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Abstract

Denna uppsats har som syfte att undersöka hur mannen konstrueras hos Maria Sandel. Några 

noveller ur Vid svältgränsen och andra berättelser analyseras, liksom ett par kapitel ur Familjen 

Vinge, samt en episod ur Mannen som reste sig.

Tesen är att mannen hos Sandel konstrueras i förhållande till hemmet. Vid detta kan man urskilja 

två roller. Den ena är mannen som sabotör, den andra är mannen som konstruktör. Mannen som 

konstruktör blir också, i sin kontext, till en utopi.

Fokus för analysen är skötsamhetsbegreppet och hemmet. Dessutom diskuteras Ellen Keys 

inflytande över författarskapet och hur det yttrar sig i texterna. Slutsatsen är att Ellen Keys idéer är 

närvarande men att Sandel förhåller sig ambivalent till dem. Denna ambivalens kan i viss mån 

härledas till motsägelser hos Ellen Key själv. De utopiska mansrollerna, där mannen intar en 

omvårdande roll, utgör också exempel på detta.
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Inledning

Presentation

Maria Sandels plats i litteraturhistorien är hårt knuten till hennes identitet; som kvinna, arbetare och 

handikappad (hon blev under sin levnad både döv och halvblind). Av dessa tre dimensioner speglar 

sig de två första i hennes författarskap. Maria Sandels verk kretsar samtliga kring arbetarkvinnan i 

det tidiga 1900-talet och mer än något annat ger de oss en insyn i de tankar och ideal som rådde, hos 

dem som ville förändra situationen för denna kvinna.

Maria Sandel är djupt rotad i proletariatet, född 1870 börjar och slutar hon sitt liv i Stockholms 

fattigkvarter.1 I ungdomen tillbringar hon dock fyra år som hembiträde i USA. Där sker också den 

litterära debuten i form av dikter som publiceras i tidskriften Nordstjernan. Hennes liv utvecklar sig 

därefter till en resa. Rent fysiskt för den henne tillbaka till Sverige och in i en allt större isolering, 

på ett intellektuellt plan påbörjar hon däremot en utveckling som kommer att göra henne till en av 

den svenska arbetar- och kvinnolitteraturens främsta pionjärer.

Maria Sandel tar tidigt ställning politiskt genom sitt medlemskap i Sveriges Allmänna 

Kvinnoklubb (SAK). SAK är en del av Socialdemokratiska partiet men med fokus på kvinnlig 

organisering och arbetarkvinnans situation. I SAK får Sandel kontakt med ett antal kvinnor som på 

olika sätt kommer att bli ett stöd för henne i utvecklingen mot ett författarskap på heltid.2

Maria Sandels teman rör undantagslöst arbetarnas villkor och innan prosadebuten skriver hon 

kamplyrik i arbetarpressen. Hennes fokus i romanerna ligger dock på specifikt kvinnliga problem. 

Det rör ofta hemmet och familjen, men hon tar också upp frågor som prostitution, oönskade 

graviditeter och de ensamma mödrarnas situation. I Virveln ägnar hon också stort utrymme åt 

situationen på den kvinnodominerade arbetsplatsen.

Debuten sker 1908 med novellsamlingen Vid Svältgränsen på Hugo Gebers förlag. Familjen 

Vinge publiceras 1913 på Bonniers och samma år kommer Virveln ut på socialdemokratiska Tidens 

förlag som också ger ut de tre sista romanerna Hexdansen (1918), Droppar i folkhavet (1924) och 

Mannen som reste sig (1927).  1975 gav Ordfront ut Virveln i nytryck och Droppar i folkhavet har 

kommit ut i två nyutgåvor, 1978 och nu senast 2009 på Murbruk förlag.

Forskningsöversikt

Forskningen kring Maria Sandel är sparsam. Särskilt satt i relation till hennes unika position som 

1 Biografiska fakta är hämtade ur Tilda Maria Forselius, ”Själsadeln och de ystra sinnenas rop - Kvinnors liv och 
kärleksvillkor i Maria Sandels texter”, Vardagsslit och drömmars språk - Svenska proletärförfattarinnor från Maria 
Sandel till Mary Andersson, red. Eva Adolfsson m.fl. (Enskede 1981), s. 17-24.

2 Ibid, s. 28 f.
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vår första kvinnliga arbetarförfattare. 

1951 publiceras en längre text i Nordisk Tidskrift av Bengt Tomson med titeln ”Maria Sandels 

feminism”. Tomson förhåller sig mycket positiv till Sandels litteratur och framförallt då hennes 

stilistiska utveckling, liksom det han kallar för hennes ”skönhetssinne”.3 Han konstaterar vidare att 

”hennes författarskap tilldrar sig intresse inte endast som tidsdokument, men någon ingående litterär 

analys har tyvärr icke rymts inom ramen för denna uppsats”.4 Ett yttrande som måste anses 

symptomatiskt för den forskning som finns kring Sandel. Det kvinnohistoriska och feministiska 

perspektivet får ofta stort utrymme. Något som visserligen kan betraktas som en naturlig 

konsekvens, av det faktum att man finner en tydlig politisk agenda hos Sandel.5 Även föreliggande 

uppsats kommer att ansluta sig till denna tendens.

Med utgångspunkt i hennes brevkorrespondens ger Tomson en allmän biografi över Sandel och  

utvecklar ett resonemang kring hennes ställningstaganden i kvinnofrågan. Som nämnts ovan, var 

Maria Sandel medlem i SAK och senare Kvinnornas fackförbund. Genom att redogöra för vilka 

frågor man tog upp i organisationerna ger Tomson också en bakgrund till hennes politiska 

engagemang.

Via exempel både ur artiklar, romanerna och korrespondensen visar Tomson vidare hur Sandels 

feminism har sin grund i arbetarkvinnans konkreta vardagssituation, med fokus på moderskapet och 

beroendet av familjefadern. Tomson finner också att mannens syn på kvinnan som kamrat och 

sexuell varelse är centralt hos Sandel. Vidare resonerar han något kring hennes förhållande till den 

Ellen Keyska feminismen. 

Tilda Maria Forselius är annars den som bidragit mest till att sprida kunskapen om Maria Sandel. 

I antologin Vardagsslit och drömmars språk – Svenska proletärförfattarinnor från Maria Sandel till  

Mary Andersson finns en längre text, där hon ger en översikt över Sandels liv och verk. I mångt och 

mycket följer hon samma spår som Tomson, men förutom brevkorrespondens och tidningsartiklar 

har hon också intervjuat personer som varit i kontakt med författaren, i syfte att fördjupa kunskapen 

om hennes person och den miljö hon rörde sig i. Forselius fokus ligger inledningsvis, liksom 

Tomsons, på Sandels politiska engagemang, situationen för kvinnan och hennes förhållande till den 

Ellen Keyska feminismen. Utifrån detta utvecklar hon dock ett resonemang som tar fasta på 

textuella motsägelser i Sandels romaner,  mellan författarens kommentarer och delar av det som 

gestaltas.6 I författarkommentarerna finner Forselius en kvinnornas moral, baserad på 

3 Bengt Tomson, ”Maria Sandels feminism”, Nordisk tidskrift, 1951:4-5, s. 355.
4 Ibid., s. 357.
5 Se t.ex.: Ebba Witt-Brattström, ”Maria Sandel - trikåstickerska, kvinnokämpe, tidningsskribent och författare”, 

efterord till Virveln, nyutgåva, (Stockholm 1975), s. 269.
6 Forselius, 1981, s. 39 f.



6

självuppoffring, bildning och dygdighet: ”Den kvinnliga 'själsadeln'”7 men detta, menar hon, står i 

motsättning till Sandels öppna skildringar av en komplex kvinnlig sexualitet.8

Även Maria Bergom-Larsson har bidragit med en längre text om författaren i sin essäsamling 

Kvinnomedvetande – essayer om kvinnobild, familj och klass i litteraturen. Bergom-Larsson 

utforskar Sandels skildringar av klasskampen, liksom hennes kvinnoporträtt. Till skillnad från 

Forselius menar Bergom-Larsson att Sandels hyllningar av kvinnliga värden står i motsättning till 

det feministiska projektet då det tyglar hennes sexualitet och hänvisar henne till hemmet.9 Bergom-

Larsson ser att detta är en tendens som man finner i Sandels senare romaner och lanserar idén om en 

utveckling i Sandels författarskap: från kollektivt till individuellt och  från proletärt till borgerligt.10 

Detta är en tes som återkommer även i Ebba Witt-Brattström förord till Virveln11 liksom hos Stig-

Lennart Godin12 som i sin avhandling har ett kapitel där han bland annat sätter Sandels 

bildningsideal och fokus på individ och moral i relation till samtida föreställningar om massan.13 

Godin identifierar också det Sandelska hemmet som en plats för förädling och motstånd mot den 

nedbrytande fabriksmiljön.14

I Eva Heggestads studie om utopier hos kvinnliga författare finns ett avsnitt om Maria Sandel där 

Heggestad fokuserar på genus och sexualitet i romanen Droppar i folkhavet. Romanen skildrar hur 

kvinnor ut två generationer bildar hushåll och skärmar sig från männen, där finns också element så 

som cross-dressing och lesbiskt sex. I detta ser Heggestad både en ifrågasatt könsordning och en 

ifrågasatt heteronormativitet.15

Av Birgitta Holm finns en essä som utgår från Sandels roman Familjen Vinge. Holm fokuserar 

där på kropparna i romanerna, men också tingen, som symboler och som uttryck för det samhälle 

som Sandel skildrar. Utifrån en scen där fadersbegreppet helt oväntat tar plats i den ditintills 

faderlösa familjen Vinge ser Holm också en antydan till det hon kallar för en möjlig framtida 

