
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkstadsgossar och fabriksflickor i förändring 

En jämförelse mellan två versioner av Maria Sandels Familjen Vinge 

 

Rickard Rens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämne: Litteraturvetenskap 

Nivå: C 

Poäng: 15 hp 

 

Ventilerad: VT 2013 

Handledare: Ulf Malm 



 

2 

 

Innehållsförteckning 

1. Bakgrund och introduktion ................................................................................................. 3 

1.1. Motiv och övergripande drag i Maria Sandels författarskap ........................................... 4 

1.2. Familjen Vinge ................................................................................................................ 5 

1.3. Syfte och frågeställning ................................................................................................... 6 

1.4. Textkritik – teori och metod ............................................................................................ 7 

1.5. Termer och begrepp ....................................................................................................... 10 

1.6. Tidigare forskning ......................................................................................................... 12 

1.7. Brevväxlingen med Karl Otto Bonnier .......................................................................... 14 

2. Analys .................................................................................................................................. 16 

2.1. Bibliografisk jämförelse ................................................................................................ 16 

2.2. Introduktion till jämförelsen .......................................................................................... 18 

2.3. Kapitel I-IV .................................................................................................................... 18 

2.4. Kapitel V-VII ................................................................................................................. 22 

2.5.Kapitel VIII-XI ............................................................................................................... 23 

2.6. Kapitel XII-XV .............................................................................................................. 25 

2.7. Kapitel XVI-XIX ........................................................................................................... 26 

3. Slutsatser ............................................................................................................................. 27 

4. Litteraturförteckning ......................................................................................................... 31 

5. Bilaga - Variantförteckning ............................................................................................... 32 

5.1. Kapitel V – Edit[h] får en vän ....................................................................................... 32 

5.2. Kapitel VIII – En pratstund med Irma .......................................................................... 36 

5.3. Kapitel XII – En stoppfjäder sprang ............................................................................. 38 

5.4. Kapitel XV (S) – Torsten träffar en f. d. vän ................................................................ 41 

5.5. Kapitel XIX (S), XVII (B) – Som icke har någon rubrik. (S), 

Stjärnblomstrets öde. (B) ...................................................................................................... 45 

 

 



 

3 

 

1. Inledning 
1.1. Bakgrund och introduktion 

När Sverige blev ett av västvärldens sista länder att industrialiseras förvandlades ett agrart 

ståndssamhälle till ett kapitalistiskt klassamhälle, vilket förändrade människors liv på 

grundläggande sätt i alla samhällsklasser. Dessa förändringar och sökandet efter nya sätt att 

förhålla sig till samhället gav upphov till den svenska arbetarrörelsen, och i förlängningen den 

arbetarlitterära traditionen. Det gamla samhället hade haft sina gemenskapsformer, sina 

gemensamma erfarenheter och berättelser, som plötsligt blev allt mindre relevanta. Ur 

behovet av nya uttryckssätt uppstod den svenska arbetarlitteraturen, först vid 1800-talets slut 

som en angelägenhet endast för arbetarrörelsens egna läsare och förlag, sedan under 1900-

talets första årtionden som ett av Sveriges viktigaste bidrag till världslitteraturens historia och 

en angelägenhet för en allt större och bredare publik. Vad arbetarlitteratur egentligen är och 

vilka egenskaper ett litterärt verk bör ha för att kunna räknas till traditionen är inte helt lätt att 

sammanfatta. Johan Svedjedal och Lars Furuland skriver i sitt översiktsverk Svensk 

arbetarlitteratur att man ”med termen arbetardiktning kan [...] mena litteratur 1) om arbetare 

och kroppsarbete, 2) av författare med ursprung i arbetarklassen, 3) för arbetare”.
1
 Den 

väsentliga arbetarlitteraturen hittar man, enligt Svedjedal & Furuland, i skärningspunkten 

mellan dessa tre perspektiv. Framför allt är ändå arbetarlitteraturen en litterär strömning, vars 

gränser hela tiden förflyttas. Den är en tradition stadd i ständig förändring, och vad som kan 

räknas till arbetarlitteraturen förändras med tiden och det omgivande samhället. 

Till denna tradition hörde dock utan tvekan Maria Sandel, en av 

arbetarlitteraturens första prosaister, som föddes 1870 och dog 1927. När Kvinnornas 

Fackförbunds tidning Morgonbris började ges ut 1904 var det Maria Sandel som gav den dess 

namn.
 2

 Hon fick dessutom två av sina första noveller, bland annat ”Brudklädningen”, 

publicerade där.
3 

Hon var på flera sätt en pionjär – både i egenskap av arbetarlitterär 

prosarealist och som kvinna som gav ut arbetarlitteratur på etablerade förlag i eget namn.  

Maria Sandel var döv från trettioårsåldern och levde större delen av sitt vuxna 

liv i Skogshyddan, en nödbostad på Kungsholmen, något Lars Furulands och Johan 

Svedjedals Svensk arbetarlitteratur kallar ”den viktigaste omständigheten i hennes liv”.
4
 I sin 

                                                           
1
 Furuland & Svedjedal 2006, s. 23. Bibliografisk information är hämtad dels från Furuland & Svedjedal (2006), 

dels från Furuland (2007), om inte annat anges. 
2
 Furuland 2007, s. 2.  

3
 Tidskriften Morgonbris, inklusive Maria Sandels Brudklädningen från det första numret och en rad andra dikter 

och noveller från 1904 till 1919, finns digitaliserad på Göteborgs universitetsbiblioteks hemsida: 

http://www.ub.gu.se/kvinn/digtid/05/ 
4
 Furuland & Svedjedal 2006, s. 82. 
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text om Maria Sandel i Kvinnomedvetande. Om kvinnobild, familj och klass i litteraturen från 

1976 pekar Maria Bergom-Larsson på hur Sandels liv ”sammanfaller med ett dynamiskt 

skede i svensk historia”. För att illustrera detta nämner hon bland annat att ”[å]r 1870 arbetade 

bara 14,6 procent av svenska folket i industrin. 1910 var siffran 32,2 procent”.
5
 Maria Sandel 

hade tillsammans med sin mor en liten affär ovanför Kungsholms kyrka, men framför allt 

försörjde hon sig som trikåstickerska, ett arbete hon utförde i hemmet och lämnade mot låg 

betalning till en firma. Hon befann sig alltså i samhällsomvälvningens centrum och i 

samhällets bottenskikt både ekonomiskt och socialt, ett faktum som förstås påverkade hennes 

författarskap. Debuten som författare av ett större verk på etablerat förlag skedde sent i livet, 

vid 38 års ålder, med novellsamlingen Vid svältgränsen (Geber, 1908). Innan dess hade hon 

dock under lång tid skrivit i olika former för arbetarrörelsepressen. 

1.2. Motiv och övergripande drag i Maria Sandels författarskap 

Maria Sandels romaner och novellsamlingar rör sig så gott som alltid i den urbana 

fabriksarbetarklassens miljöer. Hennes författarskaps huvudsakliga ärende är att 

uppmärksamma arbetarkvinnornas situation och livsvillkor. Det gäller solidariteten och 

sökandet efter respektabilitet inom arbetarklassen, och att skapa förståelse för arbetarklassens 

kvinnor hos männen. Denna beskrivning stämmer antagligen bättre in på den senare perioden 

i Sandels författarskap än den tidigare, där Familjen Vinge ingår, men genomgående för hela 

författarskapet är i att Sandel ställer höga krav på både männens och kvinnornas moral och 

livshållning, mitt i den misär hennes karaktärer oftast lever i. 

En omständighet som är viktig att ha i åtanke när man undersöker Maria Sandel 

är den utveckling hennes författarskap genomgår. Hennes fokus på arbetarkvinnornas 

livssituation och plats i samhället är i princip konstant genom hela författarskapet (även om 

hon förstås har skrivit hela romaner och en rad noveller som går utanför det här mönstret), 

men förhållningssättet förändras. Detta visar sig främst i att texterna från början av 

författarskapet (t. ex. Virveln) oftare skildrar kollektiva kraftansträngningar och aktioner som 

svar på förtryck och orättvisor i industrierna och samhället i stort, medan de senare verken (t. 

ex. Droppar i folkhavet) mer sällan visar på sådant och istället pekar på individernas 

möjligheter att förändra och förbättra sin livssituation oavsett hur omvärlden ter sig. Orsaken 

till Ansgars alkoholmissbruk i Droppar i folkhavet är det psykiskt nedbrytande arbetet i 

fabrikerna och det sociala tryck som hänger över honom i egenskap av lungsjuk. Nyckeln till 

förändring är dock inte att (till exempel) på något kollektivt sätt förbättra arbetsvillkoren. 

                                                           
5
 Bergom-Larsson 1976, s 41.  
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Istället är det främst Ansgars bristande karaktär och moral som måste förändras. I de tidigare 

verken får samhällsproblem såsom prostitution och kriminalitet sin främsta förklaring i 

klassamhället och dess konsekvenser, medan de senare verken snarare pekar på de enskilda 

karaktärernas moral och psykologi och på många sätt liknar klassiska borgerliga 

utvecklingsromaner. 

Vad denna utveckling beror på finns det förstås olika teorier om. Vissa menar att 

det helt enkelt rör sig om en intresseförskjutning, från det sociala till det psykologiska.
6
 Andra 

menar att Sandel gör en mer eller mindre medveten anpassning till en borgerlig 

offentlighetskultur.
7
 Det står i varje fall klart att Sandel var medveten om att hon trädde in på 

ny mark när hon introducerades för den breda svenska publiken i och med publiceringen av 

Familjen Vinge på Bonniers 1913. I och med detta tog hon slutgiltigt steget ut i den borgerliga 

offentligheten. Steget mellan arbetarrörelsepressen och ett etablerat och anrikt bokförlag är 

dock inte bara ett steg mellan två offentligheter, två plattformar att uttrycka sig på – den ena 

var ju på många sätt en reaktion mot den andra. Den offentlighet som arbetarrörelsen (och de 

många andra folkrörelserna som var aktiva under den här tiden) byggde upp var en 

motoffentlighet till den etablerade, ett forum för röster som inte gavs tillräcklig plats i det 

kulturliv och den samhällsdebatt som t. ex. Bonniers kan sägas representera.  

1.3. Familjen Vinge 

Familjen Vinge (med undertiteln En bok om verkstadsgossar och fabriksflickor) hade fyra år 

innan den kom ut på Bonniers löpt som ”originalföljetong” i Social-Demokraten,
8
 och 

publiceringen på Bonniers föregicks av en brevväxling mellan Sandel och Karl-Otto Bonnier 

där hårda krav ställdes för att en utgivning skulle kunna bli möjlig. Sandel skulle till exempel 

förkorta texten avsevärt och stryka vissa partier som var för ideologiskt färgade. Dessutom 

kunde boken bara ges ut som ”enkronasbok”, eftersom dess tilltänkta publik knappast hade 

råd med något annat. Den version som gavs ut på Bonniers skilde sig också avsevärt från den 

ursprungliga. 

 För att underlätta förståelsen av den jämförelse som kommer att stå i centrum 

för den här uppsatsen behöver jag kort berätta något om bokens viktigaste motiv. För båda 

versionerna gäller att detta är en roman med ett brett persongalleri, som snabbt rör sig mellan 

                                                           
6
 Detta gäller framför allt Arrbäck-Falk 1970, s. 3673. 

7
 Lars Furuland menar till exempel i sin presentation av författaren (Furuland 2007, s. 9) att hon i sina 

tjugotalsromaner ”närmare ansluter till psykologisering och skrivsätt i den gängse borgerliga romanen”. Även 

Maria Bergom-Larsson ansluter sig till denna tolkning men lägger också något större vikt vid inflytandet från 

Ellen Key (se Bergom-Larsson 1976). 
8
 (22/10–8/12 1909) 
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olika miljöer och scener och har ett genomgående brett perspektiv. Beata Agrell skriver i 

Klassgränser, kulturblandning och nya läsarter: Estetik, didaktik och ideologi i svensk 

arbetarlitteratur c:a 1910 att: 

Familjen Vinge själv är bara den upphängningspunkt som kan motivera genrebeteckningen 

roman – men i titeln kallas verket ju bara bok. Handlingstrådarna är många och någon enhetlig 

intrig är det inte fråga om. Det som håller samman texten är i stället de problem som de 

disparata scenerna åskådliggör från olika synvinklar: fabriksarbetets faror, arbetslöshet, 

fattigdom, lungsot, bostadsbrist, trångboddhet, strejk, värnpliktsvägran, alkoholism, misshandel, 

brottslighet, prostitution, könssjukdomar, övergivna mödrar, ja, till och med pedofili.
9
 

 

Detta leder till att de personer som befolkar boken framstår framför allt som aspekter på en 

viss grupp i samhället eller en viss människotyp. Att sammanfatta bokens handling är svårt, 

helt enkelt därför att den är så mångfacetterad och spretig. Beata Agrells lista över de 

samhällsproblem Sandel tar upp ger en bättre bild av Sandels bok än vad en genomgång av 

dess handling skulle göra. Perspektivet är dock genomgående arbetarkvinnans, och tonen är 

ofta lätt moraliserande, men inte utan att det politiska perspektivet ständigt finns närvarande. 

Eftersom arbetarkvinnan står i centrum utspelar sig en stor del av boken i hemmet, eller 

rättare sagt i en viss typ av arbetarhem. Framför allt en kvinna är viktig – änkan Vinge, oftast 

kallad ”morsan”, som har levt ett hårt liv med en våldsbenägen man, men som nu lyckats 

skapa ett lyckligt hem åt sin familj. Hon är omtänksam, solidarisk och handlingskraftig och en 

av bokens självklara huvudpersoner. 

