosan:

Vi få, och det är värderikt nog, skåda hur arbetarnes vardagsliv 
tedde sig under den långa svälttiden, vi få framför allt andas den 
på en gång åskdova och solhöga luften under dessa oförglömliga 
sensommarmånader. Storstrejken kan ingen ens indirekt skildra, 
som ej ända till djupet av både kropp och själ känt vad den i yt-
tre som inre mening innebar. Och det är karaktäristiskt för Maria 
Sandels författarskap, att säkert ingen känt detta djupare än hon. 

Maria Sandels val att endast indirekt skildra strejken var 
förvisso klokt. Hennes handikapp hindrade henne ju 
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från att personligen delta i strejkmöten och gatudemon-
strationer. Det är för övrigt karakteristiskt för hela för-
fattarskapet (efter den högstämda ungdomslyriken), att 
det helt och hållet rör sig inom områden av livet som 
hon själv hade erfarenhet av. Men vid något stadium 
under arbetet med Virveln måtte hon ändå ha känt ett 
behov av att oförbehållsamt markera sin egen position 
i storstrejksstriden. Mot slutet av romanen återfinns en 
lång not, där hon bekänner färg: ”Storstrejken var in-
tet annat än en försvarsåtgärd. […] Syftet med sitt an-
fall nådde angriparna icke. Det förunnades dem ej att 
dekretera fredsvillkoren – striden rann ut i sanden. […] 
Två år senare vräkte folket högerregeringen till tack för 
dess partitagande på utsvältarnas sida.”
 Ett sekel har förflutit och för nutida läsare ter 
sig Virveln allt mer som en historisk roman. Men den 
överlever förvandlingen med bevarat läsvärde tack vare 
sitt engagemang, sin partiskhet om man så vill. Ty 
därigenom kunde boken ge uttryck för och i publicerad 
text bevara känslor och stämningar bland Stockholms 
arbetarkvinnor under storstrejken.

Hexdansen

Det dröjde sex år innan Maria Sandel kunde utge sin 
andra bok på Tidens förlag, Hexdansen (1919). Både 
titeln och första kapitelrubriken ”Ogräs”, signalerar 
att läsarna skall få möta det verkliga trasproletariatet 
liksom i Martin Kochs mästerverk Guds vackra värld 
(1916), som nog haft sin betydelse för utformningen 
av Hexdansen. Maria Sandel för oss här direkt in i den 
utfattiga och barnrika familjen Nerman, som hankar 
sig fram tack vare hustrun Idas idoghet. Nermans hör 
till stockholmsslummens nomader med hyresskulder 
som emellanåt leder till vräkningar. Pappa Nerman är 
en alkoholiserad och arbetsskygg men skrytsam person 
som sällan rör ett finger för familjens bästa. I den stora 
barnaskaran bryr han sig bara om lillflickan som han 
kan kela med. När hon dött genom en olyckshändelse 
har han egentligen inte längre kvar någon känslomässig 
kontakt med den övriga familjen. 
 Det verkar som om Maria Sandel tagit till sig 
den kritik för sentimentalitet som framförts och bestämt 
sig för att skriva en skoningslös roman. Nermans lever 
på tiggeri, välgörenhetstanters allmosor och vad som 
kan pressas fram från fattigvården genom skäll eller 
gråtvalser. De halvvuxna barnen, fostrade på gatan, flyr 

vardagssysslorna i hemmet och utnyttjar på alla tänkba-
ra sätt den arma modern. Sina inkomster skaffar de sig 
främst genom brottslighet och prostitution. Den enda 
flicka i kullen som är av vekare kynne blir så utfrusen i 
familjen och skolan att hon tar sitt liv. 
 Läsarna skrivs inte på näsan vad som är or-
saken till denna veritabla häxdans. Men den fond mot 
vilken händelserna får avteckna sig är den hänsynslösa 
kapitalistiska industrialiseringen som skapat rotlösa ut-
kantsmänniskor. 
 Romanen Hexdansen upptar 188 av bokens 
269 sidor. Den avslutas med några lika mörka och up-
prörande noveller. I ”Draksådden” arbetar en mor ihjäl 
sig för sin egoistiska och hjärtlösa dotter. I ”Blodet som 
ropar” ser en ung arbetarfamilj med ett litet barn ingen 
annan utväg ur svält och nöd än att gemensamt gå i 
döden. I ”Enligt Sveriges rikes lag” döms en utsläpad 
arbetarkvinna till en månads fängelse för fosterför-
drivning. 