”samhällsfaderlighet”.16

Slutligen har Alexandra Borg nyligen publicerat en avhandling med fokus på litterära 

stockholmsskildringar där Maria Sandel ägnas ett kapitel. Borg lyfter fram Sandels romaner som 

7 Ibid., s. 36. Forselius menar också att detta är en moral som återspeglas i gestaltningen i stort, liksom i tematiken.
8 Ibid., s. 40 f.
9 Maria Bergom-Larsson, ”Maria Sandel - arbetarkvinna och moralist”, förf:s Kvinnomedvetande - essayer om 

kvinnobild, familj och klass i litteraturen (Stockholm 1976), s. 66.
10 Ibid., s. 68.
11 Witt-Brattström, s. 273.
12 Stig-Lennart Godin, ”En disciplinerad fabriksarbetarklass i ett socialdemokratiskt perspektiv - Maria Sandel”, förf:s 

Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur (Lund 1994), s. 136.
13 Ibid., s. 131.
14 Ibid., s. 133.
15 Eva Heggestad, ”Maria Sandels Droppar i folkhavet - Man ska väl leva en människovärdig tillvaro, vetja”, förf:s En 

bättre och lyckligare värld - Kvinnliga författares utopiska visioner 1850-1950 (Stockholm 2003), s. 116.
16 Birgitta Holm, ”En fråga om vingar”, förf:s Tusen år av ögonblick - Från Den heliga Birgitta till Den syndiga 

(Stockholm 2002), s. 173.
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montage och som melodramer, men även Sandels kollektiva tendenser.17

Syfte och problemställningar

En av grundstenarna i Sandels romaner är exemplet. Där finns hela tiden en motsättning mellan ont 

och gott, mellan moraliskt och omoraliskt och i den dramaturgin är det ofta mannen som får stå för 

det riktigt dåliga exemplet. Samtidigt finns det en motbild till detta hos Sandel. En slags manlig 

idealbild som i sin kontext framstår som radikal, ja rent av utopisk. 

Den ”samhällsfaderlighet” som Birgitta Holm skriver om (se föregående sida) skulle kunna läsas 

som en ny mansroll, ett alternativ till det samhällsideal där omsorgen om familjen är strikt kopplat 

till kvinnan/modern. Holm är inte särskilt utförlig i sett resonemang men skriver att det är en 

fadersroll som pekar framåt, mot ”en ny verklighet”.18 

 Heggestad i sin tur, finner att Sandel konstruerat en utopisk fristad där kvinnan kan leva i frihet 

från mannen och på så sätt bryta sig ur patriarkatet.19 Jag vill alltså hävda att Sandel även ger 

exempel på en utopisk man. En man som i grunden överskrider den roll han tilldelats i den privata 

sfären.

Syftet med uppsatsen blir därför att undersöka hur bilden av den Sandelska mannen konstrueras. 

Upprätthållandet av hemmet och familjen är helt centralt i Sandels berättelser20 och fokus för 

undersökningen kommer att ligga på denna process, liksom på hur mannen kliver in i den. Först 

som sabotör och sedan konstruktör.

Detta öppnar också upp för en diskussion kring det Ellen Keyska inflytandet i Sandels 

författarskap. En del av syftet blir därför att visa på hur Sandels texter ger uttryck för ett ambivalent 

förhållande till Ellen Keys ideal, och att mycket av detta går att koppla till synen på manligt och 

kvinnligt.

Teoretisk grund och metod

Analysen kommer att utgå från sex episoder som är hämtade ur tre av Sandels böcker, där de första 

episoderna skall ge olika bilder av mannen som sabotör och de sista utgör grunden för ett 

resonemang kring Maria Sandels utopiska mansbilder. Urvalet består av tre noveller och tre kapitel 

som visserligen är delar av en större berättelse, men som har karaktären av fristående episoder, 

vilket medger att de plockas ur sitt sammanhang på detta vis. Ett syfte med att ta med en episod ur 

Mannen som reste sig, är att jag vill visa att den alternativa mansrollen går att finna även i Sandels 

17 Alexandra Borg, ”Maria Sandels Kungsholmsland”, förf:s En vildmark av sten – Stockholm i litteraturen 1897-1916, 
(diss. Stockholm 2011), s. 266.

18 Holm, s. 173.
19 Heggestad, s. 100.
20 Se t.ex.: Godin, s. 133 eller Forselius, s. 34.
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senare verk.

Fokus i analyserna kommer att ligga på skötsamhetsidealet respektive hemmet, liksom vilken roll 

mannen spelar i detta. Resonemangen kring skötsamheten kommer dels att utgå från Ronny 

Ambjörnssons studie Den skötsamme arbetaren och dels från begreppet 'Själsadeln', så som Tilda 

Maria Forselius presenterar det. 

Utöver detta diskuteras de ambivalenser man kan finna i form av en problematiserande och 

förlåtande inställning, vilket i sin tur kommer att ställas mot Ellen Keys tankar kring moderskapet 

och hemmet.

Vad gäller de utopiska mansbilderna använder jag utopibegreppet i linje med de distinktioner som 

Heggestad gör: Sandels romaner kan inte definieras som utopiska i sig men i berättelserna kan man 

urskilja visionära mansbilder som ”trots att de ryms inom verklighetens ramar ännu inte 

realiserats”21. Eller bara delvis realiserats.22

Romanerna

När Sandels debutbok Vid Svältgränsen och andra berättelser kommer ut 1908 är hon 38 år 

gammal. Vid Svältgränsen... är en samling noveller som tidigare publicerats i arbetarpressen.23 

Undertiteln är ”Skildringar ur stockholmslifvet” och i berättelserna tar Sandel upp allehanda 

problem, så som ofrivillig graviditet, fattigdom, hemlöshet och abort, men där finns också 

skildringar av solidaritet både inom och utom familjen. Alla romanens berättelser utgår dock från 

hemmiljön och grannskapet. Ebba Witt-Brattström kallar romanen för en kollektivroman baserad på 

kvinnosolidaritet.24

Familjen Vinge kommer ut 1913 och är den enda av Sandels romaner som publiceras på Bonniers 

förlag. Sandel utgår där från en familj, men berättelsen vidgar sig och omfattar slutligen episoder 

där  även bekanta, grannar, inneboende o.s.v. fått huvudrollen. I praktiken är alltså även detta något 

av en kollektivroman. Sandel tar upp alltifrån ensamma mödrar till hemarbeterskornas situation 

men också ämnen som värnpliktsvägran, tuberkulosen, farliga arbetsplatser, våld och våldtäkt. Även 

i denna roman finner man också glädjeämnen så som solidaritet och familjegemenskap, liksom en 

hel del humor.

Mannen som reste sig är den sista av Sandels romaner. För de borgerliga kritikerna var det också 

en av hennes främsta.25 Här står individens utveckling i centrum. Det handlar om Gustav Frejtorp 

21 Heggestad, s. 28.
22 Mellan oss och Maria Sandel ligger ett sekel där mansrollen genomgår en omfattande transformation. Hur pass långt 

från verkligheten Maria Sandels mansbilder befinner sig skiljer sig givetvis åt, beroende på vilken tid man befinner 
sig i. Min analys utgår från Maria Sandels egen kontext och det är i det sammanhanget jag finner dem utopiska.

23 Tomson, s. 354.
24 Witt-Brattström, s. 274 f.
25 Bergom-Larsson, s. 66 f.
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som låter sig lockas in i ett äktenskap med den sexuellt mycket attraktiva Ulla. En kvinna som visar 

sig vara helt egoistisk, ansvarslös och ointresserad av sina egna barn. Under romanens gång får vi se 

hur Gustav drabbas av insikt och bryter upp för att slutligen gifta sig med sin hushållerska. En 

praktisk och omsorgsfull kvinna med borgerlig bakgrund.

Undersökning

Introduktion

Ronny Ambjörnsson hävdar att arbetarkulturen i början av 1900-talet präglades av ett framväxande 

skötsamhetsideal. I Den skötsamme arbetaren visar han på att man kan finna uttryck för detta inom 

de stora folkrörelser som växte fram under perioden, nämligen arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen 

och väckelserörelsen. Studien tar sin utgångspunkt i ett norrländskt industrisamhälle, men 

Ambjörnssons tes är att de lokala tendenserna är representativa för landet i stort.26

Ambjörnsson betonar att studien fokuserar på idealen och inte på hur dessa efterlevdes i den stora 

gruppen arbetare.27 Detta underbygger Ambjörnssons relevans för diskussionen kring Sandels 

författarskap. Sandels utgångspunkt är visserligen alltid det verkliga livet och realismen är grunden 

i hennes romaner. Samtidigt utgår hennes konflikter från det moraliska dilemmat och när man 

närmare studerar hennes problemställningar och lösningar är det ofta bilden av ett ideal som växer 

fram. Därför är det intressant att ställa de skötsamhetsideal som Ambjörnsson urskiljer mot dem 

som man kan finna hos Sandel.