1.4. Syfte och frågeställning 

I centrum för den här uppsatsen står jämförelsen mellan de två versionerna av Familjen Vinge 

– dels följetongen i Social-Demokraten från 1909, dels versionen på Bonniers fyra år senare. 

Syftet är att, genom en grundlig jämförelse mellan dessa två versioner, för det första helt 

enkelt beskriva den förändring Sandels roman genomgår inför publiceringen på Bonniers. 

Som bilaga till uppsatsen finns en variantförteckning, där en del av de skillnader jag hittat 

mellan de två versionerna finns nedtecknade. Genom denna jämförelse vill jag för det andra 

säga något om vad som händer med texten inför mötet med en ny publik. Vad händer med 

bokens karaktärer, händelseförloppet, Sandels verklighetsbeskrivning och de budskap hon 

framför? Hur förhåller sig Maria Sandel och hennes text till samhälleliga förväntningar hos 

förlag och läsare? 

 

                                                           
9
 Agrell 2008, s. 9.  
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1.5. Textkritik – teori och metod 

Större delen av denna uppsats utgörs av en textkritisk jämförelse mellan två texter, och den 

metod jag använder mig av är alltså hämtad från textkritiken. Jag kommer i jämförelsen, och i 

analysen av resultaten av denna, att använda mig av termer och begrepp från textkritiken. 

Exakt vad begreppet textkritik kan innefatta är inte nödvändigt att gå in på närmare här. Det 

räcker kanske med att konstatera att det det rör sig om en jämförande analys av flera texter. 

Textkritiken används vanligtvis till att fastställa en pålitlig version av en text som 

litteraturvetenskapen därefter tolkar. För den här uppsatsen har det viktigaste varit 

förhållningssättet till texter – insikten om att alla de små förändringar som finns mellan de två 

versionerna av Maria Sandels text kan vittna om en mängd olika saker som en läsning av bara 

en av versionerna inte kan komma åt. 

Central för uppsatsen är den amerikanske textkritikern Jerome McGann. Hans 

böcker The Beauty of Inflections. Literary Investigations in Historical Method and Theory 

(1985), A Critique of Modern Textual Criticism (1983) och The Textual Condition (1991) har 

varit viktiga utgångspunkter för arbetet. Han skriver i dessa texter om hur litteratur blir till i 

den sociala process som utgörs av publikkontakt och publicering, och hur textkritiken kan 

användas för att beskriva denna tillblivelse. Han kritiserar också den syn på textkritiken som 

gör den till enbart en förberedelse för tolkning. Att textkritikens existensberättigande ligger i 

ederingen, fastställandet av en pålitlig utgåva som den litterära analysen sedan kan belysa, 

kritiserar han och pekar på vikten av textkritiska kunskaper för förståelsen av 

litteraturhistorien, inte bara för textkritikerna själva utan för alla som vill förstå litterära verk 

och deras historia. Vill man få någon sorts förståelse för ett litterärt verk, på verkets egna 

villkor, går det inte att undvika en textkritisk problematisering av det – ”[t]he words that lie 

immediately before a reader on some page provide one with the merest glimpse of that 

complex world we call literary work and the meanings it produces.”
10

 

Varje led i den kreativa processen och varje person som från författarens första 

utkast till utgivningen har något med verkets tillblivelse att göra bidrar till att den text som i 

slutändan når en läsare ser ut på ett visst sätt. Att belysa hur ett verk blir till genom att 

blottlägga alla meningsskapande led i den kreativa processen är textkritikens uppgift enligt 

Jerome McGann: 

In a more comprehensive imagination of the fields of textual criticism and critical editing, 

however, the term “critical” refers to nothing more than the comparative analysis of multiple 

texts. This view sees textual criticism born of the awareness that texts descend to us through a 

more or less complex, more or less fractured, transmission history. The business of textual 

                                                           
10

 McGann 1991, s. 33. 



 

8 

 

criticism – and hence of critical editing and the critical edition – is in this view twofold: to 

expose the entire network of transmissive variation in an analytic (as opposed to a purely 

positivistic) way; and to define and set aside those transmissive variations which can be shown 

to be corruptions.
11

 

 

Genom att belysa det specifika fallet med Maria Sandels Familjen Vinge hoppas jag alltså, för 

att precisera mina syften lite, kunna säga något om hur inflytande från förläggare och 

bokbransch kan fungera i praktiken. Mitt mål är förstås inte att producera en textkritisk utgåva 

av Maria Sandels text. Det är inte heller att fastställa vilken version av texten som bäst 

överensstämmer med hur Maria Sandel ”ville ha den”. Den situation som jämförelsen mellan 

de båda versionerna av Familjen Vinge kommer att belysa är istället ett bra exempel på att det 

inte alltid är så lätt att urskilja vad i texten som är ett uttryck för författarens egna, 

ursprungliga intentioner och vad som är resultatet av att förläggare och andra fått säga sitt. Att 

hävda att den ”optimala” versionen av ett litterärt verk alltid är den som ligger närmast 

författarens ursprungliga intentioner är att blunda för det sätt på vilket författarintentionen är 

föränderlig och precis som verket i sig förändras på vägen mellan det första utkastet och 

utgivningen. James Thorpe skriver om detta i The Aesthetics of Textual Criticism (1972): 

The literary work is frequently the result, in a pure sense, of composite authorship. […] In a 

quite literal sense, the literary work is often guided or directed or controlled by other people 

while the author is in the process of trying to make it take shape, and it is subject to a variety of 

alterations throughout its history. The intentions of the person we call the author thus become 

entangled with the intentions of all the others who have a stake in the outcome, which is the 

work of art.
12

 

 

Thorpe skriver här om det arbete en författare utför med ett manuskript före utgivning, men 

det stämmer lika väl in på den situation som den här uppsatsen behandlar (att en författare 

reviderar sitt första manuskript inför en andra utgivning under helt andra former än den 

första). Den förändring som sker när Familjen Vinge går från att vara följetong till att vara 

roman resulterar också sannolikt i en förändring av författarens syften.  

Här är det nödvändigt att närmare definiera begreppet författarintention och vad 

min definition av dessa inbegriper. Man brukar inom textkritiken skilja mellan olika sorters 

intentioner – programmatiska, finala och aktiva. De programmatiska är strävan att frambringa 

ett verk, att över huvud taget presentera sitt verk för omvärlden i någon form, de aktiva rör 

viljan att utforma varje del av verket på ett visst sätt, och de finala är ambitionen att uppnå 

vissa mål med hjälp av verket. Begreppet delegerade intentioner innebär att författaren 

                                                           
11

 McGann 1991, s. 50. 
12

 Thorpe 1965, s. 475. 
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uttryckligen givit i uppdrag åt någon annan att förverkliga hennes strävan genom att 

exempelvis ordna stavning eller interpunktion.
13

 

 Min avsikt är alltså i den här uppsatsen att undersöka vad som händer med 

Maria Sandels roman när den går från att vara följetong i Social-Demokraten till att ges ut på 

Bonniers. Vilken av dessa två versioner som bäst överensstämmer med författarens 

ursprungliga (aktiva) intentioner, det verk som Maria Sandel från början ville skriva och det 

sätt på vilket hon ville skriva det, är irrelevant. Frågetecknen kring omständigheterna för 

Sandels omarbetning inför utgivningen, såsom dessa framstår för mig, är helt enkelt för stora 

för att man ska kunna dra några slutsatser. Å ena sidan framstår det som självklart att 

versionen i Social-Demokraten låg närmare författarens ursprungliga intentioner. Det är 

rimligt att anta att Maria Sandel, som publicerat noveller, dikter och annat i arbetarrörelsens 

tidningar under lång tid innan Familjen Vinge publicerades och var ett känt namn i dessa, 

åtnjöt en större konstnärlig frihet när hon skrev med Social-Demokraten i åtanke än när hon 

skulle publiceras på Bonniers. Å andra sidan skriver hon i ett av sina brev till Bonnier att hon 

”[h]ar läst igenom boken ordentligt och inser, att ni har fullkomligt rätt i Er åsikt, att den 

skulle vinna på en koncentration.” Huruvida detta berodde på att Sandel uppriktigt höll med 

Bonnier eller på att hon av någon anledning var tvungen går inte att avgöra inom ramen för 

den här uppsatsen. Det har inte heller varit möjligt att avgöra vilka förändringar mellan de två 

versionerna som är ett resultat av Sandels egen hand, och vilka som tillkommit efter att hon 

lämnat manuskriptet till Bonniers. Att någon på Bonniers korrekturläst manuskriptet och gjort 

små förändringar är ju inte alls otänkbart. 

Det som ska belysas är alltså inte hur Maria Sandels ursprungliga verk förvrängs 

i kontakten med Bonniers, eftersom jag helt enkelt inte har tillgång till det manuskript hon 

skickade in till Social-Demokraten och inte kan skapa en rättvis bild av den kreativa process 

som resulterade i följetongen, utan vad som sker i övergången mellan de två sammanhangen, 

mellan de konstellationer av förväntningar och krav som följer med i publiceringen i Social-

Demokraten, och i utgivningen på Bonniers. Den förändring som sker är dessutom inte bara 

en rent textuell (och bibliografisk) förändring, utan en grundläggande förändring vad gäller 

författarintentionerna. Båda versionerna ger, på grund av de omständigheter som påverkade 

deras utgivning, uttryck för vitt skilda intentioner. Frågan är också om det över huvud taget 

kan vara värdefullt att studera ett litterärt verk utan att ha den sociala process som utgörs av 

                                                           
13

 Henriksson 2007, s. 146. 
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publicering och kontakt med publik i åtanke. Jerome McGann menar att det är i samverkan 

med omvärlden som ”texter” blir till ”litteratur” i den mening ordet används idag: 

Because literary works are fundamentally social rather than personal or psychological products, 

they do not even acquire an artistic form of being until their engagement with an audience has 

been determined. In order to secure such an engagement, literary works must be produced within 

some appropriate set of social institutions.
14

 

 

Det intressanta för uppsatsen är alltså det arbete Maria Sandel utför med sin text efter 

Bonniers instruktioner, och vad detta arbete gör med texten. Målet är inte på något sätt att 

vara värderande, att ”beklaga den korruption som texterna fortlöpande undergår; det vore att 

blanda samman ederingens rensningsarbete med texthistorikerns analysarbete.”
15

 För, som 

Johan Svedjedal påpekar, det Karl Otto Bonnier gör med Maria Sandels roman är ju att bidra 

till dess överlevnad. På så sätt gör han henne en tjänst, trots de konstnärliga begränsningar 

som utgör villkoren för denna. Hade Familjen Vinge aldrig publicerats på Bonniers hade den 

med stor säkerhet varit ännu mer bortglömd och förbisedd än den är idag.  

Genom jämförelsen mellan de två versionerna av Maria Sandels text får man 

förstås inte en heltäckande, komplett bild av den kreativa process som resulterade i de två 

verken. Snarare är det en väldigt specifik del av denna process jag vill belysa. 

1.6. Termer och begrepp 

Några av de övriga termer och begrepp jag använder mig av behöver definieras närmre. En 

grundläggande distinktion som bör göras är den mellan verk, text, och dokument. Begreppet 

verk avser själva (konst)verket, som är immateriellt och frambärs av den teckensekvens som 

utgör texten. I fallet med de två versionerna av Familjen Vinge har vi ett bra exempel på hur 

två texter som skiljer sig markant åt kan förmedla (i stort sett) samma verk. I det här fallet rör 

det sig dock förstås om så stora skillnader mellan de två texterna att det kanske även går att 

tala om två skilda verk. De två texterna är förstås närbesläktade och till stor del identiska, men 

vissa distinkta, meningsbärande skillnader finns som gör att de två versionerna kanske skulle 

kunna ses som två verk. 

 Både text och verk är abstrakta begrepp. Det dokument som förmedlar texten är 

dock helt materiellt och äger full konkretion. I det här fallet rör det sig om en dagstidning och 

en tryckt bok. Dokumentet innehåller, utöver den text det frambär, en stor mängd information 

som kan vara intressant för den här uppsatsen (typografi, format, papperskvalitet osv). En 

undersökning av dessa detaljer kommer jag att ägna mig åt under rubriken Bibliografisk 

jämförelse nedan. 
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 En åtskillnad mellan begreppen version och variant bör också göras. Paula 

Henriksson skriver i Textkritisk utgivning – råd och riktlinjer att  

[m]edan version är ett begrepp på verknivå, avser variant den lokala variansen, det vill säga 

avvikelser på ett enskilt (mer eller mindre omfattande) textställe. En stor mängd varianter 

tillsammans med förändrade produktions- och/eller receptionsvillkor kan i sin tur leda till att vi 

väljer att betrakta en text som en separat version av ett verk.
16

 

 

I Maria Sandels fall har variansmängden utan tvekan blivit så stor att resultatet har blivit två 

separata versioner. Vad gäller de förändringar mellan de två versionerna av Maria Sandels 

text som jag undersöker i den här uppsatsen kan man skilja mellan två sorters varianter - 

substantieller (eng. substantives) och accidentalier (eng. accidentals). Substantieller är 

betydelsebärande varianter, såsom förändringar i ordval, meningsbyggnad osv, medan 

accidentalier är varianter som rör exempelvis stavning och interpunktion. I fokus för 

uppsatsen står förstås substantiellerna, men i variantförteckningen finns en hel del 

accidentalier med och ingen åtskillnad görs mellan de båda varianttyperna. Det har inte varit 

möjligt att försäkra sig om en fullständig redovisning av accidentalierna, på grund av 

begränsat tidsutrymme. Den variantförteckning som medföljer denna uppsats är inte tänkt att 

vara en slutgiltig sådan där samtliga varianter finns med, utan finns med för att belysa viktiga 

skillnader mellan de båda versionerna. Anledningen till att accidentalierna ändå finns med i 

variantförteckningen är att de vittnar om Maria Sandels arbete med sin text, och att de 

möjligtvis medför någon sorts stilistiska skillnader mellan de två texterna. Detta kommer 

förstås att tas upp mer utförligt i jämförelsen. På en mer grundläggande nivå brukar man skilja 

mellan tillkomstvarianter (t. ex. utkast och förarbeten) och traderingsvarianter (t. ex. senare 

tryckningar och editioner, dvs. sådana som uppstått efter att en text etablerats). Ibland skiljer 

man, för att sålla ut ”författaregna” varianter, mellan genetiska och genealogiska 

tillkomstvarianter. Som genealogiska tillkomstvarianter räknas varianter som har författaren 

som sitt upphov men som tillkommit efter att originaleditionen utkommit (t. ex författarens 

revisioner i senare utgåvor), som genetiska de tillkomstvarianter som föregår 

förstapubliceringen (utkast, förarbeten, handskriftsändringar).
17

 Det som står i fokus för den 

här uppsatsen är alltså de genealogiska tillkomstvarianterna. 