Droppar i folkhavet

Droppar i folkhavet (1924) börjar dramatiskt med ett 
brutalt rån genomfört av en person som slagit in på 
tjuvens och sutenörens bana. Förövaren, Ulrik Isberg, 
bär ju också ett namn som omedelbart signalerar hans 
utanförskap och brist på hänsyn till sina medmänni-
skor. Han kommer genom rånet över en stor summa 
pengar och lyckas fly från polisen. Kvällen efter sitter 
han i nyinköpta kläder på en bänk i Humlegården och 
spanar efter nästa offer. Den som råkar illa ut är en 
skoarbeterska, Gerda Spant, som på hemvägen från fab-
riken slagit sig ner på bänken för att vila. Ulrik lyckas 
oförmärkt smussla undan hennes handväska och lägga 
beslag på hennes och en kamrats avlöning. Inledningen 
är spännande och fartfylld som i en detektivberättelse. 
Den går vidare genom att Ulrik, när han inventerar sitt 
rov, finner ett kärleksbrev i väskan som han tror kom-
mer från hans innerligt hatade halvbror. Flickan skall 
bli hans redskap för att kväsa den avskydde brodern. 
Adressen till hennes arbetsplats finner han i plånboken 
och kan som av en tillfällighet dyka upp utanför fab-
riken. Gerda längtar efter ett eget hem och blir ett lät-
tfångat byte för den världsvane Ulrik. Hon tvingas till 
”könsliga utsvävningar” (s. 56) och blir med barn, men 
lyckas skaka av sig barnafadern, som hämnas genom att 
beröva henne alla tillgångar, till och med själva bohag-
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et. I sin nöd finner hon en tillflykt för sig och sin dotter 
hos den rekorderliga arbetaränkan fru Hägg, ”morsan” 
kallad.
 Handlingen löper vidare i många vindlingar 
och får ännu en dramatisk höjdpunkt när ”morsans” 
lungsjuke son Ansgar, en fin och försynt yngling som 
lider under sitt spritbegär, mördas av Ulrik. Denne har 
vid en stöldräd råkat komma till det hus där Gerda 
bor. Hon försöker hindra honom men blir grovt mis-
shandlad. När Ansgar griper in för att skydda Gerda 
skadas han svårt av den besinningslöse Ulrik och av-
lider följande dag. Det hemliv som Gerda och fru Hägg 
mödosamt byggt upp är krossat. Gerda lider av sviter 
efter misshandeln och kan inte gå till sitt arbete. Hon 
kämpar också med skuldkänslor över Ansgars död. 
Men småningom repar sig de två kvinnorna och kan 
fortsätta sitt strävsamma liv – förenade i omsorgerna 
om Gerdas lilla dotter som ska få en god uppfostran. 
”Slant lägges till slant för att hennes anlag må kunna 
utvecklas.” Men polisen misslyckas i spaningarna efter 
den avskyvärde Ulrik och kvinnorna måste lära sig leva 
med sin oro för att han på nytt skall dyka upp och kan-
ske försöka snappa bort sin dotter.
 Ovanstående försök att i några huvuddrag följa 
den invecklade händelsekedjan avslöjar obarmhärtigt 
hur nära melodramen Maria Sandel befinner sig. I de 
oftast odaterade och svårlästa breven till vännen Sigfrid 
Hansson finns åtminstone en notis om att hon köpte 
sig ”en David Copperfield för 1,25 på antikvariat” när 
hon fått ett större arvode för ett tidningsbidrag. Up-
penbarligen var hon intresserad av Dickens romaner 
som ju ofta tilldrar sig i tjuvarnas och trasproletariatets 
värld. Och det är svårt att värja sig för intrycket att 
även de så omtyckta melodramerna på teatern eller i de 
masspridda romaner som även i Sverige vällde fram i 
Eugène Sues efterföljd kan ha påverkat Maria Sandel. 
 Men mot detta måste ställas alla hennes över-
tygande miljö- och kvinnoskildringar och rappa, tal-
språksfärgade och humoristiska replikväxlingar. De 
melodramatiska händelser som hon låter utspelas i 
arbetarkvinnornas liv uttrycker verkligen hennes sam-
hällskritik på expressivaste sätt. 
 Sexualskildringar upptar stort utrymme i Drop-
par i folkhavet. Även i romanens bihandlingar möter 
läsaren scener som handlar om kvinnlig sexualitet. Ger-
da besöker som hemsömmerska två sammanboende 
prostituerade kvinnor – Sonja som har artistisk smak 
och en viss resning och Naima som är ”en cynisk, senti-