Ett återkommande begrepp i Tilda Maria Forselius analys av Sandel är 'Själsadeln'. Begreppet är 

besläktat med skötsamhetsidealet men representerar enligt Forselius det kvinnliga perspektivet där 

element som dygdighet och självuppoffring tillkommer.28 Dessa element är kopplade till det 

sexuella respektive moderskapet och faller båda under Sandels tematik. Hemmet finner Forselius 

vara den plats där dessa Sandelska ideal får frodas. Detta hem blir en skyddad zon, styrd av kvinnor 

och separerad från den hotfulla offentligheten.29 Både män och kvinnor blir hos Maria Sandel till, i 

förhållande till detta hem och till familjelivet.

Att idealiserandet av hemmet är en samhällstendens under perioden finner man belägg för hos 

26 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren – idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930, 3:e 
upplagan (Stockholm 1998), s. 235.

27 Ibid., s. 22.
28 Forselius, 1982, s. 36.
29 Tilda Maria Forselius, ”Maria Sandel och själsadeln” – Ett bildningsideal med särskild adress till kvinnorna, 

Parnass, 2009:3, s. 25.
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Ambjörnsson.30 För Sandels del handlar det också om ett inflytande som kan spåras direkt till Ellen 

Key och det starka inflytande hon hade över den socialdemokratiska kvinnorörelsen.31

Ellen Keys vision är att kvinnan och det kvinnliga skall ta plats i samhället. De kvinnliga värdena 

är enligt Key: ”kärleken, moderligheten, hemmet, hushållet”.32 Via den kvinnliga rösträtten skall 

man öppna upp för nya möjligheter att sprida dessa värden i samhället och skapa en 

'samhällsmoderlighet'.33 Kvinnans uppgift blir då att förädla sig inom sina domäner till nytta för 

samhällsutvecklingen.34

Denna samhällsutveckling är högsta prioritet för Ellen Key men det finns ändå en ambivalens i 

hennes resonemang, mellan samhällsnytta och individens rätt till personlig utveckling, mellan 

kvinnor som kollektiv och kvinnor som individer. Hennes ideal utgår dock alltid från 

samhällsnyttan och det får till konsekvens att kvinnoidealet, på ett individuellt plan, är mycket högt 

satt. Dessutom är det både begränsat och motsägelsefullt. Modern skall sätta barnen och hemmet 

främst, men samtidigt som hon skall fokusera på intimsfären måste hon hålla sig à jour med viktiga 

tendenser i samhällsutvecklingen för att genast kunna ge sig ut i offentligheten när barnen vuxit 

upp: ”Människa och kvinna, medborgare och personlighet -  mindre får framtidens samhällsmoder 

icke vara!”35 Att detta var ett ideal som befann sig långt från arbetarkvinnans verklighet är inte svårt 

att föreställa sig. Tilda Maria Forselius konstaterar också att det uppstod motsägelser när man skulle 

tillämpa Ellen Keys teorier inom den socialdemokratiska kvinnorörelsen.36 Dessa motsägelser blir 

också uppenbara när man försöker uttyda en moral ur Maria Sandels verk.

Mannen som sabotör

Det finns många exempel hos Sandel där mannen, på olika sätt, får bära rollen av sabotör. Dramaturgin 

går då ut på att Sandel konstruerar ett skötsamt, välordnat och tryggt hem. I egenskap av t. ex. förförare, 

suput eller våldtäktsman går sedan mannen in och raserar detta hem, både i bokstavlig och överförd 

bemärkelse. 

Rollfördelningen i dessa berättelser kan tyckas enkel, men samtidigt finns det i alla Sandels texter en 

inställning, som på olika vis är både motsägelsefull och problematiserande. 

1. Vid svältgränsen

”Vid svältgränsen” är titelnovellen i Sandels debutbok. Den rymmer flera av de element som skall 

30  Ambjörnsson, s. 226.
31 Se t. ex.: Forselius, 1981, s. 30 f.
32 Ellen Key, ”Samhällsmoderlighet”, Hemmets århundrade, red. Ronny Ambjörnsson (Stockholm 1976), s. 158.
33 Ibid., s.166.
34 Ibid., s. 165 f.
35 Ibid., s. 184.
36 Forselius, 1981, s. 31.
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visa sig vara karaktäristiska för Sandels framtida författarskap. Utgångspunkten för novellen är den 

ensamma modern som gör allt i sin makt för att trotsa de materiella motgångarna och ”kämpande 

mot sjukdom och motgångar, karsk och uthållig, för stolt att söka hjälp”37 ge sin dotter ett drägligt 

liv. En mor som är så mycket mor att hon under berättelsens gång aldrig får något namn utan bara 

kallas för just ”modern”.38

Liksom i större delen av Sandels övriga produktion är hemmet utgångspunkten. En mycket liten 

bostad där ordning och renlighet blir nyckeln till trevnad, där ”Så godt som hvarje sak af rummets 

inredning bar spår af en kärf men duglig människas oaflåtliga kamp för att hålla sig uppe”.39 

Berättelsen börjar också med en idyll. Det är söndagsmorgon och solljuset tränger in i det 

prydliga hemmet. Det lyser upp bilden av Agdas fästman och det får hennes förlovningsring att 

glänsa. Samtidigt bär detta löfte om framtida huslig lycka med sig ett störande element av oordning 

och i förlängningen ett hot mot familjefriden.

”Vid Svältgränsen” bygger på en motsättning. Mellan flärd och skötsamhet och mellan 

passionerad kärlek och pragmatism där Agda får representera den frigjorda, optimistiska ungdomen 

och modern är den som, realistisk och skötsam, ansvarar för att upprätthålla ordningen, helt i linje 

med det som Forselius skriver om den Sandelska själsadeln där ”självuppoffring står mot yr 

ansvarslöshet”.40 

”Kära Agda”, sade modern, som med vaksamma blickar följde dotterns snabba rörelser, 
”du behöfver inte ta' mer än ett halft mått kaffe. Det ä' så mycket god sump i pannan.”
”Inte ska' vi knussla i dag, då jag firar min förlofning”, svarade Agda och lät 
kaffekvarnen gå med fart.41

Agda är sprudlande, full av liv och spänst och hon njuter av att se sig själv i spegeln. Inför 

förlovningen har hon gjort i ordning en hatt och denna hatt blir till en symbol för flärden som hot 

och som lockelse. 

Halfva natten hade hon användt till att tvätta sidenband, pressa och göra rosetter. Hur 
tog den sig ut, mån tro? Det måste hon genast se efter. 
Hon öfvertygade sig med en blick, att modern på nytt inslumrat, och smög därefter på 
tåspetsarna till byrån. Belåtet synade hon nattens arbete. 
”Den här hatten kommer att klä' mig”, tänkte hon.42

Utprovningen av hatten måste ske i lönndom. Modern och hushållet verkar hämmande på Agda. Det 

37 Maria Sandel, Vid svältgränsen och andra berättelser – skildringar ur stockholmslifvet (Stockholm 1908), s. 5.
38 Mer om tematiken kring den ensamma modern finner man hos Bergom-Larsson, s. 60.
39 Sandel, 1908, s. 5.
40 Forselius, 1981, s. 36.
41 Sandel, 1908, s. 5 f.
42 Ibid., s. 4.
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är inte förrän allt hushållsarbete är klart som Agda kan ägna sig åt att göra sig fin. Hennes ”täcka 

jag” ställs mot moderns ”knotiga hand” och moderns huvudduk blir en motbild till Agdas flärdfulla 

hatt.43 Å andra sidan ifrågasätter Agda aldrig sina förpliktelser, utan utför sysslorna, glatt men 

otåligt och modern förmanar inte bara. Hon ger ger också Agda en present (som hon fått ”för 

skurningen i fredagsnatt”44) och när hon ser Agda gå iväg för att möta sin fästman blir hon rörd.

Man kan även ana en motsägelse inom Agda. När modern förmanar henne och menar att hon är 

omogen tappar hon för ett ögonblick gnistan men det är en flyktig känsla som snabbt glöms bort 

inför känslan att ta på sig ett par nya kängor.

Även i fästmannen ryms både löftet och hotet. Själva fåfängligheten föds ur drömmen om 

kärleken. När Agda är på väg till sin fästman träffar hon ett par arbetskamrater. De ser på henne och 

hon blir akut medveten om att hon är vacker. Hon tänker också på hur de ska beundra 

förlovningsringen när de möts på arbetet nästa dag. I denna medvetenhet om sig själv blir hennes 

rörelser stela och tvungna. Det är för mannen Agda gjort sig vacker, det är i förhållandet till honom 

som hon blir självmedveten. Han är faran. Hotet. Mot detta hot står hennes rena själ: ”Hennes blick 

återfick dock snart sitt drömmande uttryck. Det var, som om hon blott skådat i sin egen lyckliga 

själ. Med de ytliga tankarna hade också hvarje oskön stelhet i hennes rörelser försvunnit.”45

I drömmen om en make ryms drömmen om familjen och det egna hemmet. När Sandel skall 

beskriva söndagslivet, den enda av veckans dagar som var fri från arbetes ok ger hon en glimt av 

det idealiserade hemmet: 

Spegelklara rutor tilläto skymtar af söndagspyntade rum och af människor, som njöto af 
söndagen – ett snöhvitt sängöfverkast – en byrå med glänsande metallstakar – 
vårblommor i en vas – en man i skjortärmar, vändande bladen i ett album för en 
ljushårig flickunge i röd kolt på hans knä...46

Det är ett rent och ombonat hem, som också rymmer en omsorgsfull fader. När Agdas vision om 

lyckan samlas i en bild är även det bilden av ett hem med ”köket, tyst och redt till helg, och Oskar 

vid bordet, där hon dukade fram de goda sakerna...”.47 Det är även en bild av tvåsamhet och henne 

själv som den goda hushållerskan.