 Även begreppet bibliografi behöver definieras. Min förståelse av 

bibliografibegreppet är främst hämtad från Donald McKenzie och hans Bibliography and the 

sociology of texts. Han understryker där vikten av att inte bara ägna sig åt verket och texten, 

utan även åt dokumentet, helt enkelt eftersom detta på olika sätt påverkar läsaren. Det är dock 
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inte bara dokumentet i sig man bör uppmärksamma, utan även det sammanhang i vilket 

texten, via dokumentet, mötte sin publik. Han ser bibliografin som ”the discipline that studies 

texts as recorded forms, and the processes of their transmission, including their production 

and reception”.
18

 Så ambitiöst används förstås inte begreppet i den här uppsatsen, men 

McKenzies syn på dokumentets betydelse och dess meningsskapande effekt har varit 

betydelsefull. 

1.7. Tidigare forskning 

Det har skrivits en hel del om Maria Sandels författarskap. Bland de som bidragit till att 

litteraturen om Sandel numera är så omfattande bör kanske framför allt nämnas Tilda Maria 

Forselius, som bland annat skrivit om författarens biografi i både Svenskt biografiskt lexikon, 

XXXI (2000–2002)
19

, Kvinnornas litteraturhistoria, 2 (1983)
20

 och Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria, 3, Vida världen 1900–1960 (1996).
21

 Man bör också nämna Bengt 

Tomson, som har skrivit om ”Maria Sandels feminism” i en artikel i Nordisk tidskrift 1951, 

Stig-Lennart Godin som ägnar ett kapitel åt författaren i sin Klassmedvetandet i tidig svensk 

arbetarlitteratur (1994) och Eva Heggestad som skriver om Droppar i folkhavet i sin En 

bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850–1950 (2003). Listan 

kan dock göras mycket längre. 

Dessa texter behandlar främst den senare delen av Sandels författarskap. 

Familjen Vinge och de andra tidiga verken har inte ägnats lika stort intresse, men t. ex. Maria 

Bergom-Larsson skriver om Maria Sandel som ”arbetarkvinna och moralist” i 

Kvinnomedvetande. Om kvinnobild, familj och klass i litteraturen (1976), och 

uppmärksammar där särskilt Familjen Vinge. Hon pekar på hur det i Maria Sandels tidiga 

böcker, till skillnad från i de senare, alltid finns ett samhälleligt perspektiv närvarande.  

Super arbetarna är det för att samhället inte ger dem något alternativ, ingen lättnad att hoppas på, 

ingen framtid. I spriten finner de glömska – samtidigt som den förtär deras ork att protestera mot 

utsugningen i fabrikerna, deras kraft att förändra sin situation. Spriten och supandet låg i 

arbetsköparnas intresse – målet var en förslavad arbetarklass.
22

 

 

Hon skriver också om Maria Sandels kärlek till arbetarkvinnan och ”det torftiga 

arbetarhemmet”
23

 och hennes hat över det förtryck och förakt den arbetande massan får utstå. 

Dessutom ger Maria Bergom-Larsson en bakgrund till sina slutsatser med hjälp av statistik 
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över löner för kvinnor i industrin, facklig organiseringsgrad osv., siffror som enligt henne är 

nödvändíga för att förstå varför Familjen Vinge skrevs och de samhälleliga omständigheterna 

kring dess tillkomst. 

Forskningen om Maria Sandel är alltså inte obetydlig. Viktigast för den här 

uppsatsen är dock ingen text om författaren ifråga, utan en text av Johan Svedjedal i antologin 

Textkritik – teori och praktik vid edering av litterära texter och några rader från Lars 

Furulands biografi över Maria Sandel på www.litteraturbanken.se.
24

 Johan Svedjedal 

beskriver i sin text brevväxlingen mellan Sandel och Karl Otto Bonnier och använder sedan 

detta som ett exempel på hur en författare ofta ”i början av sin bana på detta sätt [får] utarbeta 

en ny version av sitt verk för att ta sig igenom förlagets nålsöga.”
25

 Lars Furuland fokuserar 

mer på konsekvenserna av Bonniers inflytande, och konstaterar att Sandel mot slutet av 

följetongsserien har tvingats till så stora ändringar att antalet kapitel minskar. Han pekar 

också ut en jämförelse mellan de båda texterna som en framtida forskningsuppgift.
26

 

Även en text av Beata Agrell, Klassgränser, kulturblandning och nya läsarter: 

Estetik, didaktik och ideologi i svensk arbetarlitteratur c:a 1910, har varit viktig. Hon skriver 

där bl.a. om hur arbetarförfattare ur Maria Sandels generation blev tvungna att kombinera 

estetik och didaktik – kompromissa mellan ambitionen att ”lära, röra och väcka så många 

som möjligt”
27

, och läsarnas (både de borgerliga och arbetarna) önskan att få uppleva 

”underhållning, spänning och skönhet, inte påminnelser om eget eller andras elände”
28

. Hon 

pekar på att man i läsningen av den tidiga arbetarlitteraturen måste ha i åtanke att den är en 

brukslitteratur – ”noveller och romaner inriktade på användning, inte bara som drivmedel i 

den politiska kampen, utan också till personlig tillägnelse, begrundan och reflexion över en 

klassbetingad livsproblematik, där gränserna mellan privat och politiskt upplösts.”
29

 Det är 

dock inte så att man måste välja mellan estetik och didaktik – de båda funktionerna hör 

samman och realiseras genom varandra. Ett exempel på hur spänningarna mellan estetik och 

didaktik kunde visa sig finner hon i det kapitel i Familjen Vinge där den åttaåriga Vera blir 

våldtagen av en inneboende. Genom att på Bonniers byta plats på de två sista kapitlen får 

boken ett lyckligt slut, och det ”oroande pedofilkapitlet”
30

 förlorar sin udd. Denna ändring 

medför att Familjen Vinge på Bonniers är en helt annan text än i Social-Demokraten, som har 
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tappat något av sin didaktiska funktion, blivit mer stängd och som inte passar lika bra för 

begrundande läsning. 

1.8. Brevväxlingen med Karl Otto Bonnier    

Utgångspunkten för jämförelsen mellan den ursprungliga verionen av Familjen Vinge och den 

version som Karl Otto Bonnier efter viss tvekan bestämde sig för att ge ut fyra år senare måste 

bli de brev som skrevs mellan författaren och hennes förläggare. Såhär skrev Bonnier i sitt 

första brev till Sandel angående den eventuella utgivningen av Familjen Vinge: 

Det är illa gjordt af mig att icke förr ha svarat på det bref, som jag erhöll af Eder någon gång i 

höstas (det är odateradt, så jag vet icke när det skrefs). Men skälet är, att jag varit så strängt 

upptagen och att jag gärna ville personligen taga del af Ert manuskript. 

 Sedan jag nu genomläst detta och funnit att det har rätt starka förtjänster vid 

sidan av svagare partier, skulle jag icke ha något emot att utgifva det på mitt förlag som 

enkronasbok. Att trycka den som dyrare bok kan icke vara någon mening i, och äfven Ni har väl 

mer intresse af att den säljes som en billig bok, i hvilket fall den når den publik, som främst bör 

kunna påräknas såsom köpare. Jag skulle naturligtvis icke desto mindre söka ge den en så snygg 

utstyrsel som möjligt.
31

 

 

Det är en reserverad entusiasm Karl Otto Bonnier ger uttryck för här. För det första kan man 

notera hur lång tid som förflutit mellan Sandels första brev till Bonniers svar – brevet är 

daterat den 24 februari 1912. Det är antagligen inte alls otroligt att denna långa väntetid 

vittnar om prioriteringarna på Bonniers. Maria Sandel, såsom arbetarförfattare för vilken 

enbart en enkronasbok kan vara aktuell, var förstås inte någon betydande inkomstkälla för 

förlaget. Bonniers var inte heller ett förlag som profilerade sig som arbetarlitteraturförlag.  

Maria Sandel befinner sig helt enkelt inte i en situation där hon kan ställa några större krav. 

 För det andra bör man lägga märke till att Sandels publik redan är fastställd. De 

som ska läsa hennes böcker är den urbana industriarbetarklassen, samma människor som hon 

skriver om i sina böcker. Trots den målgrupp Karl Otto Bonnier har i åtanke för boken 

kommer han ”icke desto mindre söka ge den en så snygg utstyrsel som möjligt”. 

 Även det sätt på vilket Bonnier bedömer Sandels manuskript är värt att notera. 

Återigen är tonen återhållsam, manuskriptet ”har rätt starka förtjänster vid sidan av svagare 

partier” och Karl Otto Bonnier skulle ”icke ha något emot” att ge ut det på sitt förlag. Det är 

förstås snarare regel än undantag att förlag vill ändra i manuskript och har åsikter om dem, 

men Bonniers brist på entusiasm inför texten i dess dåvarande form är slående. Brevet 

fortsätter: 

Men villkoret för att jag skall kunna utge den, är att Ni förkortar den åtskilligt. Den ger nu 320 

små följetongssidor. Skulle Ni kunna stryka ungefär 50 af dem? Det förefaller mig, som det icke 

borde vara omöjligt, utan som om boken skulle vinna på en starkare koncentration.

                                                           
31
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 Naturligtvis har Ni för mig rätt att icke endast behandla hvilka ämnen som helst, 

utan äfven lägga in hvilka meningar och tendenser som Ni anser vara de riktiga. Men jag undrar, 

om icke ett och annat uttryck är för hårdt och partifärgadt. Speciellt tänker jag på episoden med 

fastern som besöker Torsten (kap 11).  

Hvad jag kan bjuda Er för en enkronasbok är detsamma som alla svenska 

författare, äfven de bästa, erhålla för dylika, nämligen 10 öre per exemplar, och den allra minsta 

upplaga, som jag måste trycka för att få det att gå ihop, är 3000 exemplar, hvilket alltså gör 300 

kronor åt Er, ett belopp som erlägges då öfverenskommelse träffats. Skulle boken sälja skapligt, 

kan det måhända bli tal om tilltryck, som då kommer att honoreras efter samma 

beräkningsgrund.    

 Jag bifogar här manuskriptet, på det att Ni må kunna göra små strykningar i 

detsamma, för den händelse Ni vill acceptera mitt förslag. 

     Med utmärkt högaktning

     K. O. Bonnier 

 

Detta dög inte åt Sandel, som avvisade erbjudandet, ”inte minst av konstnärliga skäl” 

(huruvida Sandel avvisade erbjudandet i brevform eller på annat sätt framgår inte). Hon var 

förstås också medveten om att arbetet med att stryka en sjättedel av följetongsversionen av 

Familjen Vinge skulle bli ett stort arbete, som skulle få långtgående konsekvenser för boken, 

hur hon än förhöll sig till det. Karl Otto Bonnier ger några rader längre ner en hänvisning till 

ett specifikt kapitel som han vill ändra i. Vilka ord eller fraser som försvunnit från Bonniers-

versionen av Familjen Vinge på grund av Bonniers anvisningar om för hårda och partifärgade 

uttryck kommer förhoppningsvis att bli lite bättre klarlagt längre fram i uppsatsen. 

Några månader senare, i juni 1912, har Maria Sandel ändrat sig, av oklar 

anledning, och är mycket angelägen om att få sin bok utgiven. I sitt svar till Bonnier 

accepterar hon alla de ändringar han föreslagit och lovar att sätta igång med omarbetningen så 

fort hon får klartecken: 

Står ni fortfarande vid Ert förslag om ”Familjen Vinge”, herr Bonnier? Jag ångrar nämligen mitt 

avslag. Har läst igenom boken ordentligt och inser, att ni har fullkomligt rätt i Er åsikt, att den 

skulle vinna på en koncentration. Kanske borde också det hemska slutkapitlet infogas på annat 

ställe, så att intrycket av det hela ljusnar.   

 Följetongen är 320 sidor. Ni önskade omkring 50 bortarbetade. Jag skulle vara 

Er mycket förbunden om ni snaraste ville ge svar på min fråga, – blir detta jakande skall jag 

genast gripa mig an med omarbetningen, som jag tror nog skall kunna låta sig göra enligt Er 

önskan. 