mental slarva”. Hon möter uppskattning för sin yrkess-
kicklighet och trivs i den kvinnovärld de två skapat åt 
sig. De föraktar männen som är slavar under sitt begär. 
Visserligen skaffar de pengar genom att prostituera sig 
men tillfredsställelse söker de hos varann. En uppsa-
liensisk litteraturforskare, Eva Heggestad, har särskilt 
pekat på hur väsentlig denna bihandling om lesbisk 
kärlek är för att bredda romanens kvinnoskildring och 
jämför med queerteoretiska arbeten om heterosexual-
itet. Hur relevant detta är för Maria Sandels texter kan 
diskuteras, men i varje fall har Heggestad och andra 
forskare i kvinnolitteratur visat, hur skarpa iakttagels-
er Sandel kunde göra inom den proletariserade kvin-
novärld där hon befann sig.

Mannen som reste sig

Maria Sandels femte och sista roman Mannen som reste 
sig (1927) utkom postumt. Huvudpersonen heter Gustav 
Frejtorp, en skötsam och bildningsintresserad arbetare 
som lever ett stillsamt liv tillsammans med syster och 
mor. Men plötsligt förälskar han sig i den sinnliga och 
lättfotade fabriksflickan Ulla Svensson i samma kvarter. 
Det blir giftermål och Ulla får flytta in i Frejtorps pry-
dliga lägenhet. Systern har ihärdigt varnat honom för 
den illa beryktade slampan men han slår dövörat till, 
förblindad av sin uppblossande passion. Två barn föds 
i äktenskapet och Frejtorp tycks inte märka att allt i 
hemmet börjar gå överstyr och att hans sjuka mor van-
vårdas. Ulla fortsätter oförtrutet med sina lättsinniga 
karlaffärer men en dag vaknar han upp, inser hur allt 
ligger till och skiljer sig slutligen från hustrun. Han står 
nu ensam med sina två pojkar och börjar kampen för 
återupprättelse ur förnedringen. Småningom finner 
han den rätta hushållerskan i en bildad kvinna, men 
Ulla dyker upp och smittar ner en av sina söner med en 
könssjukdom som leder till döden. Den andra pojken, 
som Maria Sandel ägnar ett av sina bästa barnporträtt, 
blir ett mobbningsoffer i skolan och tar sitt liv. Fadern 
söker tröst i hemlivet och sina intellektuella intressen. 
Efter lång tvekan vågar han fria till sina söners upp-
fostrarinna. Boken slutar med en kort notis om deras 
borgerliga vigsel.
 Den nedrigaste recensionen skrev Fredrik Böök 
(i Svenska Dagbladet 12 sept. 1927) under rubriken ”Pro-
letärliv”. Dödsrunornas ”hänförda lovord” över Maria 
Sandels författarskap har väckt vissa förhoppningar och 
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man måste erkänna att det krävts både bildning och 
karaktär för ”en svensk arbeterska, som själv prövat fat-
tigdomen” att bli författarinna. Men Sandels böcker 
tycks vara överskattade. ”Hennes psykologi är grov och 
schematisk; de finare känslospröten saknade hon all-
deles.” Bevis för detta finner Böök redan på romanens 
första sida där enligt Sandel en utestängd katt slumrar 
i solen på en nymålad skänk ”lyckligt okunnig om att 
han satt fast i färgen”. Visst är detta en författarlapsus 
men Böök gör bara alltför stor sak av denna blunder i 
upptakten till understreckaren: 