Samtidigt som Sandel idealiserar den kämpande modern, liksom familjelivet, genom att utmåla 

det som ideal respektive idyll så utgör moderskapet ett hot. Förföraren som sviker och lämnar 

kvinnan ensam med sitt barn är ett återkommande motiv hos Sandel.48 Även i denna berättelse visar 

43 Ibid.
44 Ibid, s. 7.
45 Ibid., s. 10.
46 Ibid., s. 8 f.
47 Ibid., s. 12.
48 Mer om Sandels skildringar av moderskapet som hot finns hos Bergom-Larsson, s. 61 ff.
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det sig snart att fästmannen är en skojare och att Agda är gravid. 

Den strålande söndagen förbyts snart i mörker, smuts och kaos när Agda möter Olofs före detta, 

Johanna Boman, som också bär på hans barn. I mötet blir Johannas kropp till en symbol för den 

fallna, med trasiga skor, och hängande ögonlock. Hennes röst är hotfull när hon vänder sig till 

Agda:

”Vänta bara”, hväste hon. ”Vänta bara! Så där fin var jag också, innan han fick mig i 
fördärfvet. Det blir nog er tid också. Lita på det, ni, min fina fröken!”
Blodet vek från Agdas kinder. Hennes ögon fingo ett intensivt inåtskådande uttryck – 
frågande – tviflande. – Så flögo hennes händer blixtsnabbt mot hjärtat... Hvad var det? 
Jo, det var hjärtklappning. Åter... åter... under hjärtat! Under!... Skräcken var i hennes 
ögon. Hon slog ut med armarna som en skrämd fågel med vingarna och sprang.49

Berättelsens själva vändpunkt är här samlad till ett enda ögonblick, när den dubbla insikten drabbar 

Agda: hennes fästman har ljugit för henne och även hon själv är gravid med hans barn. Den 

förtvivlan som härvid drabbar henne får symboliseras av fabrikskvarterens smutsiga gränder dit hon 

flyr för att brottas med sin insikt.

Här ställs moral mot passion. Det svider i Agda av längtan när hon inte är med Olof och kärleken 

blir som en sjuka för henne: ”Den snärjde hennes tankar, berusade hennes inbillning med minnen 

om forna, lyckliga stunder och kom henne att känna en sönderslitande smärta vid att frambesvärja 

tillvarons djupa ödslighet utan den älskade.”50

Under stora kval beslutar hon sig trots allt för att lämna Olof, dels för att han har svikit henne och 

dels för att  inte stå i vägen för den andra kvinnan och hennes barn. För modern representerar dock 

detta en missriktad moral och en orealistisk bild av kärleken: ”Tycka om! Tycka om! Hur många 

tror du gifter sej, för att dom tycker om sin karl. Man gör det för att få sitt eget och slippa tjäna 

främmande.”51

För modern är äktenskapet strikt pragmatiskt, ur ekonomisk, religiös  och social synvinkel: ”hvad 

tror du, människorna ska' säga? Du måste gifta dig, det ä' din enda utväg för att klara dig i Guds och 

människors ögon.”52 Den äktenskapssyn som modern förespråkar går stick i stäv med det Ellen 

Keyska synen på ett äktenskap grundat på kärlek53 och denna gestaltning av det moraliska dilemmat 

ser man hur Sandel går i dialog med Ellen Keys ideal och problematiserar dem, utan att varken 

propagera för eller emot.

I förhållandet till kollegorna på fabriken ser man också hur Sandel på samma gång idealiserar och 

49 Sandel, 1908, s. 15.
50 Ibid., s. 25.
51 Ibid., s. 27.
52 Ibid., s. 29.
53 Ellen Key, ”Kvinnlig sedlighet”, Hemmets århundrade, red. Ronny Ambjörnsson (Stockholm 1976), s. 142 f.
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problematiserar skötsamhetsidealet: ”Hon [Agda] hade alltid velat vara något förmer än sina 

kamrater, hållit sig för sig själf, skytt slams och sofrat sitt språk från simpla ord. 'Skitförnäm' 

kallades hon på fabriken och af grannarna. Hvad skulle de nu säga?”54

Det finns en konflikt i det socialistiska projektet mellan det kollektiva och det individuella där det 

personliga förädlingsprojektet ställs mot kollektiva intressen och förklaringsmodeller.55 Denna 

konflikt är givetvis nära besläktad med den som finns hos Ellen Key, mellan samhällsnyttan och 

individens självförverkligande (se ovan, sid. 10) och kan väl i någon mån anses allmän. Även 

skötsamhetsbegreppet bär på en likartad motsägelse. I den arbetsmiljö som Agda befinner sig i är de 

som strävar efter ”besinning och eftertänksamhet”56 i minoritet. I det samanhanget blir alltså denna 

strävan till en expressiv handling i sig.

Som redan påpekats är den ensamma moderns problematik något återkommande hos Sandel. I 

”Vid svältgränsen” ser vi hur Sandel gestaltar hennes situation dels genom kollegornas hån, dels 

genom Agdas personliga kval. Ingen förstår ”moderskapets majestät”57, inte heller Agda, istället gör 

den hopplösa situationen att hon ångrar sin skötsamhet:

O, nesa öfver all nesa, att vara en ogift moder!
[…]
En dof vrede mot den ofödde började stiga inom henne, växte, makttog henne, blef till 
hat, till mordlust, dödande i viljan. Hon letade i minnet efter tidningsnotiser, hörsägner, 
dunkla häntydningar, som kunde gifva henne vägledning till dådets utförande, men 
förgäfves. Hur bittert hon nu ångrade att icke ha lyssnat bättre, ångrade sin 
tillbakadragenhet, sitt förakt för skvaller och afslöjanden.58

Genom den egna moderns ömsinta försorg så väcks dock Agdas moderskänslor så småningom och i 

och med detta sällar hon sig till det lilla galleri av tappra, självuppoffrande och stolta mödrar som 

befolkar Maria Sandels böcker: ”'Det skall aldrig fara illa, så vidt på mig beror', sade hon sig själf. 

'Jag ska' arbeta och dra' försorg om det själf och aldrig tigga någon om hjälp.'”59

2. Hur Titti hade det i sitt hem

I detta kapitel ur Familjen Vinge behandlar Sandel problemet med spriten och de konsekvenser 

missbruket kunde få för familjelivet. Nykterheten är en mycket central del i den skötsamhetskultur 

som Ambjörnsson skildrar. Att hålla sig nykter är ett uttryck för självkontroll och självkontrollen är 

nödvändig i kampen för att förändra samhället.60 När Sandel skildrar nykterhetsfrågan förlägger hon 

54 Sandel, 1908, s. 20.
55 Se t.ex.: Ambjörnsson, s. 258.
56 Ambjörnsson, s.  9.
57 Sandel, 1908, s. 35.
58 Ibid., s. 18 f.
59 Ibid., s. 39.
60 Ambjörnsson, s. 71.
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dock berättelsen till hemmet och i ett konkret exempel visar hon här på de förödande konsekvenser 

spriten har för den enskilda familjen, nykterhetsfrågan blir då framför allt en fråga om att skydda 

hustrun, barnen och hemmet.

I ”Hur Titti hade det i sitt hem” är spriten en sjuka. Sandel inleder berättelsen med att måla upp 

familjens problematik: ”Stor synd var det om Tittis far, Hilarius Modig, vanligen kallad Hille, och än 

mer om hans hustru. För henne var tillvaron ett inferno. Hille var nämligen periodsupare”61 Att supa 

är aldrig ett val för Hilarius. Istället framställs spriten som ett mäktigt väsen som tar honom i 

besittning. Denna ondskefulla figur står i bjärt kontrast till Hilarius egen personlighet. När spriten inte 

har honom i sitt våld är han skötsamheten personifierad:

[...]duglig och skötsam var han även. Ackordsarbetet växte under hans skickliga händer, 
avlöningsasken blev proppfull av mynt på lördagen, kloka och goda blickade hans han 
ögon. Och hans familj... Ah, den åt sig mätt varenda dag!
[...] 
Limpannan hölls vid lagom temperatur, hammarslagen ekade, barnen kvittrade omkring 
honom och hjälpte ivrigt till med råd och dåd[...]62

Över idyllen ligger dock spriten som ett konstant hot och tvingar in familjen i en evig cirkel av 

ångest, lättnad och harmoni som sedan övergår i en stigande oro, vilken bekräftas när Hilarius 

slutligen börjar supa igen. 

Den ordnade familjen och gatans vansinne blir i denna berättelse till motpoler där hemmet står 

för det goda och gatan för förfallet: ”När han på morgonen gick till sitt arbete, visste han icke själv, 

om han skulle få äta sitt middagsmål med hustru och barn, eller, halvt vanvettig av lystnad, sörpla 

finkel på en krog, kanske i ett uteliggarenäste.”63

Efter den inledande presentationen övergår berättelsen till att skildra ett specifikt tillfälle då 

spriten åter får grepp om Hilarius. Det är lördag och Hilarius skall komma hem tidigare än vanligt 

från jobbet. Berättelsens centrum är lägenheten. På morgonen ger Hilarius sin hustru en kamratlig 

klapp på axeln, innan han ger sig iväg med sitt smörgåspaket. Medan Hilarius är borta får vi följa 

hur Siri vårdar sitt hem och sin familj. Hon tar mått för en ny matta som skall köpas, hon tar fram 

mannens kläder, ordnar middag och gör sig fin. De stora barnen hjälper till med sysslorna och de 

små leker ordnade lekar.