     Med utmärkt högaktning

     Maria Sandel 

 

Den ändring Maria Sandel förbinder sig att genomföra är genomgripande, och det står redan 

här klart att de två versionerna av verket kommer att skilja sig åt markant. Att ändra i 

kapitelordningen, ”så att intrycket av det hela ljusnar”, är ett exempel på en förändring i 

texten som är uppenbart meningsskapande. Det är också viktigt att notera brevets sista rader, 

där Sandel understryker att omarbetningen kommer att göras enligt Karl Otto Bonniers 

önskan. De förändringar som går att hitta mellan de två versionerna är alltså mycket tydligt ett 

resultat av förläggarinflytandet. 
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2. Analys 

2. 1. Bibliografisk jämförelse 

Min jämförelse mellan de två versionerna av Familjen Vinge kommer förstås till störst del att 

behandla dessa såsom texter (dvs de alfanumeriska teckensekvenser som frambär det 

immateriella verket).
32

 Jämförelsen kan dock inte bli komplett utan att jag ägnar något 

utrymme åt de dokument versionerna utgör. Det faktum att båda de texter jag ägnar mig åt i 

den här uppsatsen är fysiska föremål, ”ting som kan vägas i handen och upplevas med ögat”,
33

 

och att de dessutom är vitt skilda och i allra högsta grad meningsskapande föremål, går inte att 

bortse från. Det föremål som bär fram texten, och den information detta föremål innehåller, 

präglar både verket i sig och läsarens reception av det, och vad gäller dessa konkreta detaljer 

finns en del skillnader versionerna emellan. 

Det är inte alltid författaren aktivt tar del i arbetet att ge det utgivna verket en 

viss grafisk form. Det finns i fallet med Familjen Vinge ingenting som tyder på att Maria 

Sandel haft några önskemål om bokens utformning, eller att hon haft möjlighet att påverka 

denna på något sätt. Detta betyder dock inte att de bibliografiska detaljerna blir betydelselösa, 

som Donald McKenzie påpekar: 

Even when writers, scribes, illuminators or illustrators, printers and publishers, merely accept 

the conventions of their time, with no innovative or specific intent, there are still certain codes at 

work from which, if we are sensitive to them, we can recover significant meanings we should 

otherwise miss or misinterpret.
34

 

 

Vad gäller de båda versionerna av Maria Sandels verk kan man då för det första exempelvis 

notera att den som läste Social-Demokraten varje dag (med vissa, till synes oregelbundna, 

uppehåll och variationer) fick åtta nya följetongssidor, som man sedan själv fick sätta ihop till 

ett häfte. Antalet sidor blev till slut drygt 320. I Bonniers-versionen är sidorna aningen större 

och lite mer text får plats på varje sida. Antalet sidor har där halverats, till 161. Det finns en 

stor skillnad i kvalitet mellan de två dokumenten – följetongsversionen är uppenbarligen inte 

tänkt att hålla lika länge som Bonniers-versionen. Läsaren kan förstås sätta ihop 

följetongssidorna till ett häfte på egen hand, men de flesta läste antagligen dagens sidor och 

slängde därefter tidningen. De olika versionerna skapar olika förväntningar och 

förhållningssätt hos läsaren – följetongsversionen är inte ett verk man ska spara och återvända 

till, utan en text som ska läsas och upplevas för att sedan slängas och glömmas bort. Bonniers-

versionen ger verket en beständighet och utstrålar att detta är ett litterärt verk som är värt att 
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spara och lägga på minnet. Familjen Vinge går från att vara brukslitteratur för arbetarklassen 

till att vara ett beständigt litterärt verk. 

 För det andra har Bonniers-versionen försetts med en omslagsteckning, 

föreställandes två arbetare, en man och en kvinna, som promenerar längs vattnet. I 

bakgrunden syns en namnlös fabrik och dess skorstenar, som spyr ut svart rök. Det är en bild 

som, framför allt, understryker det specifikt arbetarlitterära i Maria Sandels verk. I Social-

Demokraten finns ingen omslagsteckning. De båda versionernas grafiska form är, utöver 

omslagsteckningen i Bonniers-versionen, sparsam. Illustrationer och andra dekorationer 

förekommer inte i någon av versionerna. 

 För det tredje, vilket kanske är den viktigaste omständigheten för jämförelsen 

mellan dokumenten, omges texten i Social-Demokraten av tidningens ordinarie innehåll. 

Följetongen tar upp en relativt liten del av tidningssidan, och omges av annonser, insändare, 

notiser och artiklar. I Bonniers-versionen finns ingen sådan här kringtext. Det som kommer 

närmast är den lista över andra böcker på Albert Bonniers förlag som återfinns på bokens 

baksida. 

 Denna lista är intressant, framför allt därför att flera av de andra författarnamn 

som nämns på denna sida utan tvekan tillhör arbetarlitteraturen. Som ett exempel finns Leon 

Larson med, ett namn som tillhörde en mer politiskt vänsterradikal gren av genren än Maria 

Sandel. Även Carl Larsson i By, vars böcker rör sig i helt andra miljöer än Maria Sandels men 

vars författarskap ändå har vissa beröringspunkter med den arbetarlitterära traditionen, kan 

nämnas. Detta visar dels att Bonniers, föga förvånande kanske och som brevet från Karl Otto 

Bonnier också visar, hade en väldigt specifik målgrupp i åtanke för Sandels bok. Dels visar 

det att förlaget inte alls var främmande inför att ge ut arbetarlitteratur, inte ens sådan med 

väldigt explicit ideologisk profil eller partifärg. Det är dock en utgivning som inte blandas 

ihop med förlagets övriga, huvudsakliga utgivning. Faktum är att en relativt stor del av den 

litteratur, åtminstone i bokform, som idag räknas till den viktiga tidiga arbetarlitteraturen gavs 

ut på allmänförlag utan direkt politisk inriktning, och inte på arbetarrörelsens egna förlag. 

 Sammanfattningsvis bidrar dessa bibliografiska detaljer till att förstärka 

intrycket av att utgivningen på Bonniers faktiskt utgör ett stort steg för Sandels text. Den bild 

som utgjorde en utgångspunkt för den här uppsatsen, av att Maria Sandel går från att 

publiceras i hjärtat av arbetarrörelsepressen till att träda ut i den borgerliga offentligheten på 

ett etablerat förlag för vilket arbetarlitteraturen var något helt nytt, måste nyanseras något. De 

två sfärerna var inte så klart åtskilda som man kanske tänker sig. Bonniers hade vid det här 

laget gett ut en rad tydligt arbetarlitterära titlar. Utgivningen där markerar ändå en utveckling i 
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Maria Sandels författarskap, och en ambition från hennes sida att nå läsare utanför den 

traditionella arbetarrörelsepressens publik. Någon tydlig gräns mellan arbetarrörelsen och den 

borgerliga offentligheten går kanske inte att dra, men klart är att Sandels verk på Bonniers når 

en delvis ny publik och får en stärkt litteraturhistorisk ställning. Det som förut bara var en 

följetong i en dagstidning blir istället en roman utgiven på Sveriges största förlag, och ett av 

de viktigaste tidiga bidragen till en litterär strömning som vid 1900-talets början är på väg att 

etableras och leta sig ut i samhället. 

2.2. Introduktion till jämförelsen 

Jämförelsen mellan de båda versionerna av Familjen Vinge har den variantförteckning som 

finns som bilaga till uppsatsen som utgångspunkt. Denna variantförteckningen är inte 

fullständig, eftersom en fullständig variantförteckning skulle ta för stor plats. Den innehåller 

istället ett representativt urval. Varje individuell variant har försetts med ett nummer, som står 

till vänster om själva varianten. Referenser till variantförteckningen ges med hjälp av dessa 

nummer inom parentes, enligt följande mall: (1.1), där den första siffran avser kapitelnumret 

och den andra variantnumret. På många ställen, där varianterna blir särskilt omfattande eller 

vissa delar av en variant särskilt behöver belysas, kommer det dock att bli nödvändigt att 

citera delar av varianten i den löpande texten. Hänvisningar till specifika sidor i de olika 

versionerna ges med sidnumret, följt av bokstaven S för Social-Demokraten och bokstaven B 

för Bonniers.  

 I arbetet med variantförteckningen har jag använt mig av Social-Demokraten på 

mikrofilm, dels på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARBARK) i Stockholm, dels på 

Carolina Rediviva i Uppsala. Eftersom mikrofilmen på vissa ställen är mycket svår att läsa 

finns förstås risken att jag har missat något i jämförelsen, eller att jag sett fel någonstans. 

Detta bör dock enbart gälla accidentalierna. 

2. 3. Kapitel I-IV 

Lars Furuland konstaterar i sin presentationstext om Maria Sandel att hennes ändringar till en 

början främst rör något namnbyte och smårättelser här och var.
35

 Ändå kommer jag kort att ta 

upp dessa kapitel, och de ändringar som trots allt finns. På så sätt kan man sedan kontrastera 

de senare kapitlens mer omfattande ändringar mot dessa kapitel. 

Det första man kan konstatera är att ett par av bokens karaktärer i Bonniers-

versionen fått nya namn, eller stavar sina namn annorlunda. Den karaktär som heter Inge i 

Social-Demokraten får till exempel på Bonniers heta Ingvar, och den som heter Edith i Social-
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Demokraten heter på Bonniers Edit. Varför Inge har fått byta namn är oklart, men får räknas 

till de betydelselösa förändringarna. 

 Det intryck man får av en jämförelse mellan Social-Demokraten-versionen och 

Bonniers-versionen i bokens första kapitel är att de ändringar som har gjorts faktiskt bara är 

ett resultat av kraven på en begränsning av bokens sidantal (i de fall där ändringarna faktiskt 

påverkar textmängden). På några ställen gör ändringarna att själva språket och stilen 

förändras, till exempel på sidan 6S, där Eskil ”som ännu gick i skola, hade hedrat sig i både 

egnas och andras ögon med att tillverka en lampmatta, vars make antagligen icke fanns i 

sjutton kungariken”. På samma ställe i Bonniers-versionen karaktäriseras lampmattan ifråga 

inte på något sätt. På s. 14S (1.5) beskrivs förberedelserna inför en familjesammankomst. I 

Bonniers-versionen har detta styckes andra och tredje mening strukits helt, vilket precis som i 

exemplet med lampmattan resulterar i att en beskrivning av arbetarhemmets interiör och vad 

som sker där förkortas. Dessa förändringar kan kanske läsas som ett första svagt tecken på hur 

Maria Sandel i och med publiceringen på Bonniers måste kompromissa med de motiv hennes 

författarskap vanligtvis behandlar – arbetarhemmet, där Edit[h] Säv ”sitter hemma i sitt 

utkylda kyffe, böjd över sin båge med täckstickningen tjugo timmar om dygnet för att få ihop 

till mat och hyra och ändå tvingas [...] tvätta eftersom lönen är för knapp.”
36

  

De förändringar som sker i Familjen Vinges fyra första kapitel är helt enkelt 

små, till synes betydelselösa förändringar i beskrivningar av skeenden, sinnesstämningar och 

tankegångar som inte är nödvändiga för att föra berättelsen framåt. Inga radikala förändringar 

sker, och ingen enhetlig strategi går ännu att spåra bakom de ändringar som gjorts. De båda 

texterna löper fortfarande parallellt. Den inledande skildringen av fabriksarbetets 

konsekvenser för Familjen Vinge, kapitlets huvudnummer, har lämnats orörd, vilket bekräftar 

tidigt i boken att Maria Sandel trots publiceringen på Bonniers och de förväntningar som 

följer därav fortfarande är en utpräglad arbetarförfattare. 

 I bokens andra kapitel, som kretsar främst kring den utarbetade Edit[h] Säv, som 

bor ensam i ett rum i samma hus som familjen Vinge, fortsätter förändringarna att ha samma 

karaktär som i det första kapitlet. Det går fortfarande inte att ana någon anpassning till Karl 

Otto Bonniers ord om att dämpa alltför ”hårda och partifärgade” passager. Det är dock tydligt 

att ändringarna har blivit fler, och mer omfattande. Omfånget på de textsjok som lyfts bort blir 

större. Ett par undantag finns, där det går att läsa förändringarna som ett resultat av en 

ansträngning att förändra textens ton. Så kan till exempel det följande läsas som ett försök att 
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dämpa intrycket av trångboddheten i storstaden, att ta udden av beskrivningen av familjen 

Bjärts levnadsvillkor. I Social-Demokraten tjänar stycket mest till att påminna om den urbana 

arbetarklassens usla bostadssituation, på Bonniers blir intrycket av de sovande barnen snarare 

idylliskt: 

s. 40S: I köket, utanför Ediths kammare, hade emellertid familjen Bjärt redan länge varit i livlig 

verksamhet, d. v. s. de arbetande familjemedlemmarna – småfolket sov ännu i det svagt 

upplysta, varma rummet, som var gemensamt för far, mor och deras fem ättlingar.  

 

s. 24B: I köket, utanför Edits kammare, hade familjen Bjärt redan länge varit i livlig verksamhet, 

d. v. s. de arbetande familjemedlemmarna – de små sovo ännu i det svagt upplysta, varma 

rummet. 