Författarinnan har här på ett fruktansvärt sätt underskattat finkän-
sligheten, observationsförmågan, renlighetssinnet hos en katt. In-
gen katt, icke ens en katt i den mest proletäriska omgivning, är så 
slö och likgiltig, att den medvetet smörjer ner sig med oljefärg, och 
att somna, fastklibbad på en skänk, måste vara både obehagligt 

och smärtsamt för det granntyckta djuret. 

Böök behöver emellertid denna utgångspunkt för att 
kunna gå vidare och ifrågasätta själva grundstrukturen 
i berättelsen. Precis lika osannolikt som det är att en att 
en katt skulle fastna i oljefärg är det att en intelligent, 
granntyckt och förfinad arbetare som Gustav Frejtorp 
skulle falla för ”en så obeskrivligt vidrig och smutsig 
figur som Ulla Svensson”. 
 I rättvisans namn måste sägas att fortsättningen 
av understreckaren innehåller flera skarpsinniga iaktta-
gelser. Och i ett sammanfattande omdöme skriver Böök 
ut det beröm han från sin position kan avge. ”Maria 
Sandel är lyckligt fri från den ihåliga sentimentalitet 
och de falska tankeschabloner, som länge vanställt de 
flesta s. k. proletärskildringar”. I slutorden konstaterar 
han också att det måtte ligga ”en symbolisk tanke” i 
det lyckliga giftermålet mellan ”den uppåtsträvande, 
välmående proletären och den fattiga borgaränkan”. 
Ett moment av ”proletärisk självprövning” ingår i San-
dels bok, vilket gör den till ”ett tidsdokument”. 
 Bööks recension leder över till frågan om hur 
de olika stadierna i Maria Sandels författarskap värderas 
i forskning och litteraturkritik. Är det i Virveln hon 
givit sitt allra bästa? Det ansåg sjuttiotalsvänstern, då 
Ebba Witt-Brattström skrev sin utförliga efterskrift till 
Ordfronts pocket 1975. Eller är det i tjugotalsroman-
erna där hon närmare ansluter till psykologisering och 
skrivsätt i den gängse borgerliga romanen? En kritiker 
som Ruth Halldén tog i sin recension (Dagens Nyheter 
12 maj 1975) klart avstånd från valet av Virveln när San-
del skulle lanseras på nytt. Hon finner att det är Drop-

par i folkhavet som innehåller ”det enda pregnanta och 
bärkraftiga psykologiska porträtt Maria Sandel någon-
sin skapat, nämligen det av inackorderingstanten fru 
Hägg”. Därtill har enligt Halldén författarinnan nått 
fram till en omsorg om formen som också ibland in-
nebär ”omsorg om sanningen”. 