Snart märker man dock att fadern är försenad: ”- Det var rysligt vad pappa dröjer, säger Viktor 

otåligt. - Han har väl blivit hindrad av någonting, svarar modern, och ser oroligt på klockan. Lugna 

dig! Han kommer nog.”64 Genast går scenen sedan över till att skildra Hilarius modig där han går 

61 Maria Sandel, Familjen Vinge - en bok om verkstadsgossar och fabriksflickor (Stockholm 1913), s. 62.
62 Ibid.
63 Ibid., s. 63.
64 Ibid., s. 64 f.
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gatan fram, vinglig, leende och med en öppen famn. Hilarius är på ett strålande humör men på gatan 

möts han av fientliga blickar: 

I dem är det mest nålsting och etter. Men så avskjutas de också av utpinade kvinnor – 
mödrar och hustrur, som tänka på egna bittra upplevelser med rusets offer – av män, 
vilka blygas över arbetaren-kamraten och känna bitter smärta över den smälek denne 
drager över deras gemensamma klass...65

Här ser man också tydligt uppdelningen av problematiken i en som rör identiteten som arbetare och 

en som rör den som familjefar.

Följande samma eviga rusets kurva övergår Hilarius glädje snart i mörker och när han kliver in 

från gatan, genom hemmets dörr är han så uppfylld av aggressivitet att han slår hustrun, river ner 

lampor och kastar saker i golvet. Både i bokstavlig och överförd mening söker han alltså riva ned 

hemmet.

Det som sedan sker måste också kopplas till ett av Sandels andra centrala teman: det om 

solidariteten, för när Hilarius ger sig på sin familj (den lilla gemenskapen) så sluter grannarna (den 

stora gemenskapen) genast upp, de avbryter bråket och bjuder in hustrun och barnen till sina hem 

för natten.

Samtidigt finner man också en återkommande motsättning hos Sandel mellan den individuella 

kärleken och solidariteten med familjen/hemmet som här får illustreras med äldsta dottern Titti. När 

Hilarius ringer på dörren reser sig Titti för att ställa sig emellan fadern och modern: ”- Mamma får 

inte gå, ropar hon ängsligt. Låt mig, låt mig! Han rör inte mig. Gå undan mamma.”66 och när 

modern avböjer grannarnas skydd för egen del (för att inte utsätta dem för risken att drabbas av 

Hilarius ilska) så gör Titti modern sällskap. Samtidigt så finns det hela tiden en längtan hos henne 

och så snart modern är i säkerhet tillåter hon sig att bejaka den: ”Nu blir det minsann liv i Titti. 

Hennes mor är trygg för natten, nu kan hon tänka på sitt eget bästa. Och vari består väl det? Ville, 

Ville, Ville! Ja, just att få andas samma luft som han. Hur hon längtat...!”67

Men Ville är inte bara den älskade. I hans hem är också tryggt och lugnt. Det är Villes mamma 

som öppnar dörren. Morsan.

–Hur är det fatt, Titti? frågar hon, när hennes gäst kommit in i rummet.
Men inte ett ord kan Titti svara. Ljuset, värmen, känslan av att vara i tryggt förvar hos 
den älskade, allt detta är en så skriande konstrast mot det hon genomlevat under de 
timmar, som förflutit sedan faderns hemkomst, att hon helt förlorar sin 
självbehärskning.68

65 Ibid., s. 66.
66 Ibid., s. 67.
67 Ibid., s. 69.
68 Ibid., s. 70.



17

Det är Morsan som råder hemma hos Ville. Där finns ingen far. Därmed finns inte heller de 

potentiella hot en far kan bär med sig. 

3. Stjärnblomstrets öde

I en artikeln "Öron att höra med har jag fast jag har flätor över ...” hävdar författarna att Sandel 

utmålar spriten som den största faran för den manlige arbetaren, medan den patriarkalt villkorade 

sexualiteten blir det största hotet för arbetarkvinnan.69 I ovanstående berättelser bekräftas också 

denna tes. Man ser även att det båda texterna tar upp frågan om självkontroll och behärskning. De 

skildrar livet som en inre kamp för att 'hålla på sig' sexuellt och avhålla sig från spriten. I berättelsen 

”Stjärnblomstrets öde” ur Familjen Vinge...är däremot temat ett utifrån kommande våld, då familjen 

Nilssons inneboende, Larsson, våldtar åttaårige dottern Vera. Det är också en form av våld som 

tycks omöjlig att undfly, då situationen uppstår ur själva samhällets konstruktion, med höga hyror 

och alltför låga löner, tvingar familjer att släppa in främlingar i sitt hem. 

Även denna berättelse utgår dock från familjelyckan i det skötsamma hemmet. För familjen 

Nilsson är den största drömmen att få vara ensamma i detta hem och när de för andra gången på 

kort tid står utan inneboende bestämmer de sig för att tillsammans göra allt för att slippa ta sig en 

ny. 

Alexandra Borg menar att hemmet hos Sandel inte bara är privat utan att det också är en plats 

”för slumpmässiga möten, diskussioner, sammandrabbningar, och kommersiella och sexuella 

utbyten i alla former”.70 Därmed blir alltså hemmet en del av det offentliga rummet. Ur den 

synvinkeln är familjen Nilssons kamp en kamp mot denna tendens.

Familjen Nilsson hoppas att hårt arbete skall vara vägen till lyckan. Genom att fadern gör sitt 

yttersta på arbetsplatsen och modern sitt, för att hushålla med pengarna och samtidigt upprätthålla 

trevnad och ordning i hemmet skall man få ihop tillräckligt för att betala hyran. Makarna sliter och 

gör allt i sin makt, men det räcker inte och hyran blir istället, precis som spriten i föregående 

berättelse, till ett monster, omöjligt att betvinga:

Hyran! Ord av skräck och bedrövelse! ”Hyran” blev till ett glupande vidunder för 
barnen. ”Hyran” kom mors tårar att flöda och förbittrade fars sinne.”Hyran” var skuld 
till Rolfs såriga fötter, till Kristers svåra hosta och Ejnars förödmjukelser i skolan, där 
han gick iklädd en blus, rymlig nog för två. Stort var ”hyrans” skuldkonto! ”Hyran” tog 
barnens frukostbröd, mors kjol, fars kavaj. ”Hyran” gjorde mor till lögnerska morgon, 
middag kväll, ofta nog och alltid den sista i månaden: Jag är verkligen inte hungrig, 

69  Adolfsson, Eva m.f.l., "Öron att höra med har jag fast jag har flätor över ... - rapporter om kvinnlig 
proletärlitteratur”, Ord & bild, 1977:7,  s.8

70 Alexandra Borg, ”Maria Sandels Kungsholmsland”, förf:s En vildmark av sten – Stockholm i litteraturen 1897-1916,
(diss. Stockholm 2011), s. 260.



18

hette det då. Ät ni, barn!  – Men hennes ögon... Ack, de kunde icke ljuga . 
Frätte och gnagde gjorde ”hyran”, ödelade som vitriol och rovdjurständer i det fattiga 
hemmet.71

På detta vis är Sandel mycket tydlig med att makarna tvingas släppa in Larsson i sitt hem. Samtidigt 

framställs försöket att slippa ta inneboende som ett uttryck för övermod, eller en brist på 

förnöjsamhet. När de ger upp skriver Sandel att de har ”fått en läxa […] som svidit tillräckligt.72

Hotet mot familjen är i denna berättelse smygande. Det som först väcker oro hos modern är 

Larssons irrande blick och hans handslag: ”hon tyckte det var som om hennes hand sjunkit in i ljum 

dy, när den omslöts av hans blekfeta.”73 Sedan får man veta att Vera dragit sig undan Larsson efter 

en scen som utspelat sig när han varit ensam med syskonen. Han har då slängt upp de två bröderna i 

luften och Vera har begärt att få var med: ”Hissa mig också, farbror! hade Vera ropat.  O c h   d e t   

h a d e   h a n   g j o r t . . .”74 Genom att spärra texten och delvis genom de tre avslutande punkterna 

(en detalj som är återkommande hos Sandel) så antyds att något betydelsefullt har skett i detta 

ögonblick, men vad förblir outtalat.

Den kväll när övergreppet sker står modern i dörren, på väg att gå: ” – Jag vet inte hur det 

kommer sig, men det känns så ovanligt svårt att lämna er ikväll, tillade hon. Det måtte väl inte 

hända er något ont!”75

Det är lilla Vera som är Stjärnblomstret i berättelsen. Berättelsen om hur namnet kom till går att 

läsa som berättelsen om hennes tillkomst. Fadern och modern har ett antal månader innan Veras 

födelse fått möjligheten att tillbringa en tid i en stuga på landet. Där provar de, i all sin naivitet, att 

slänga ut några frön och ivrigt ser de sedan en ”här av vita stjärnor”76 växa upp. Man kan läsa denna 

sådd som en metafor för befruktningen och berättelsen visar då att Vera är ett barn född ur kärlek, 

till ett kärleksfullt hem.