Bonniers-versionen av detta citat, och de sidor som följer på citatet, tecknar en idylliserande 

bild av arbetarhemmet (med modern som självklart centrum) som aktualiserar frågan om 

Ellen Keys idéers påverkan på Maria Sandel. Maria Bergom-Larsson skriver att ”Ellen Keys 

idéer byggde på arbetarklassens moraliska lyftning genom dess integrering i det borgerliga 

familjemönstret. Föreställningen om hemmet som konfliktslös intimsfär skulle spridas långt 

ner i folkdjupen.”
37

 Edit[h] Säv, som inte själv tillhör familjen Bjärt men bor bredvid dem och 

hör hur de äter frukost och förbereder sig inför dagen, påminns om ”det varma köket, 

samhörigheten, solidariteten” (s. 25B) i deras hem. Kontrasten mot hennes eget liv är enorm, 

trots att båda hushållens ekonomiska situation förstås är ytterst pressad. Det är dock inte 

Edit[h] Sävs ekonomi som plågar henne mest – när hon får gråta ut hemma hos familjen Bjärt, 

tröstad av fru Bjärt och sonen Svenne, är det första hon får ur sig mellan snyftningarna att 

”Jag har ingen att hålla mig till! Ingen – ingen...”. Det hon framför allt saknar är den 

samhörighet och gemenskap som kan finnas i ett välskött, kärleksfullt hem. I och med att 

Maria Sandel gör bilden av familjen Bjärts hem något mer idyllisk kan man alltså säga att hon 

rör sig i Ellen Keys riktning. Även det faktum att det femtonde kapitlet (i Social-Demokraten) 

har försvunnit helt i Bonniers-versionen kan läsas som ett tecken på en sådan rörelse. I det 

kapitlet utspelar sig en i allra högsta grad politisk och religiös konflikt i familjen Vinges 

annars så harmoniska hem. Till slut måste familjen slänga ut den präst som kommit på besök. 

Världen utanför, politiken och samhällsdebatten finns närvarande på ett påtagligt sätt i 

hemmet. 

På ett annat ställe har ambivalensen gällande en mans gester mot sin hustru 

försvunnit (2.6). Det som i Social-Demokraten är en outtalad gest, som ”tillfullo [bekräftar] 

Ediths förmodan om nygiftas seder och bruk” har på Bonniers helt enkelt blivit en slängkyss. 

I Social-Demokraten lämnas mannens åtbörd åt fantasin. Det här kan verka som ännu en 

bagatell, men det går samtidigt inte att förneka att den ursprungliga versionen är mer 
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suggestiv. Detta är också ett bra exempel på hur ändringarna i texten redan nu börjar få 

konsekvenser för intrycket av texten. Det är fortfarande mest smårättelser som görs, men fler 

och fler större förändringar börjar dyka upp, och deras konsekvenser blir alltmer kännbara. 

 I det tredje kapitlet blir det allt vanligare med hela stycken, eller åtminstone 

flera meningar på rad, som försvinner. Följande stycke (på s. 54 i Social-Demokraten), som 

visar på den mycket unge Veras (dotter i familjen Nilsson hos vilka Torsten Sele är 

inneboende, och som också bor i samma hus som familjen Vinge) strävsamhet och ständiga 

kamp för att hålla sin familj flytande, har i Bonniers-versionen helt försvunnit: 

 - Skall jag hjälpa dig vännen min? frågade pappa Nilsson. 

Det ville Vera inte. Hon pustade ut ett tag och sedan åter fatt på arbetet, trippade därpå åter ut i 

köket och återkom i blinken förkunnande, att nu var kaffepannan i ordning till följande morgon. 

 

Att detta stycke har försvunnit innebär inte att intrycket av Vera som familjen Nilssons livlina 

försvagas i någon större utsträckning. Även efter att just detta stycke försvunnit finns gott om 

exempel på hur Vera utför stordåd efter stordåd i hemmet till stöd för sin familj. Men det visar 

ändå på hur författarens strategier i redigeringsarbetet förändras ju längre in i texten vi 

kommer. Kapitel 4 får räknas som ett undantag som bekräftar regeln vad gäller denna 

utveckling, eftersom det har lämnats relativt orört. I det fjärde kapitlet förekommer inte en 

enda gång att en hel mening försvinner. Att kapitlet har lämnats orört på detta sätt kan 

möjligtvis vara en följd av kapitlets karaktär. Det skiljer sig, från både de kapitel som kommer 

före och de som kommer efter, på så sätt att det i mycket mindre utsträckning är 

”arbetarlitterärt” präglat. Istället för att skildra de strävsamma arbetarhemmen och 

karaktärernas ständiga kamp för överlevnad kretsar det fjärde kapitlet kring Knut, och hur han 

kommer över en större summa pengar och med dessa skämmer bort både sig själv, sin familj 

och sina kamrater med en ”en mängd saker, som han dittills kunnat leva förutan, men som nu 

blivit honom nödvändiga.” (s. 69S) Större delen av kapitlet upptas av en närmast idyllisk 

skildring av en oväntad frist från de normala levnadsvillkorens svårhet. Avsaknaden av större 

förändringar i texten kan alltså läsas som en anpassning till Karl Otto Bonniers anvisningar. 

Man bör här erinra sig att Bonnier aldrig uttryckligen ber om att Maria Sandel ska lyfta fram 

eller ta bort något i sin text. När hon lämnar det fjärde kapitlet så gott som orört följer hon 

Karl Otto Bonniers anvisningar om att tona ner det som är för ”hårt och partifärgat”, men 

huruvida detta är medvetet, eller om hon helt enkelt var särskilt nöjd med detta kapitel oavsett 

vilka tendenser det tyder på, är omöjligt att avgöra. 
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2. 4. Kapitel V-VII 

När vi når kapitel 5 sker plötsligt en rad omvälvande förändringar mellan de två versionerna. I 

bokens femte kapitel börjar hela stycken försvinna, ibland mer än så. En alltmer tydlig 

anpassning till Bonniers önskemål börjar också märkas. Ofta bidrar förändringarna till att ta 

udden av beskrivningarna av karaktärernas liv, och hur de begränsas av sin klasstillhörighet. 

Detta gäller främst varianterna 5.1 och 5.2, där konkreta detaljer om ”kvitterade 

magasinsräkningar och [...] betalad kvartalshyra” (s. 80S) och Ivars (förvisso romantiserade, 

men ändå talande för hans livssituation) erfarenheter av hemlöshet har försvunnit. Till denna 

kategori kan också 5.7 räknas, där en beskrivning av hur den hungrande Edit[h] tar en bit stekt 

strömming som är avsedd för en katt försvinner helt.  

 Det som framför allt märks i kapitel 5 är dock en vilja att tona ned karaktären 

Ivar. Även hans relation till Edit[h] förlorar en del av sin skärpa, men störst blir skillnaden 

hos Ivar själv. Det som har försvunnit är framför allt teckningen av Ivars själsliv utifrån hans 

eget perspektiv. Den episod där Ivar upptäcker den utmärglade katten, till exempel, på s. 85S, 

skildras på Bonniers ur ett helt annat perspektiv än i Social-Demokraten. Ivars känslor inför 

mötet med katten skildras i Social-Demokraten relativt detaljerat medan de på Bonniers är 

helt outtalade. Kort därefter har också ett stycke om hur Ivar matar katten med kakor 

försvunnit. 

 Händelserna med katten framstår till en början som helt betydelselösa, förutom 

som påminnelse om Ivars godhet mot djur, ”den unge mannens bästa egenskap”. Det är dock 

dessa händelser som möjliggör förhållandet mellan Ivar och Edit[h]. Dessutom fördjupar de 

bilden av dem båda, och framför allt förståelsen för deras förhållande och vad som gör att de 

dras till varandra. I variant 5.6 har hela den replikväxling, som leder fram till Ivar och Edit[h]s 

förhållande, ersatts med ett torrt konstaterande om att ”[h]ennes blyga undanflykter gendrev 

han med fintlig älskvärdhet, och hon måste åter foga sig”. Det finns, som sagt, en uppenbar 

strävan hos författaren att tona ner de här båda karaktärerna, men framför allt deras relation. 

 De förändringar som skett i det sjätte kapitlet liknar snarare de första kapitlen än 

det femte. Detta kapitel kretsar till en början, precis som det förra, kring Edit[h] och Ivar, men 

går därefter över till att handla om Irma Bjärts relation till en typograf som resulterar i en 

oönskad graviditet. I kapitlets första del har det mesta lämnats orört. Ett par varianter bör dock 

uppmärksammas särskilt. Den replikväxling om litteratur mellan Edith och Ivar på s. 98S som 

helt har försvunnit på Bonniers, är intressant därför att den visar på bildningsiver och 

beläsenhet hos en utpräglat arbetarlitterär karaktär: 
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Han sade dock intet därom förrän vid följande besök. De hade då redan kommit överens om att 

kalla varandra vid namn. 

 – Var har du fått de här, frågade han med en nick åt bokhyllan till. 

 – Jag har köpt dem. 

 – I antikvariat, kan jag se? 

 – Ja, somliga. Men den här – hon visade på ”Vapensmeden” av Viktor Rydberg 

– den har jag köpt i en lumpbod för trettio öre. Tänk, sån’t rampris! Jag har förresten köpt flera 

böcker i den boden, jag har stickat ett täcke åt frun där, så hon låter mig få billiga. 

 

Det som skildras här är hur en arbetarklasskvinna kan få tillgång till en bildning som i vanliga 

fall inte är tillgänglig för henne, och vilka villkoren är för denna tillgång.  

 Även det sjunde kapitlet har lämnats relativt orört. Kapitlet skildrar Hille 

Modigs alkoholism och hur det påverkar hans familj, som efter att Hille vandaliserat hemmet 

och varit nära att misshandla fru Modig tvingas sova hos grannar. När Hille är på väg hem (på 

s. 66 på Bonniers) möter han fientliga blickar från ”utpinade kvinnor – mödrar och hustrur, 

som tänka på egna bittra upplevelser med rusets offer, [och från] män, vilka blygas över 

arbetaren-kamraten och känna bitter smärta över den smälek denne drager över deras 

gemensamma klass”. Kapitlet mynnar ut i en idyllisk skildring av hur familjen Vinge tar hand 

om Hille Modigs dotter Titti efter hans framfart kvällen innan. Återigen understryks 

betydelsen av välskötta hem och familjer. Det är dock inte bara familjen Vinge som hjälper 

till – ”när Hilarius ger sig på sin familj (den lilla gemenskapen) så sluter grannarna (den stora 

gemenskapen) genast upp, [...] avbryter bråket och bjuder in hustrun och barnen till sina hem 

för natten”.
38

 

2.5. Kapitel VIII-XI 

Kapitel 9, 10 och 11 har lämnats relativt orörda. Kanske kan detta bero på att dessa kapitel 

saknar politisk udd. Det är dock fortfarande en påtagligt arbetarlitterär text, och 

arbetarmiljöerna, misären och den pressade ekonomiska situationen står fortfarande i centrum. 

I det åttonde kapitlet finns några stora och små förändringar som är värda att notera särskilt. 

Samtliga förändringar rör ett samtal mellan Edith och Irma, där de behandlar ämnen såsom 

social rörlighet och inneboendesystemet. I den första av de tre varianterna från kapitlet i 

variantförteckningen har meningsutbytet om sexualiteten kortats ned och blivit mindre 

explicit. I Bonniers-versionen behövs betydligt mindre än i Social-Demokraten för att Edith 

ska sätta stopp för diskussionen och gå över till andra ämnen. I Social-Demokraten får man 

intrycket att Irma är en ganska frispråkig person. Kanske ville författaren tona ner detta. 

 De två senare varianterna rör inneboendesystemet, och innebär för det första att 

Irmas inledande replik (8.2) om detta systems problem blir något kortare. Denna förändring 
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får kanske inga konsekvenser för bokens politiska budskap vad gäller inneboendesystemet, 

eftersom många fler exempel på dess brister finns. Men att ett vittnesmål från kärnan av detta 

samhällsproblem har kortats ner rejält går inte att förneka.  

 Variant 8.3 är dock av den otvivelaktigt meningsbärande typen, och kan 

dessutom läsas som en medveten anpassning till den nya publik Familjen Vinge möter på 

Bonniers. Här försvinner en lång anekdot om en inneboende som missköter sig rejält 

tillsammans med en diskussion mellan Edith och Irma om förhållandet mellan fattiga och 

rika. Edith säger till och med om de rika att ”[h]ar de någon ömsinthet och känsla av rättvisa, 

så tycker jag det bör kännas både svårt och skamfullt för dem att gå mätta och varmt klädda 

mitt i skaror av arbetslösa, nödlidande och sjuka.” 

 Edit[h] representerar i Familjen Vinge en hårt arbetande, ärlig, men naiv 

arbetarkvinna. Hon förälskar sig i den oärlige Ivar Ekstrand, som får henne att avtjäna ett 

fängelsestraff i hans ställe och lovar att de ska bilda familj tillsammans när hon kommer ut. 

När hon väl gör det har han dock gift sig med en annan kvinna, och hon hamnar hjälplös och 

ensam på gatan. Edit[h] är en karaktär som genomsyras av oskuld och godtrogenhet, men 

detta gäller i större utsträckning i Social-Demokraten än på Bonniers. Bland annat på grund av 

att den passage jag citerar ovan har försvunnit från texten på Bonniers, renodlas bilden av 

Edit[h] som oskuldsfull och naiv. 

I det nionde kapitlet framkommer att Ivar Ekstrand har stulit två presenter han 

gett åt Edit[h] Säv, vilket hon själv inte förstår. När hon uttrycker förvåning över att han köpt 

presenter åt henne som han egentligen verkligen inte borde ha råd med svarar han, ”fiffigt 

leende” att ”[d]e var billigare än du tror” (s. 84B). Kapitlets syfte är att avslöja Ivar Ekstrand 

som en van tjuv, och dessutom en som inte skäms över att stjäla. Att Edit[h] Säv, som själv är 

moraliskt fläckfri, kommer att dras ned i fördärv och olycka av den depraverade Ivar Ekstrand 

är vad kapitlet förebådar. Mycket lite har förändrats i detta kapitel mellan de två versionerna. 