Maria Sandel och arbetarklassens kvinnor

Det var en behövlig breddning av litteraturen som 
skedde tack vare de första prosatörerna inom arbe-
tardikten – främst innehållsligt men även formmässigt 
och språkligt. Hos Sandel möter man både dialektala 
ordformer och festliga repliker på Stockholmsslang. 
Men viktigast var att hennes böcker kartlade de om-
råden, som längst hade försummats inom arbetarlit-
teraturen, nämligen arbetsprocesserna och livssam-
manhangen utanför lönearbetets räjonger, särskilt då 
mödrarnas uthålliga arbete i hemmen för barnens bästa 
och familjens bestånd. Härvidlag gjorde Maria San-
del en banbrytande insats genom sina skildringar från 
Stockholms slum. Vad som på 1970-talet och än idag 
fängslar kritiker och läsare av hennes böcker är främst 
kvinnoporträtten. 
 Just interiörerna från familjelivet i arbetark-
varteren blev med all rätt särskilt uppmärksammade 
när några av hennes böcker efter ett halvsekel sändes 
ut i nyutgåvor. Museer förvarar ju fotografiskt material 
från 1900-talets början och i arkivens förvar finns en 
del dagböcker och brev som kan belysa arbetarkulturen 
i huvudstaden. Men en minst lika väsentlig dokumen-
tation om arbetarfamiljernas tillvaro (även ur etnolo-
gisk synvinkel) lämnar ändå författare som Maria San-
del och Martin Koch som verkade inom den realistiska 
litterära traditionen. Rent kulturhistoriskt var Sandels 
miljöskildringar unika, eftersom endast hon i den sam-
tida litteraturen valde att betrakta arbetarkasernernas 
folk utifrån ett konsekvent kvinnoperspektiv. 
 Maria Sandel fick på 1940–50-talen ett par eft-
erföljare i Elsa Appelquist och Inga-Lena Larsson som 
också skildrar kroppsarbetande kvinnor i storstaden. 
Och Sandels heroiska kvinnogestalter har naturligtvis 
haft betydelse även för Moa Martinsons karska kvin-
noporträtt liksom för rader av senare Stockholmsför-
fattare som Ivan Oljelund, en gång barn på Kungshol-
men, och Per Anders Fogelström, som idag framstår 
som den mest beundrade bland de litterära skildrarna 
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av huvudstadens arbetarhistoria. Fogelström försöker 
till och med i En bok om Kungsholmen (1965) identifiera 
Maria Sandels ”Min gata” och anser för sin del att före-
bilden hette Fleminggatan. 

Summering

Det författarskap, som Maria Sandel svarade för, av-
viker radikalt från de till landsbygden knutna skildrin-
gar av arbete inom skogsbruk, sågverk, lantarbete, järn-
bruk och gruvor som dominerade i den tidiga arbetar-
litteraturen. Det är storstadens arbetarkvinnor som är 
hennes huvudpersoner och Sandel ger skakande skil-
dringar av det patriarkala förtryck som männen utövar. 
Ständigt återkommer hon med ingående teckningar av 
arbetarfamiljernas trångboddhet och följderna av den. 
I en översiktlig motivstudie (en avhandling in progress 
2007 av Alexandra Borg vid litteraturvetenskapliga in-
stitutionen i Uppsala med arbetstiteln ”En vildmark av 
sten”) ägnas Maria Sandels två första böcker stor upp-
märksamhet. Vid en inventering av litteraturens otaliga 
stadsvandringar, av flanörer och många andra, hör San-
dels skildringar till de märkligaste, eftersom hon gestal-
tar urbana erfarenheter så som de kommer till uttryck 
inom själva arbetarhemmets väggar och dessutom sva-
rar för spännande vandringar i stadsrummet, främst i 
den ovan granskade proletärskissen ”Min gata”. 
 I sina arbetarskildringar från stockholmska 
miljöer begagnar sig Maria Sandel onekligen av åtskil-
liga melodramatiska effekter. Brister i berättartekniken 
har inte sällan påpekats av kritiker och forskare. Men 
dessa ofullkomligheter uppvägs av att hennes tecknin-
gar av arbetarkvinnornas nötande vardagsbekymmer 
i arbetarkasernerna är så inkännande och trovärdiga. 
Frågor om deras livshållning och moral mitt i misären 
är en hjärtpunkt i alla Maria Sandels verk, men hennes 
böcker äger givetvis den dubbla karaktären av att vara 
både dokumentärer från slummen i Stockholm och lit-
terära konstruktioner. Ett brev till Erik Hedén (10 de-
cember 1924, KB) vittnar om hennes strävan ”att fila 
bort det sentimentala suddet ur stilen”. 
 Maria Sandels två sista romaner uppvisar en 
fördjupning i den psykologiska analysen som klart 
överträffar vad hon presterat i sina fyra första böcker. 
I de många forskningsbidragen från senare år har det 
också uppmärksammats hur historiskt intressanta och 
tänkvärda hennes skildringar av sexuallivet är, ibland 

förvånande öppenhjärtiga för sin tid, ibland bara an-
tydande – men fortfarande lockande till nya analys-
försök. 
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