Med detta smeknamn, men också genom sin hängivenhet och skötsamhet blir Vera en symbol för 

den ofördärvade naturen och oskulden:

Över hennes väsen låg något så skärt och sprött att människorna gärna talade till henne 
med mildrad röst. Likväl fanns det kraft i hennes villiga små händer – hur näpen hon var 
i sin roll som husmor! Nöden var hennes lärarinna, men till och med denna bistra dam 
avvann hon leenden.77

Den natt som övergreppet sker är inte vilken natt som helst, utan natten till Veras åttonde 

71 Sandel, 1913, s. 145 f.
72 Ibid., s. 146.
73 Ibid.
74 Ibid., s. 147.
75 Ibid., s. 148.
76 Ibid,. s. 149.
77 Ibid.
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födelsedag.  Innan de säger godnatt berättar Vera för fadern att hon är glad att hon snart blir stor nog 

att börja arbeta och på så sätt bidra till familjens inkomster.

Birgitta Holm läser Veras skändande kropp som en symbol för de utsatta barnen och en 

konsekvens av de svåra samhällsförhållandena78, men framför allt är Vera en symbol för oskulden. 

Sexualitet är en del av skötsamhetskomplexet men i denna novell är sexualiteten som övergrepp 

draget till sin spets. Genom den enorma kontrasten mellan förövare och offer, där den ena är liten, 

oskyldig och godhjärtad, och den andra stor och slapp och monstruös lämnar Sandel inget utrymme 

för diskussion kring hos vem skulden ligger. Samtidigt tycks även Larsson sakna kontroll över 

situationen. När övergreppet sker är han i de onda lustarnas våld:

Än av frossbrytningar ristes hans muskulösa kropp, än kände han det som om flammor 
slickat hans kött. Morrande läten stöttes ut genom sammanbitna tänder - han såg den 
lilla barnkroppen med sin inre blick, snövit, spenslig, han tyckte sig känna dess doft... 
[…]
Med ett lystet rop är Larsson ur sin bädd. 79

Vad det är som tar Larsson i sin makt förblir dock även det outtalat och Sandel ger honom aldrig 

några förlåtande drag. Däremot utgör fadern i berättelsen en kraftig motbild till mannen som skurk. 

Nilsson är inte bara en duglig arbetare, han är även en kärleksfull familjefar som uttrycker omsorg 

och varma känslor för både modern och barnen, i tankar, ord och handling.

En utopisk mansroll

Rollen som sabotör är inte den enda som mannen får bära hos Maria Sandel. Förutom den 

ansvarsfulle familjeförsörjaren, finns det flera exempel där Sandel presenterar en mansroll som 

närmast kan kallas utopisk. Genom sin omsorg om barn och hem går då mannen, från att endast 

vara ekonomiskt ansvarig, till att bli till konstruktör och upprätthållare, av hemmets sfär.

1. Hans lilla lamm 

Den skötsamhet som Ambjörnsson fokuserar på rör främst den offentliga sfären och det visar sig att 

kvinnorna har svårt att finna sig tillrätta där. De hänvisas istället till hemmet och det husliga.80 

Forselius menar att det är denna hemmets sfär och dess värderingar, så som omvårdnad, gemenskap 

och självuppoffring, som är utgångspunkten i hela Sandels författarskap. Hon hävdar också att 

dessa värderingar följer med, även när temat rör den offentliga sfären.81

78 Holm, s. 172.
79 Sandel, 1913, s. 152.
80 Ambjörnsson, s. 147.
81 Forselius, 1982, s. 46 f.
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I ovanstående analyser har vi också sett vad som sker när den Sandelska mannen kliver in och 

trotsar denna moral. I motsats till detta blir ”Hans lilla lamm” istället berättelsen om när mannen 

anammar detta sätt att förhålla sig till omgivningen och själv blir omvårdande.

Berättelsen utgår från familjefadern Anton Dahlskog och hans transformation. Den är uppdelad i 

två delar, ett före och ett efter. I inledningen är Dahlskog ett typexempel på en okänslig och 

ansvarslös make och far. Han har en yrkesskicklighet, men istället för att utnyttja den förstör han för 

sig själv och familjen genom att vara ”styfsint och frimåndagskär”.82 Dessutom är han slösaktig och 

nöjeslysten och föredrar att lägga sina pengar på sprit framför att ge dem till sin hustru. 

Ingrid Dahlskog är hans motsats på alla plan. Hon är skötsam, känslig och makens kärlekslöshet 

är hennes stora stora börda i livet. Det är den ogifta moderns problematik, utvidgad till att omfatta 

den som är ensam, fast hon lever med barnafadern. Anton Dahlskog vill inte gifta sig av princip. 

Hur denna princip motiveras framgår inte. Däremot skildras det utförligt hur Ingrid får lida för 

detta. Det är ett socialt stigma att inte vara gift och hon trakasseras. Både maken och de som hånar 

henne framställs som ogina och hänsynslösa. Vad som är rätt och fel i frågan lämnas osagt, däremot 

får Ingrid Dahlskog stå som det uppenbara offret: ”Man såg hennes sparsamhet och flit, hennes 

älskliga vård om sin gosse och dennes kärlek till henne, och likväl frånsade man henne alla 

dygder.”83

I detta utläser jag ännu ett exempel på hur Maria Sandel istället för att idealisera eller propagera 

för Ellen Keys idéer (här: den om den fria kärleken) ägnar sig åt frågans komplexitet. För liksom 

Ellen Key själv skriver är äktenskapet ibland en social nödvändighet84 och dessutom visar Antons 

beteende att en relation utan varken kärlek eller ekonomisk trygghet bara orsakar lidande.  

Både Bergom-Larsson och Tomson fokuserar bara på denna första av Anton Dahlskogs 

inkarnationer och lyfter fram honom som ett exempel på en okänslig arbetare och på kvinnans 

ekonomiskt utsatta roll i samhället.85

Vändpunkten sker när Ingrid dör. Anton Dahlskog har varit tämligen ointresserad och oengagerad 

i sina söner men när modern är borta lovar han sig själv att han skall ta hand om dem. Tanken är att 

han skall leja en kvinna att sköta det praktiska men när han misslyckas tvingas han till handling av 

barnets skrik. En dråplig scen följer när Anton Dahlskog skall utfodra sonen under tiden han: 

”mellan hvarje språng till skänken måste låta en sprattelgubbe dansa för den skrikande Gunnar och 

slutligen i förtviflan tog sig till att samtidigt sprattla, hojta och hvissla själf”86. När han äntligen fått 

barnet rent och i säng lovar han sig att han skall göra sig av med honom så snart han kan.

82 Sandel, 1908, s. 101.
83 Ibid., s. 102.
84 Ellen Key, ”Kvinnlig sedlighet”, s. 146.
85 Bergom-Larsson, s. 59 och Tomson, s. 362.
86 Sandel, 1908, s. 107.
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Men barnets ömhetstörst väcker Anton Dahlskogs faderskänslor. När lille Gunnar kryper upp i 

hans famn om natten och kräver att bli pussad, inte en utan ett dussin gånger så upplever han ”en 

gryende glädje, som snabbt växte till en djup sällhet”.87 Kärleken till barnet kopplas starkt till den 

fysiska närheten: ”Han strök varsamt öfver den mjuka lilla kroppen och undrade smått, om 

någonsin en vackrare skapad pojke funnits till.”88

Maria Bergom-Larsson frågar sig om det är moderskapet som hos Maria Sandel som ger kvinnan 

kraft att upprätthålla den moral som krävs för att hålla hemmet i ordning.89 Ur det perspektivet blir 

det Anton Dahlskogs uppflammande kärleken till sonen som ger honom kraft att framgångsrikt 

kombinera det offentliga och det privata.

Det är rollen som vårdare som gör Anton Dahlskogs roll utopisk. Han sköter lille Gunnar 

omsorgsfullt och passionerat: ”Likt en planta, som älskas fram till fullkomning af sin vårdare, växte 

lilla Gunnar upp i sin fars hägn[...]”90 Han bygger upp ett hem som är exemplariskt rent och ordnat. 

Dessutom infogar han barnen i detta arbete och gör därmed även dem exemplariska: ”Och man 

borstar kläder, man fejar sig och tål icke ett dammkorn på sin lekamen”91 men det som utgör det 

skötsamma hemmet är en kombination, av trevnad och flit, och i allt detta lyckas Anton också: ”Och 

man kokar kaffe och doppar rart bröd, tidningarna rassla, store bror läser esperanto, och lille bror 

dunkar läxböckerna i bordet, allt efter han är färdig med dem.”92

I linje med Forselius resonemang ovan ser vi också hur Anton Dahlskog tar med sig denna 

självuppoffrande kärleksfullhet ut i det offentliga, till arbetsplatsen:

Med Anton Dahlskog hade småningom en stor förändring försiggått. Små barnahänder 
hade hade böjt hans styfva sinnelag; de tusen omsorgerna, som ett hjälplöst barn 
kräfver, hade utvecklat allt det goda, som redan fanns i hans själ, och förmerat det med 
försynthet och uppoffring, så att mera hjälpsam och osjälfvisk kamrat icke fanns på hans 
stora arbetsplats.93

Värt att notera är också att det är egenskaper som hela tiden funnits där, men som nu har förädlats 

och tagit plats. 