 Det tionde kapitlet skildrar hur Bengt Nilsson och hans hustru, Rut, sparar 

pengar för att köpa presenter till varandra på årsdagen av sitt giftermål. Kapitlet är något av en 

parentes, och även om makarna svälter sig för att kunna köpa presenter åt varandra blir 

intrycket av familjen Nilssons tillvaro ändå ytterst ljust och positivt. De är i sin strävsamhet 

och sin vilja att underlätta varandras liv ett föredöme. Trots enorma ekonomiska svårigheter 

anstränger de sig för att glädja varandra. Här är de flesta förändringarna små och till synes 

betydelselösa, men något som är värt att notera är att två referenser till ett fackföreningsmöte 

har försvunnit: ”Allt hade gått så snabbt, att far icke, som hans mening var, hunnit tala om, det 

han ämnade sig till fackföreningsmötet samma afton.” (s. 163S) och ”På väg till 
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fackföreningsmötet en stund senare, stannade han vid närmaste skobod [...]” (s. 165S). I 

Bonniers-versionen av Familjen Vinge nämns inte detta fackföreningsmöte en enda gång (den 

omgivande texten är likadan, men fackföreningsmötet har försvunnit), vilket på ett 

otvivelaktigt sätt förändrar kapitlets politiska karaktär. Syftet med denna uppsats är, bland 

annat, att undersöka vad som händer med Maria Sandels verklighetsbeskrivning och de 

budskap hon framför i de två versionerna. I fallet med fackföreningsmötet som försvunnit 

finner vi ett bra exempel på den här sortens förändringar. Bengt Nilsson, som i Social-

Demokraten ska på fackföreningsmötet, är en av bokens goda karaktärer, en rakryggad och 

rättrådig person, och att det är just han som får symbolisera det fackliga engagemanget är 

ingen slump. Fackföreningsmötet är också ett tecken på att politiken är något som genomsyrar 

den här familjens vardag – de försöker leva skötsamma liv, samtidigt som det politiska 

engagemanget är en naturlig del av deras liv. På Bonniers fästs mer vikt vid deras 

ansträngningar att skapa ett tryggt hem och på makarna Nilssons uppoffringar för äktenskapet. 

 Det elfte kapitlet är nästan helt oförändrat. Endast en variant är värd att notera 

enskilt, på s. 181 i Social-Demokraten. Här talar Torsten Sele, Dinas pojkvän, om en lägenhet 

som blivit ledig och som han vill att han och Dina ska flytta in i. I Social-Demokraten har 

familjen som bodde där förut flyttat till Amerika – en tydlig konsekvens av 

samhällsproblemen i Sverige, och Stockholm i synnerhet. Torsten säger, på tal om denna 

lägenhet, att ”[d]et är hans bror, som hyr den nu, men han och hela familjen ska resa till 

Amerika i oktober.” Här finns inte, i någon av versionerna, någon explicit kritik mot det 

samhälle som tvingar människor att emigrera, men referensen till Amerika och alla de 

svenskar som sökte sig dit påminner läsaren om de samhällsproblem som hela tiden finns i 

bakgrunden av Torstens och Dinas liv. Att den försvunnit på Bonniers tvättar bort något av 

den politiska udd som kapitlet förut hade. 

2.6. Kapitel XII-XV 

Bokens tolfte kapitel saknar större förändringar, utom variant 12.9, där en passage där Ville 

målar av Titti har försvunnit. Denna passage, som främst syftar till att ge läsaren en bild av 

Ville och Tittis förälskelse, är något av en transportsträcka. Beskrivningen är inte heller så 

vågad eller frispråkig att det kan ha funnits skäl att ta bort den på grund av det. Överlag är det 

svårt att argumentera för att förändringar gjorts mellan de två versionerna av andra specifika 

skäl än för att dämpa det ”hårda och partifärgade” som Karl Otto Bonnier talade om. I breven 

ställs ju inga andra krav för publiceringen. När de textsjok som försvunnit inte är tydligt 

politiskt färgade blir det alltså mycket svårt att peka på någon specifik anledning till att just 
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detta stycke försvunnit. Ofta har det förstås också rört sig om rent estetiska val. Tittar man på 

helheten går det dock att urskilja ett mönster och kanske säga något om de val Maria Sandel 

har gjort. 

Inte heller det trettonde och fjortonde kapitlet har genomgått några omvälvande 

förändringar. Det femtonde, däremot, har helt strukits på Bonniers, vilket förstås föranleder en 

mer noggrann undersökning. 

I analysen av det kapitel som helt strukits från Bonniers-versionen kan det vara 

läge att återgå till Beata Agrells text om spänningarna mellan didaktik och estetik i det tidiga 

1900-talets arbetarlitteratur. Att detta kapitel helt försvunnit går nämligen också att läsa som 

ett symtom på anpassningen till de estetiska förväntningar Maria Sandel mötte i utgivningen 

på Bonniers. Kapitlet är unikt i Familjen Vinge i det att det nästan inte alls för handlingen 

framåt, och den didaktiska funktionen är här framträdande. Vem det är som faktiskt talar i 

kapitlet spelar ingen större roll. Det som spelar roll och är av vikt är kritiken mot 

kristendomen, hur den är organiserad och det hyckleri den, enligt Maria Sandel och de 

närvarande delarna av familjen Vinge, är så fylld av. 

 Det finns ingen direkt diskussion mellan prästen som kommer på besök och 

familjen. Större delen av kapitlet bärs upp av Torsten, som redan i nästa kapitel begår 

självmord efter Dinas död i lungsot, och större delen av kapitlet är helt fristående från den 

övriga handlingen. Man behöver inte ha läst ett ord av Familjen Vinge för att kunna uppskatta 

och förstå det här kapitlet. Eftersom relativt lite kritik av religionen finns i den övriga texten 

får man känslan av att Maria Sandel velat få med en sådan, men inte lyckats få in den på 

något tillfredsställande sätt i den övriga texten och därför låter ett helt kapitel genomsyras av 

den. Precis som kapitlet där Vera blir våldtagen stör detta kapitel den traditionella, linjära 

romanstrukturen och fokus ligger kanske snarare på att ”lära, röra och väcka” än att behaga, 

vilket gör att den brukslitterära funktionen blir framträdande.
39

 Ovan konstaterade jag också 

att det faktum att kapitel XV helt försvunnit på Bonniers medför att den bild boken förmedlar 

av arbetarhemmet blir något mer idyllisk. 

2.7. Kapitel XVI-XIX 

Mot slutet av boken är antalet förändringar relativt konstant. Kapitel XVI och XVII har 

förändrats relativt lite, ändringarna är små och oftast betydelselösa. Variant 19.1 är viktig 

eftersom ovanligt mycket text har försvunnit. I Social-Demokraten blir denna anekdot om en 

inneboende som familjen Nilsson måste slänga ut ännu en påminnelse om 
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inneboendesystemets problem. Även om flera sådana finns, även i Bonniers-versionen, är 

denna skildring en ovanligt stark påminnelse om hur hjälplös en familj kan vara, både inför de 

ekonomiska omständigheter som tvingar dem att ha inneboende, och inför de problem denne 

inneboende drar med sig in i hemmet. Familjen Nilsson, vars hem är en harmonisk, till och 

med lycklig om än hårt ekonomiskt pressad plats, tvingas stå ut med att alkoholismen med 

alla dess konsekvenser tar plats i hemmet. 

 Även variant 19.4 är viktig, eftersom den på ett slagkraftigt sätt beskriver den 

svåra situation en arbetarhustru kan hamna i när hon måste sköta hushållet samtidigt som 

nöden kräver att hon måste skura på restauranger nattetid. Att detta stycke i Social-

Demokraten är uppbyggt som en dialog mellan Maria Sandel och läsaren är en viktig detalj. 

Genom att inte låta läsaren ha sina invändningar ifred, utan istället föregripa dem och 

konfrontera läsaren, tvingar Sandel läsaren att tänka efter – detta är ett bra exempel på den 

begrundande läsart Beata Agrell skrivit om. Det Maria Sandel gör här är att ”med konstens 

alla tillgängliga medel frammana begrundande läsning och väcka reflexion 

– över livet utanför konsten.”
40

 På Bonniers är texten mer stängd. Den talar inte till läsaren 

utan presenterar situationen (som dessutom är mycket mindre precist skildrad) och låter 

läsaren ha sina invändningar ifred. 

3. Slutsatser 
Går det då att se några övergripande förändringar mellan de två texterna? Läser man de två 

texterna var och en för sig är det svårt att märka några sådana. Förändringarna mellan de två 

texterna är, åtminstone till en början, alldeles för få till antalet. Även mot slutet är det svårt att 

hävda att stilen är annorlunda på något övergripande sätt – även i de kapitel som har 

förändrats mest finns alltför mycket text kvar orörd. På många ställen har språket dock 

moderniserats. Det gäller till exempel varianterna 19.21, 18.7 och 16.16. Ord som stavas 

annorlunda i de båda versionerna finns det också gott om exempel på. Maria Sandel har dock 

inte kompromissat så mycket med sin litterära stil att intrycket skiljer sig i någon större 

utsträckning mellan de två versionerna. Att ord moderniserats eller stavas annorlunda får 

räknas till de betydelselösa förändringarna, eller åtminstone till de förändringar som inte 

vittnar om något mer specifikt än förändrade konventioner. 

Sammanfattningsvis har resultatet av Familjen Vinges resa från Social-

Demokraten till Bonniers blivit en något mindre utmanande text. Två huvudspår i 
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förändringsarbetet går att urskilja – dels har det politiska innehållet blivit mindre utmanande, 

dels har bilden av arbetarhemmet förändrats. 

Trots att vi inte vet något om hur det konkreta arbetet med Bonniers-utgåvan av 

Familjen Vinge såg ut – hur mycket kontakt Maria Sandel hade med förlaget under arbetet 

med den och i hur stor utsträckning förlaget ville detaljstyra, till exempel – vet vi att en rad 

institutioner och personer har samspelat på olika sätt för att skapa slutprodukten. Som Jerome 

McGann skriver i The Textual Condition: “Authorship is a special form of human 

communicative exchange, and it cannot be carried on without interactions, cooperative and 

otherwise, with various persons and audiences. In these events editors and publishers function 

as the means by which a text’s interaction with its audience(s) is first objectively 

hypothesized and tested.”
41

 

 I det här fallet har Maria Sandels korrespondens med Karl Otto Bonnier fungerat 

som ett första möte med den nya publik som kommer att läsa Familjen Vinge. Genom denna 

korrespondens kunde Sandel skapa sig en bild av vilka förväntningar som skulle möta henne. 

För att kunna svara på frågan om hur Maria Sandel i arbetet med Familjen Vinge 

förhåller sig till samhälleliga förväntningar hos förlag och läsare, måste man först ha en 

uppfattning om hur dessa förväntningar såg ut, och framför allt, hur Maria Sandel upplevde 

dem. Den brevväxling som föregick utgivningen, och de ändringar som faktiskt gjorts, talar 

för att hon hade en relativt klar bild av vad som förväntades av henne i arbetet med Bonniers-

utgåvan. 

 Som Johan Svedjedal tidigare påpekat blir resultatet av förlagsinflytandet även 

en förändring i intentionerna, en kompromiss mellan författarens intentioner och förlagets 

intressen. Förlagets reaktioner på ett litterärt verk påverkar på ett grundläggande sätt själva 

skapandet av verket. När det gäller Maria Sandels förhållande till Bonniers kan man säga att 

hon, för att kunna uppnå sina programmatiska intentioner och över huvud taget få frambringa 

ett verk, måste kompromissa med de aktiva och finala. De aktiva intentionerna kan omöjligen 

uppfyllas när ett krav från förlaget är att hon redigerar bort en sjättedel av sin text, och de 

finala påverkas, till exempel, av Bonniers krav på att dämpa vissa partifärgade uttryck. Ändå 

är det ett faktum att författaren i det här fallet stryker i sitt manuskript för att över huvud taget 

få bli utgiven och nå en ny publik. När man sammanfattar Maria Sandels författarbana nämns 

hennes tidiga noveller och dikter i arbetarrörelsepressen sällan. Det som oftast spelar roll är de 
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texter som utgavs i bokform, och utan utgivningen på Bonniers är det mycket tveksamt om 

Familjen Vinge hade överlevt i det litteraturhistoriska minnet.  
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5. Bilaga - Variantförteckning 

5.1. Kapitel V – Edit[h] får en vän. 

 Social-Demokraten Bonniers 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. 80: Ivar deltog i nöjen och 

idrottstävlingar och hade dessutom egen 

båt, som han flitigt använde. I allt detta 

uppmuntrade Lina Berg sin son: ”Herre 

gud, man är ju inte ung mer än en gång”, 

men aldrig tänkte hon på att dottern kunde 

behöva annan glädje än den, som kvitterade 

magasinsräkningar och en betalad 

kvartalshyra kunde ha i släp. Inte ens ett 

nytt plagg fick Märta köpa sig, utan måste 

hålla till godo med klädståndspaltor, som 

hon vämjdes vid, ty hon hade en utpräglad 

känsla för renlighet och prydliga kläder. 

Men, tyvärr, var det samma fallet med Ivar, 

och till honom dugde det ej att komma med 

annat än nytt och fint. Dessutom räckte 

icke Märtas avlöning till, och någon annan 

inkomst hade familjen ej. Hennes ändlösa 

slit var det, som tillät brodern föra 

drivareliv. 

 

s. 82: När den unge mannen kom ut från 

fängelset, var det bister vinter. Hotell ”Fria 

luften” var alltså obeboeligt och alla de 

ljuvliga krypin han så väl kände – riskojor, 

makadamslagarskjul, halvruttna pråmar – 

voro, om inte gångna all världens väg, 

begravda under snön. Svårt var det också 

att få mat för intet, men den saken ville 

icke Ivars mage förstå, den krävde sitt och 

det till vad pris som helst. Slutet på visan 

blev, att Ivar måste giva efter, men, ack och 

ve, priset var arbete! 

 En vänlig hjälpare skaffade 

honom anställning på en specialverkstad 

inom metallindustrin; han visade sig 

läraktig och flink, men blev icke långvarig 

på platsen. Den första dag våren andades in 

genom en söndrig ruta i fabrikslokalen, gav 

han sju och sjutton i ångvisslans kallelse 

till eftermiddagsknog och begav sig ut att 

inspektera båthamnen vid Hornsberg. 

 

 

s. 46: Ivar deltog i nöjen och 

idrottstävlingar – att få utgifter och 

inkomster att gå ihop var Märtas enda 

glädje. Inte ens ett nytt plagg fick hon köpa 

sig utan måste hålla till godo med 

klädståndspaltor, som hon vämjdes vid, ty 

hon hade en utpräglad känsla för renlighet 

och prydliga kläder. Men, detsamma var 

fallet med Ivar, och till honom dugde det ej 

att komma med annat än nytt och fint. 

Hennes ändlösa slit var det, som tillät 

brodern föra drivareliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. 47: Utkommen från fängelset förhjälptes 

han till en god anställning. Han visade sig 

läraktig och flink men blev icke långvarig 

på platsen. Den första dag våren andades in 

genom en söndrig ruta i fabrikslokalen, gav 

han katten i ångvisslans kallelse till 

eftermiddagsknog och begav sig ut att 

inspektera båthamnen vid Hornsberg. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

s. 84: om än timpenningen inte var av de 

högre. Ivar var nämligen bliven hyvlare å 

en mindre snickeriverkstad. 

 Han var alls icke trött, 

spejade äventyrslystet åt sidorna, där han 

långsamt skred fram på gångbanans 

kantsten, men fann ej något värt att 

närmare skärskåda. En aptitretande doft av 

färskt bröd kom honom emellertid att 

tvärstanna och supa in luften. Ah, så gott! 

Om han skulle bedja sin värdinna koka 

kaffe... Han dök in i bagarboden. 

 En sväng om närmaste hörn, 

och huset, där han bodde, var inom synhåll. 

 

s. 85: festskrud. 

 Kylan var i tilltagande, och 

luften var tung av snö, som hotade falla. 

Ivar Ekstrand slog upp rockkragen och sköt 

god fart på gångbanan. Något hade 

emellertid fångat hans uppmärksamhet 

därinne i mörkret bland bergskrevorna, han 

tyckte sig förföljd, såg med korta 

mellanrum något ljust, smidigt skymta 

förbi, och skuggade med hand över ögonen 

för att bättre se, men utan resultat. Han 

fortfor dock att helt misstänksamt speja 

ditåt, men smålog lättad, då han inom kort 

såg det ljusa skutta fram ur mörkret och 

pilsnabbt skjuta över vägen. En katt! 

Ingenting annat! Det var då väl, tänkte han. 

 Djuret gick framom honom 

några steg, strykande sig mot husväggen. 

Så hoppade det upp på gångbanan, såg upp 

på den unge mannen och jamade ömkligt. 

 Ivar stod stilla och betraktade 

den hjälpsökande. Det var en illa tilltygad 

stackare, utmärglad och endast halvvuxen. 

Godheten mot djur, som var den unge 

mannens bästa egenskap, tog sig genast 

uttryck, han böjde sig ned och strök det 

lilla strimmiga huvudet med sin välbildade 

hand. 

 

s. 86: Så mindes han sitt inköp i bageriet, 

fiskade upp en kaka, bröt den i små bitar 

och lade för den hungrige. 

 Kalaset varade både länge 

och väl, och någon trugning var ej av 

nöden. Kakorna kommo och försvunno 

s. 48: om än timpenningen inte var av de 

högre.  

 En sväng om närmaste hörn, 

och huset, där han bodde, var inom synhåll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. 49: festskrud. 

 Han gick fort och svängde 

vårdslöst med en påse bröd, som han 

tillhandlat sig. Men plötsligt hejdades hans 

steg – en liten katt strök sig om hans fötter 

ömkligt jamande. 

 Ivar stod stilla och betraktade 

den hjälpsökande. Godheten mot djur, som 

var den unge mannens bästa egenskap, tog 

sig genast uttryck, han böjde sig ned och 

strök det lilla strimmiga huvudet med sin 

välbildade hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. 49: Så mindes han sitt inköp i bageriet, 

tog upp en kaka, bröt den i små bitar och 

lade för den hungrige. Och detta 

upprepades många gånger. 

 I en av den gula längans 

portar stod Edit Säv. 
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raskt, Ivar var strängt upptagen, och varken 

han eller gästen brydde sig om de fåtaliga 

förbigående. Gångbanan hade de två för sig 

själva, alla togo hänsynsfullt en omväg, 

samtidigt de riktade välvilligt nyfikna 

blickar på det omaka paret. 

 I en av den gula längans 

portar stod Edith Säv. 

 

s. 89: Då hon så fått sin sjal ordnad, krökte 

hon armen för att återtaga täcket, men 

märkte i detsamma, att det kommit en fläck 

på dess foder. Ivar, som såg hennes 

förskräckelse, sade lugnande: 

 – Det är bara torr jord, se – 

den går bort! Han borstade lätt och tillade: 

För resten är det väl inte så farligt med en 

liten fläck. 

 – Det är det visst, utbrast 

Edith. De är så rysligt kinkiga i butiken. 

Jag hade fått behålla täcket om fläcken 

varit kvar. Gudskelov... Jag var så ängslig. 

 Hon suckade av lättnad och 

räckte blygt handen till tack, när hon väl 

var färdig att gå. Ivar behöll den längre än 

nödvändigt var, såg henne in i det rodnande 

ansiktet och frågade djärvt: 

 – Skulle inte jag kunna få 

göra sällskap? 

 Edith besparades ett svar, ty 

omedelbart efter frågan strök Ivar ett steg 

bakåt och utbrast förvånad: 

 – Nej, se på den! Är du här 

igen, kissen! 

– Stackars djur, sade Edith halvhögt. Han 

är väl vilsegången. 

– Den är nog så, svarade Ivar och såg ned 

på den lilla varelsen, som strök sig mot 

hans ben. Edith följde hans minspel och 

tänkte, att den unge mannen måste vara en 

bra god människa, och hennes ande menade 

som så: – Ack, den som hade en sådan vän! 

Det vore värt att offra något för! 

– Ska vi gå nu, frågade Ivar sorglöst. 

Men Edith gav icke akt på hans ord. Inom 

henne hade ett starkt begär växt upp att 

utmärka sig inför honom, visa honom, att 

även hos henne fanns medlidande och vilja 

att bistå. Hon ryggade dock i första 

ögonblicket för vad hon ämnade åtaga sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. 50: Då hon så fått sin schal ordnad, ville 

hon återtaga täcket. Nej, det var för tungt 

för henne, menade Ivar. Han skulle följa 

henne och bära det. 

 Hennes blyga undanflykter 

gendrev han med fintlig älskvärdhet, och 

hon måste åter foga sig. 

 En sådan promenad det sedan 

blev! 
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Halvsvält var ju hennes dagliga lott; en 

varelse till i kosthållet betydde än mindre 

mat för henne själv. Men hennes godhet var 

av helt annan natur än Ivars, den sökte inte 

sitt eget, var uthållig, var uppoffrande. 

Raskt fattade hon sitt beslut och sade: 

– Jag tar kattungen hem till mig. 

Det hade Ivar ingenting emot, utan tog 

beredvilligt upp det lilla djuret på armen, 

visade Edith såret och belönade hennes 

rådsnabba ingripande i den hemlöses öde 

med blickar, som kom rodnaden på hennes 

kinder att djupna och vållade oro i pulsar 

och hjärta. 

Inom kort voro de vid hennes port, och då 

befanns det, att Ivar och hon bodde i 

samma hus. Stor förvåning på ömse håll. 

Det var dock inte tid till många ord, om 

Edith skulle hinna bort med arbetet, något 

hon själv misströstade om, men hennes nya 

vän ansåg utförbart. Han erbjöd sig också 

att hålla täcket, medan hon sprang upp till 

sig med sin skyddsling, och hon antog 

genast förslaget. 

En sådan promenad det sedan blev! 

 

s. 93: Då hon fått lampan tänd, såg hon sin 

gäst i soffhörnet djupt insomnad. Hon 

vecklade upp paketet – stekt strömming! 

Och så mycket! Det vattnades henne i 

munnen, och innan hon hann påminna sig 

för vem maten var avsedd, hade hon själv 

tagit en smakbit. Men för den fyrbente blev 

det sedan stor fest. 

 Vad gjorde emellertid unga 

Edith Säv fortast möjligt? Hon ställde sig 

framför spegeln, helt nära. Länge 

granskade hon sig, men hennes min 

uttryckte ej någon belåtenhet med vad hon 

såg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. 51: Så fort lampan blivit tänd, ställde hon 

sig framför spegeln. Hon granskade sig 

uppmärksamt, men hennes min uttryckte 

ingen belåtenhet med vad hon såg. 
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5.2. Kapitel VIII – En pratstund med Irma. 

 Social-Demokraten Bonniers 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

s. 141: – Ja, jag, härmade den andra. 

Som om inte Ivar Ekstrand sk – nej, låt bli, 

jag skall ingenting säga, släpp, släpp... 

 När ordningen blivit 

återställd, och de båda unga åter sutto lugnt 

arbetande, hotade Irma ännu en gång att 

hoppa över skacklorna, i det hon började: 

 – Som om det vore någon 

hemlighet, att ni är kära i varandra och är 

man kär så – nej jag tiger, sitt stilla. 

 – Varför skall du vara så där, 

så där... 

 

s. 143: slippa inneboendet och fabriken.  

 – Och ett himmelrike är det 

för familjer att slippa dela rum med 

främlingar, det vet jag bäst. Vi har haft 

inneboende, så långt jag minns tillbaka, 

ända till förra året, då vi tog den här 

lägenheten på två rum och kök. Jag minns – 

men säg mig först, varför du valt ett så 

uselt avlönat arbete, som att sticka täcken. 

 

s. 143: ta det första, som jag fick tag uti och 

tacka till. 

 – På samma vis var det för 

mig. Och sedan – ja, att lära kostar ju och 

då så... Förresten har bågen tillhört min 

mor. Hon stickade till bodar och jag och 

min syster måste hjälpa till, ifrån det vi var 

helt små. Min far söp, så han bidrog inte 

mycket till vår försörjning. 

 – Lever din syster? 

 – Nej. Och hon var den enda 

släkting jag hade, sedan mina föräldrar 

dogo. – Men vad var det, du skulle tala om? 

 – Jo, det var om inneboende... 

En gång hade vi en plåtslagare, som bodde 

hos oss. Bror Gustaf var då på nionde året. 

Nå, en dag får mamma till sin förfäran se 

något på Gustafs underkläder... Hon gick 

genast till sjukhuset med honom, och där 

fick hon veta, att hon anat rätt – pojken var 

nedsmittad. 

 – Åh, ett sådant elände! 

utbrast Edith. 

s. 77: – Ja, jag, härmade den andra. 

Ett barn det är väl det första man skaffar sig 

vid bosättningen. 

 – Varför ska du vara så – så – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. 77: slippa inneboendet och fabriken.  

 – Varför har du valt ett sånt 

dåligt avlönat arbete som täckstickning? 

frågade Irma. 

 

 

 

 

 

s. 77: ta det första jag fick tag i och tacka 

till. 

 – Valt, upprepade Edit, rösten 

var mörk av undertryckt lidelse. Jag! O, du 

vet inte vad du talar om! All min håg och 

min fallenhet drar mig till annat. Får jag 

inte strida mot, kuva mig – nej, jag vill inte 

tänka på det, inte minnas... 

 Hon grep kritan och började 

dra upp ett mönster på täcket. Irma sydde 

en stund under tystnad. Så ryste hon till och 

utbrast:  

 – Hu, fattigdomen! Vad tror 

du en så kallad fin flicka vid min ålder vet 

om våra svårigheter. Och ändå dömer de 

oss så hårt! Inte är det någon konst att gå 

raka vägen, då man har fullt upp med mat 

och kläder och nöjen och bemötes som en 

prinsessa. De skulle vara i våra kläder... 

 – Livet har väl sina tråkiga 

sidor för dem också, invände Edit. 

 – Det vore väl för orättvist, 

om de skulle slippa undan alldeles 
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 – Ja, det må du väl säga, 

fortfor Irma. 

 Vi måste alla undersökas av 

läkare. Men den som aktade sig för sån’t, 

det var plåtslagar’n. Genast han fick nys 

om upptäckten, smet han utan att betala vad 

han var skyldig för hyra och kaffe och tvätt, 

och inte nog med det, – när pappa skulle ta 

på sig helgdagskläderna, var de sin kos. En 

lycka i olyckan var, att vi alla, utom Gustaf 

var friska, men han, stackars pojke, fick 

ligga länge på sjukhuset. 