Men Antons föräldraskap är inte bara trivsamt och omsorgsfullt, det är också känslostormande. 

När Gunnar med stor entusiasm kommer och möter pappan vid grinden till arbetet uppfylls han av 

motstridiga känslor av blygsamhet, värdighet och skrytsamhet: ”Det förstås att kamraten Dahlskog 

försökte se anspråkslös ut – i verkligheten var han dock stoltare än någon pascha af sjutton 

87 Ibid., s. 108.
88 Ibid.
89 Bergom-Larsson, s. 55.
90 Sandel, 1908, s. 109.
91 Ibid., s. 114.
92 Ibid., s. 115.
93 Ibid., s. 111.
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hästsvansar.”94

Dessutom finns det en annan aspekt av Gunnars fostran som inte går att ignorera: ”En karlakarl 

skulle det bli!”95 I detta ingår aspekter av föräldraskapet som tvingar far och son att trotsa friden i 

hemmet: ”på lediga stunder lekte de båda lekar, som kommo möblerna att darra och folket i 

våningen inunder att våga lif och lem på rankiga ställningar för att bulta i taket.”96

2. När en unge skulle ur boet 

Denna berättelse, ur Vid svältgränsen... är framför allt en idyll, där det kamratliga men också 

kärleksfulla äktenskapet liksom solidariteten mellan makarna och familjemedlemmarna står i 

centrum. 

Trots allehanda prövningar och det hårda arbete som krävs för att hålla familjen flytande gnolar 

mor Månsson vid sina sysslor: ”Underbart var det, men hemligheten låg kanske däri, att far var 

henne en trofast hjälpare och alls inte dolde sin åsikt, att han hade den präktigaste hustru i 

världen”.97

Familjen Månsson är en fattig men lycklig familj och mor Månsson är den som framför allt 

bidragit till detta. Att hemmet håller samman framställs som ett under, och mor Månsson är hjärnan 

bakom det till synes omöjliga:

Ja, var det icke så, att en annan kunnat bli gråhårig av bekymmer? men mor – hon hade 
blifvit det bättre var, ett geni. Hel och ren höll hon familjen, snyggt var rummet, 
fattighjälp okänd – utom skor åt de två, som gingo i skolan – och rätt gjorde hon för 
sig.98 

När barnen sover i rummet, modern står och diskar grötkastrullen ren och det susar av de smås 

andetag så liknar Sandel hemmet vid ett vid ett bo. Men just den kväll som skildras, har en 

osäkerhet kommit in i familjen. Utan att ha bett om det har makarna blivit erbjudna att lämna ett av 

barnet till fattighjälpen och nu går de från bädd till bädd och försöker bestämma sig för vem det ska 

bli. 

Witt-Brattström tar i denna berättelse fasta på mannen som passiv och syftar då på det husliga. 

Mannen står för det ekonomiska försörjningen, han stöder sin hustru, han är kärleksfull, men det är 

hon som håller ihop familjen, det är hon som får pengarna att räcka.99

Jag vill dock hävda att fadern i denna berättelse, intar flera positioner. Samtidigt som pappa 

94 Ibid., s. 110.
95 Ibid., s. 109.
96 Ibid.
97 Sandel, 1908, s. 78.
98 Ibid., s. 77.
99 Witt-Brattström, s. 273 f.
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Månsson är idealisk som familjeförsörjare och make, men håller sig utanför ansvaret för hemlivet, 

så är han är en aktiv medskapare av det kärleksfulla hemmet, framför allt i sin roll som en ömsint 

och kärleksfull far. 

När de går mellan bäddarna kommer minnena över makarna. Modern åminner sig känslan av att 

hålla en liten nyfödd i sin famn: ”något så underbart ljufligt fyller en, så att man liksom smälter hän 

i ömhet för hela världen, och är så stolt, att man tycker sig förmer än alla andra, och så rik – o, så 

gränslöst rik –”100och även om hon anklagar maken för att vara okänslig för sådant:  ”Det tjänar 

ingenting till att förklara sådant för dig. Karlar begripa inte ett dugg av våra affärer”101 så motsäger 

hon sig själv, för tidigare har hon berättar om hur det var när äldsta sonen föddes: ”Du var ju 

alldeles tokig af glädje, då han kom och var så rar. Minns du, hur du gick och köpte massor af saker 

åt honom och kom hem med kängor åt det stackars pyret, när han bara var fjorton d'ar?”102

Vid varje bädd dyker en anekdot eller en tanke upp, om vem just detta lilla barn är eller vad det 

har för framtid och när barnen blivit till individer framstår plötsligt tanken att lämna bort någon av 

dem som omöjlig.

Pappa Månsson ser barnen. Vad de behöver, vad de har för egenheter. Deras personer. Ömheten 

lyser i hans ögon och beslutet att behålla alla barnen ligger lika mycket hos honom som hos makan: 

”'Åh, strunt, jag reder mig nog', tyckte pappa Månsson, som var en ohjälplig optimist, spottade i 

händerna, slog dem samman och så ut knutna. 'Ungarna ha vi kvar.'”103

Dessa händer som pappa Månsson slår ihop är också ett återkommande motiv i berättelsen. Den 

ömma, smekande, den arbetsamma handen och den utsträckta hand som ger både moraliskt och 

fysiskt stöd: ”Så sträckte hon fram sin lediga hand mot fars, och de båda arbetsdugliga näfvarna 

enades i ett fast grepp.”104 Ömhet och arbete sammanlänkas och blir till en symbol för det som 

håller familjen och hemmet samman. 

3. Nore Svensson klarar kabyssen

Gustav Frejtorp har i denna berättelse just lämnat sin omoraliska hustru och bor ensam med två små 

pojkar. Det är hans bekymmer som ensamstående far som är utgångspunkten för historien, för till 

skillnad från Anton Dahlskog i ”Hans lilla lamm” är det inte ett alternativ för Gustav att ta hand om 

barnen själv.

”Nore Svensson klarar kabyssen” ur Mannen som reste sig är en berättelse utan kvinnor, men 

kvinnans frånvaro är å andra sidan högst påtaglig. Utan en kvinna närvarande förvildas barnen. 

100Sandel, 1908, s. 80 f.
101 Ibid., s. 81.
102 Ibid., s. 80.
103 Ibid., s. 86.
104 Ibid.



24

Pappan kan göra något men inte tillräckligt. Hemmet förfaller. Barnen lider. Gustav prövar 

hushållerska efter hushållerska men de håller inte måttet. De missköter sig på olika vis, en stjäl 

Gustavs skjortor, en är på rymmen undan polisen, flertalet tycks bara vara ute efter en förbindelse.

Lösningen dyker upp som en överraskning när Gustavs svåger Nore Svensson en dag knackar på 

dörren och erbjuder sina tjänster. Hemmet är kvinnans sfär och när Nore föreslår att han kan gå in 

som hushållerska är det ”ett förslag, som först syntes för barockt att tagas på allvar”.105 Nore skall 

dock snart visa sig duglig och på ett mycket kompetent, men också eget sätt, få ordning på både 

hem och barn. Nore är ingen vanlig hushållerska, han är en karl och inte en helt konventionell sådan 

heller:

Allt kraffs, såsom småburkar, fotografiställ, påskägg, nipperaskar, sönderslaget, 
hoplappat och ömt bevarat av de många fruntimren som avlöst varandra, plockade han 
ned i en lår, spikade ihop den och bar upp den på vinden. Därpå tog han av sig barfota, 
spände till svångremmen, kavlade upp byxorna till knäna och skjortärmarna mot axlarna 
och gick löst på allt som tålde såpvatten med borste och en i hast förfärdigad svabb.106 

I detta rena och avskalade hem kan Gustav plötsligt andas lite lättare, ”ty som fallet vanligen är med 

män, tyckte han illa om det prydnadsskräp, som är kvinnorna så kärt”.107 När Nore tar över rollen 

som hushållerska skapas en slags manlig fristad i hemmet. Till det yttre skiljer den sig inte mycket 

från den idyll som målas upp i ”Hans lilla lam” men i denna berättelse står det manliga och 

kvinnliga i fokus på ett helt annat sätt: 

Fyra karska karlar åto sedan biff och potatis med största aptit och i trivsammaste 
stämning. Det var intet futtigt med Nore Svensson, och Gustav, som så länge varit 
hänvisad till kvinnligt gemyt i hemmet, gladdes åt intrycken av fri synrand och friska 
vinddrag och kände bekymren lättas.108 

På olika sätt specificerar sedan Sandel hur Nore Svenssons skötsamhet förhåller sig till en kvinnlig 

sådan: Till skillnad från en kvinnlig hushållerska är Nore Svensson inte knusslig. Han öser på med 

smör och grädde och familjen frodas. Samtidigt är han så pass bevandrad i de kvinnliga sfärerna att 

han vet att lägga ut familjens byxor när det blir nödvändigt. Han är mycket renlig, men förstår 

också, till skillnad från de tidigare hushållerskorna, att lämna Gustavs skrivbord ifred.

Nore Svensson kan visa ömhet, som när han kallar barnen för ”ekorrarna”109 men samtidigt ställer 

han två krav på dem: ”noggrann renlighet och ögonblicklig, motsägelselös lydnad”110 och det är 

105 Maria Sandel, Mannen som reste sig, (Stockholm 1927), s. 197.
106 Ibid., s. 198.
107 Ibid., s. 199.
108 Ibid.
109 Ibid., s. 200.
110 Ibid., s. 201.
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genom smisk som har ser till att kraven efterlevs.

Även ur detta kan man utläsa ett dialogiskt förhållningssätt till Ellen Key och hennes syn på 

manligt och kvinnligt. När Ellen Key söker ringa in vad som skall vara kvinnans uppgift i samhället 

erkänner hon samtidigt att gränsen mellan manligt och kvinnligt är förhandlingsbar: ”Visserligen 

börjar det […] bli mer och mer omöjligt att tala om 'mannen' eller 'kvinnan' i allmänhet, emedan 

individualiseringen gör vardera könet allt olikare inom sig, medan utvecklingen gör dem allt likare 

sins emellan.”111 Samtidigt vill Ellen Key upprätthålla gränserna på ett samhällsplan och hennes 

vision är att det traditionellt kvinnliga skall förädlas till samhällets nytta.112

Denna berättelse bygger visserligen på Ellen Keys tes att det kvinnliga, i meningen omsorg om 

den privata sfären, är nödvändigt. I Nore Svensson ser vi dock hur det kvinnliga inte med 

nödvändighet är knutet till kvinnan. Detta motsägs visserligen inte av Ellen Key, men i praktiken 

utgör berättelsen ändå en motbild till hennes ideal.

Det finns också aspekter av Nore Svensson som gör att han faller utanför de vanliga kategorierna, 

för Nore Svensson är inte en vanlig karl; han är sjöman. När Nore Svensson kliver in i lägenheten 

upphör köket att vara ett kök, nu kallar man det istället för Kabyssen. Han lär också pojkarna att 

svära, att prata engelska och lägga sig an med en rullande gång. På så vis blir Nore Svenssons besök 

i familjen till en iscensättning eller en lek. Nore är också en tillfällig lösning. När han äntligen får 

hyra på en båt försvinner han igen och ordningen återställs snart. Även om episoden, så länge den 

varar, framstår som ett gott alternativ så blir den slutliga lösningen på Gustav Frejtorps 

hushållningsproblem ett traditionellt äktenskap med en skötsam och älsklig kvinna.

Slutdiskussion

Maria Sandels romaner måste läsas som en del av hennes politiska projekt, där målet är att lyfta 

arbetaren, och då framför allt den kvinnliga, ur misären.113 Att hennes fokus på skötsamheten är en 

del av en större samhällelig process framgår också av Ambjörnsson.114 För Godin är de 

självuppfostrande arbetare som befolkar Sandels senare romaner ett symptom på att arbetarklassen, 

i och med rösträttsreformen 1921 fått tillträde till den borgerliga sfären och nu skulle anpassa sig till 

den.115 

111 Ellen Key, ”Samhällsmoderlighet”, s. 166.
112 Ibid. 
113 Forselius, 2009, s. 25.
114 Ambjörnsson skriver t.ex. om skötsamhetssträvandet som en del i arbetarens identifieringsprocess på s. 19.
115 Godin, s. 139.
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Sandels skötsamhet är framför allt centrerad kring hemmet. Mycket av detta tankegods går att spåra 

till Ellen Key men det pekar också framåt, mot folkhemstanken och egnahemsprojektens tid. Det 

hem som Sandel konstruerar baseras på familjen och i berättelser som den om Agda i ”Vid 

svältgränsen” eller Anton i ”Hans lilla lamm” ser man hur det är i moderskapet respektive 

faderskapet som skötsamheten föds. Det är där själsadeln danas.

Även om det finns ett starkt moraliskt anslag hos Sandel så saknas de enkla lösningarna. 

Forselius skriver om ”en ambivalens i textens inre liv”116 men fokuserar då på motsättningar mellan 

den förklarade och den gestaltade synen på kvinnlig sexualitet. Jag menar dock att komplexiteten 

och motsättningarna även finns på andra plan och bildar grunden för Sandels hela produktion. Både 

i författarröstens kommentarer och i själva gestaltningen vägs alternativa ställningstaganden mot 

varandra och belyses ur olika perspektiv.

När Heggestad läser Droppar i folkhavet konstaterar hon att motsägelserna kan få en förklaring 

om man läser romanen som ett lärostycke, där valet står ”mellan dygdens stig och lustans”.117 

Forselius läser i stället motsägelserna som ett uttryck för den livssituation som Sandel befinner sig i, 

präglad av slitningar mellan ideal och verklighet; mellan borgerlighet och arbetarklass.118 I ett än 

vidare perspektiv kan man också läsa dem som ett uttryck för konflikten mellan det individuella och 

det kollektiva, men också för den blandning av kärlekslängtan och vilja till revolt som fortfarande är 

många kvinnors verklighet.

Jag har i denna uppsats lyft fram ett antal exempel på hur mannen, hos Sandel, konstrueras i 

förhållandet till hemmet, men också gett några exempel på den utopiska mansroll som man kan 

urskilja hos författaren. Motsättningen mellan dessa bilder blir ännu ett exempel på den Sandelska 

ambivalensen. 

En del av uppsatsens syfte var också att ställa detta i relation till Ellen Key, utifrån det inflytande 

hon haft över Sandel. När det gäller synen på manligt och kvinnligt kan mycket av Sandels 

ambivalens återfinnas hos Ellen Key. Detta gäller exempelvis synen på äktenskapet, men också 

frågan om att uppvärdera det kvinnliga.  I exemplen under rubriken 'En utopisk mansroll' vill jag 

dock hävda att Sandel i viss mån går emot det som Ellen Key förespråkar genom att hon låter 

männen utföra de uppgifter som Key vill lägga på kvinnan.  Visserligen öppnar Ellen Key upp för 

individuella skillnader och undantag men Sandels berättelser rör sig hela tiden på det principiella 

planet, så som ideal eller avskräckande exempel, och det finns ingenting i dessa historier om 

omsorgsgivande män som pekar på att det skulle vara problematiskt. Dessutom tar Ellen Key endast 

116 Forselius, 1981, s. 38.
117 Heggestad, s. 114.
118 Forselius, 1981, s. 48.
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upp kvinnor som går in i den manliga sfären när hon talar om individuella undantag,119 aldrig det 

omvända.

Vad faderlighet är för Ellen Key förblir också tämligen ospecificerat. Hennes utgångspunkt är 

framför allt kvinnan. Barnet tar dock stor plats i hennes resonemang och  i samhällsvisionens 

symbolik ingår även fadern, för när kvinnan tar plats i offentligheten så: ”skall samhället verkligen 

genom faderlighet och moderlighet tillgodose alla sina barns berättigade behov."120

När Ellen Key sätter samhällskonstruktionen högst stannar Sandel hela tiden i det lilla, i den 

konkreta verkligheten. I övrigt ser man dock hur samma mönster går igen: kvinnan i centrum, men 

även barnet, och männen skildras alla i egenskap av fader (eller ställföreträdande mor). De 

alternativa männen tillhör inte Sandels huvudmotiv. Det gör dock mannen som hot. Det som gör de 

alternativa mansbilderna viktiga är dels att de går i dialog med bilden av den farlige mannen, men 

också att de är visionära. De pekar mot en annan tid.

En skillnad mellan de berättelser där mannen är ett hot och de utopiska berättelserna är att Sandel 

problematiserar i de förstnämnda. Offren i dessa berättelser är framför allt offer för klassamhället. 

Även om Sandel inte ursäktar vare sig förföraren eller våldtäktsmannen så är det samhällets 

konstruktion som gör Agda i ”Vid svältgränsen” beroende av barnafadern och det är fattigdomen 

som tvingar familjen Nilsson att ta en inneboende. Hilarius Modig är visserligen förövare, men 

också ett tveklöst offer för spriten.

Bergom-Larsson beskriver en utveckling hos Sandel, från arbetarklass mot borgerlighet och 

hävdar att hon i sitt senare författarskap har övergett klassanalysen och istället anammat de Ellen 

Keyska idéerna om moderskapet och hemmet.121 I dessa exempel ser man dock två saker som talar 

emot detta. För det första är hyllningen av moderskapet och centreringen kring hemmet tydligt i alla 

berättelser och då kommer majoriteten av dem från Sandels tidiga böcker. Dessutom ser man i det 

exempel som är hämtat från Sandels sista bok, ”Nore Svensson klarar kabyssen” att Sandel 

problematiserar Ellen Keys idéer om kvinnan som hemmets vårdarinna. Det Ellen Keyska 

inflytandet är alltså närvarande genom hela författarskapet. Dessutom accepterar Sandel aldrig de 

Ellen Keyska idéerna fullt ut. Att författarskapet, så som Bergom-Larsson hävdar, går från att 

skildra klasskamp till att skildra klassförsoning har jag däremot inte funnit något som talar emot.

Även om Maria Sandel tog politisk ställning är hennes böcker inte propagandistiska. Hon lyfter 

fram problem och hon presenterar lösningsförslag men inget av hennes svar är någonsin definitiva. 

Forselius beskriver det som att ”hennes tvekan är djupare” än hennes övertygelse.122 Forselius 

119 Ellen Key, ”Samhällsmoderlighet”, s. 167.
120 Ibid., s. 168.
121 Bergom-Larsson, s. 71.
122 Forselius, 1981, s. 49.
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fokuserar främst på sexualiteten när hon utvecklar detta resonemang men i ovanstående ser man att 

det även går att tillämpa på andra teman i författarskapet.
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