 – Det är svårt att vara fattig, 

sade Edith stilla. 

 – Inte! De fattiga ha mycket 

mindre bekymmer än de rika, det vet du 

väl! Men – allvarsamt – vad tror du en så 

kallad fin flicka vid min ålder vet om livets 

svårigheter. Och ändå dömmer de oss så 

hårt! Inte är det någon konst att vara snäll, 

då man har fullt upp med mat och kläder 

och nöjen och bemötes som en prinsessa. 

de skulle vara i våra kläder... 

 – Livet har väl sina tråkiga 

sidor för dem också, invände Edith. 

 – Det vore väl för orättvist, 

om de skulle slippa undan alldeles 

helskinnade, genmälde Irma buttert.  

 – Har de någon ömsinthet och 

känsla av rättvisa, så tycker jag det bör 

kännas både svårt och skamfullt för dem att 

gå mätta och varmt klädda mitt i skaror av 

arbetslösa, nödlidande och sjuka. I våra 

tider är det en blodig skam att vara rik och 

en heder att inte ha mer än det 

nödvändigaste. 

 – Åh, så du tar till! Jag skulle 

gärna hålla upp både förkläde och kjol, om 

det ville regna schaber, skrattade Irma. Du 

borde också betänka, att den som är pank 

ingenting har att ge. Vänta bara tills jag blir 

rik, då... Jum, jum, vad folk ska få! 

 – Bara det inte går dig, som 

det gick med mannen i berättelsen, jag läste 

en gång i söndagsskolan, sade Edith. Han 

sa jämt bara han blev rik, så skulle världen 

få se en frikostig karl. Så drömde han en 

natt, att han rådde om en slät och väldigt 

hög pelare av guldmynt, och glad var han, 

och nu skulle han hjälpa folk. Strax kom en 

helskinnade, genmälde Irma buttert. 

 Och hon reste sig, gäspande, 

kastade en förstulen blick i spegeln, lindade 

en lock om fingret och fortfor: 

 – Jag har väl hindrat dig 

alldeles rysligt med mitt prat? Säg! 
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tiggare och bad om en slant. Ja, det skulle 

han visst få, mannen tog bort ett mynt ur 

pelaren, men ack, ack, ack, det blev ett fult 

hål efter den. Han stack in slanten igen och 

försökte på ett annat ställe, men det blev 

naturligtvis lika dant. Tiggaren fick gå 

ohjälpt. Så blev han själv hungrig och 

skulle ha sig ett mynt att köpa bröd för, 

men, nej, han kunde inte förmå sig att göra 

minsta skavank i sin guldpelare. Och till 

slut dog han av svält framför sin skatt. – 

Vad säger du om den historien? 

 – Jo, att det var en fånig karl. 

Det skulle varit jag, som rått om 

härligheten... svarade Irma och reste sig 

från soffan. Vad tiden har kilat i väg, tillade 

hon. 

 – Hur är det nu med din 

huvudvärk? frågade Edith. 

 – Den är sin kos. Jag tror jag 

går till fabriken i eftermiddag, för jag 

behöver så väl förtjäna allt jag kan. Får jag 

se... Åh, vad du har sytt mycket! 

  Och hon sträckte sig, 

gäspande, kastade en förstulen blick i 

spegeln, lindade en lock om fingret och 

fortfor: 

 – Jag har väl hindrat dig, 

alldeles rysligt med mitt prat? Säg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5.3. Kapitel XII – En stoppfjäder sprang. 

 Social-Demokraten Bonniers 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

s. 188: Han höll på att borsta skor. 

 – Hon tyckte det var tråkigt 

förstås. 

 Knuts borste väste med 

fördubblad kraft mot lädret, så att morsan 

 

s. 189: Vad säger ni om, att Eskil springer 

med bud igen till Torsten och Irma och 

bjuder dem vara med? 

 

s. 189: Förslaget mottogs med hurrarop 

från de två närmaste intresserade. Men 

Knut, som såg en smula brydd ut över att 

s. 101: Han höll på att borsta skor. 

 – Å, hon tog det lugnt.  

 Knuts borste for över lädret 

med fördubblad kraft, så att morsan 

 

 

s. 101: Vad säger ni om, att Eskil springer 

med bud igen och bjuder till klockan två. 

 

 

s. 101: Förslaget mottogs med hurrarop. 

 Långt före den utsatta tiden 

infunno sig Torsten och Titti – de hade 
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ha blottat sin stora tillfredsställelse med 

förslaget, avvände uppmärksamheten från 

sig med att påminna om Titti, vilken Eskil 

också varit hos med återbud. 

 – Åh, henne behöver ingen gå 

till, sade Ville tryggt. Hon kommer ändå. 

Säkert. 

 – Men Vera... 

 – Jo, Eskil, var inte ängslig. 

Du får visst bjuda din lilla fästmö, svarade 

morsan leende. Iväg med dig bara och säg 

till dem alla. Klockan ett äter vi, glöm inte 

att säga det! 

 Det visade sig emellertid att 

både Torsten och Titti hade så brått att 

träffa sina hjärtevännner, att de infunno sig 

långt före den utsatta tiden. Regnet hade 

hela morgonen stått som spön i backen, 

men Knut hade dock icke kunnat hålla sig 

inomhus. – Morsan gissade nog varför. –

Han hade gått ned till båthamnen vid 

Hornsberg. För tillfället saknades han av 

ingen utom morsan. Även Eskil väntade ju 

dock på sitt främmande, men besvärades 

därför icke alls av någon oro utan satt på 

kommoden, hans älsklingsplats, och 

trakterade sällskapet med munspelslåtar.  

 Ville föreslog Titti, att hon 

skulle sitta för sitt porträtt. Därtill befanns 

hon mycket villig, men som hon icke kunde 

hålla sig allvarsam mer än högst tjugu 

sekunder i taget, såg det mörkt ut för 

mästaren att få ritningen färdig. Han 

ömsom skrattade, grälade, bad; modellen 

knep ihop sina läppar, lade ansiktet i 

förskräckligt allvarliga rynkor och veck, 

och satt någorlunda stilla under bråkdelen 

av en minut. Så... 

 – Bit dig inte i läppen! 

gruffade Ville. 

 Titti lydde genast, men se... 

där var skrattgroparna framme, täcka, 

lockande! Ville såg förstulet efter om 

morsan hade ögonen åt fönstret, där han 

satt med ritningen. Jo, det hade hon, tyvärr. 

Hans besvikenhet var stor, och Titti, som 

såg den, och – vem vet, kanske delade den, 

ansträngde sig att få kinderna släta, fast oj, 

vad det var svårt att låta bli att skratta åt 

Villepojkens dystra uppsyn! – Nej, vad han 

tydligen haft bråttom att träffa sina 

hjärtevänner. Knut hade trots regnet icke 

kunnat hålla sig inomhus. Morsan såg 

oupphörligt ut genom fönstret – »att inte 

Knut syns till», sade hon oroligt. Biträdd av 

dottern sysslade hon med dukning av 

middagsbordet, medan Eskil, som satt på 

sin favoritplats kommoden, trakterade 

sällskapet med låtar på sitt munspel. 

 Dina hade just lagt sig på knä 

framför skänken för att plocka fram porslin, 

då dörren flög upp och inträdde Knut. Han 

var drypande våt, hade mösskärmen djupt 

neddragen, rocken vårdslöst slängande; 

hans ögon glittrade blåblankt. Med ett par 

långa, smidiga steg var han vid bordet och 

ögonblicket efter sviktade detta under fallet 

av hans knutna näve. 
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4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

arbetade! Hur såg hon ut, måntro... 

 – Glutta inte, Titti! ropade 

Ville. Men det var så dags, då det redan 

skett. Och nu: 

 – Himlar! Ser jag verkligen ut 

som en gorilla! Hur kan du, Ville...! Varpå 

hon kallade morsan, Dina, Torsten och 

Eskil, för att de skulle jämföra och döma. 

Och den som nu fick veta, att han levde, det 

var Ville Vinge, ty naturligtvis ansågo sig 

samtliga åskådare konstförståndiga... 

 Morsan hade emellertid tagit 

sig för att diska och Dina, som haft mycket 

att privat avhandla med Torsten, låg på knä 

framför skänken, bredande en smörgås åt 

sagde herre, övervakad av honom själv, då 

dörren flög upp och in trädde Knut. Han 

var drypande våt, hade mösskärmen djupt 

neddragen, rocken vårdslöst slängande, och 

hans ögon glittrade blåblankt. Med ett par 

långa, smidiga steg, eller rättare sagt skutt, 

var han vid bordet och ögonblicket efter 

sviktade detta under det ljudliga fallet av 

hans knutna näve. 

 

s. 192: Ljudlös stillhet följde. 

 

 

s. 193: låt aldrig kuscha dig av någon 

orättfärdig, om du också 

 

s. 193: Den unga flickan hade vänt sig utåt 

rummet, men intog fortfarande en 

knäböjande ställning.  

 

s. 197: så står man där man står, och gäller 

inte mer än papperet på ”dass”, så framt 

man tillhör arbetarklassen. Det tempo man 

en gång lärt kommer man inte ifrån förrän 

man stoppas i jorden. Och vad har man för 

behållning av de många årens slit? Hur 

lönas man? Jo, inte ens en egen grav får 

man – i fattiggropen är man tolv i sällskap. 

 

s. 198: – Vi! Jag menar överklasshatet mot 

oss, det hetsigaste, mest oförsonliga och 

småsinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. 102: Det hade blivit alldeles tyst i 

rummet. 

 

s. 103: låt aldrig tvinga ditt samvete, om du 

också 

 

s. 103: Dina intog fortfarande en 

knäböjande ställning. 

 

 

s. 105: så står man där man står, om man 

tillhör arbetarklassen. Och vad har man för 

behållning av de många årens slit? Hur 

lönas man? Jo, inte ens en egen grav får 

man – i fattiggropen är man tolv i sällskap. 

 

 

 

 

s. 105: – Jo, Ville, hatet pyr allt i oss också, 

men nu menar jag överklasshatet mot oss, 

det hetsigaste, mest oförsonliga och 

småsinta 
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9. s. 199: Det är människor femte budet 

gäller. 

 Någon tog i dörrvredet 

utanför.  

s. 106: Det är människor femte budet 

gäller. 

– Ja. Just så, Knut, människor... Men det är 

stater, som för krig. Och för staterna är 

makten rätt. Och den som hyllar den 

principen blir till vilddjur.  

 Någon tog i dörrvredet 

utanför. 

 

5.4. Kapitel XV (S) – Torsten träffar en f. d. vän. 

[...] En präst! Den djupaste förvåning står tecknad i Villes drag, och han håller fortfarande 

dörren öppen, fast den främmande redan är inne, och hälsar morsan och Knut med handslag. 

Först när turen kommer till honom själv att gå genom hälsningsceremonin, kommer han sig 

för med att stänga. När han sedan går till sin plats vid bordet, ser han med förvåning, att 

Torsten lagt armen över ansiktet och tyckes sova. 

 Det är tryckande tyst i rummet. Prästen ser sig osäkert omkring, så fäster han 

blicken på morsan, som ensam av alla synes ägna honom någon uppmärksamhet.  

 – Jag kommer för att tala om att Jesus frälsar, säger han så med len röst. 

 – Jaså, kommer det torrt ifrån gungstolen. Vem har bett er komma hit? 

 – Jag följer min mästares befallning, som är att gå ut på vägar och stigar och 

söka upp de borttappade fåren. 

 – Och till dem räknar ni oss? Vi är alltså inte några obekanta för er? Det är bra, 

då slipper vi presentera oss, för visserligen är vi bara arbetsfolk, men... 

 Blodet rusar till prästens ansikte. Mitt namn är Veke, säger han hastigt, pastor 

Veke.  

 Morsan skjuter fram en stol och bjuder honom taga plats. I det hon så gjorde, 

knäpper han upp rocken, tar fram ett par traktater och lägger dem på bordet. 

 – Det tjänar ingenting till att lämna de där här, säger Ville strävt. Vi läser inte 

så’nt. 

 – Men fru Vinge kanske vill hålla till godo, invänder pastorn med en bedjande 

blick på morsan. 

 – Nej, jag är inte kristen, säger hon och slår ifrån sig med handen. 

 – O, vilket förskräckligt tal. Tänk, om ni skulle dö – 

 – Det där känner vi, avbryter Knut. Jag är heller inte kristen, men ska lägga mig 

vinn om att bli det genast jag får korn på en kristen, som lever efter sin mästares bud. 

 – Det är på Jesus man skall se, inte på oss. Vi äro svaga käril. 
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 – Men står det inte i bibeln, att man skall döma folk efter deras gärningar? 

 – Jo visserligen, men – 

 – Ja, det är ju bara det jag gör. Jag dömer de kristna efter deras gärningar. Och 

vad är de? Vitmenade grifter. Framförallt prästerna. 

 – Vem är ni, som dömer? 

 – Det är inte jag, som gör det. Det är er mästare, Kristus. Hur ni präster kan stå 

inför människor och läsa bibeln utan att brinna upp av skam, det förstår inte jag. 

 – Det gör ingen människa med heder i kroppen, infaller Ville. Men vi menar 

naturligtvis inte prästproletärer. 

 – Åh... Tror du inte att en sådan skulle ta mot en Stockholmsk kyrkoherdelön 

om han erbjöds? – Säg, vad tror ni, herr pastor? 

 – Men ni kastar ut barnet med badvattnet, säger prästen, som vill kringgå frågan. 

Kristendomen – 

 – Och de kristna – förlåt jag avbröt! 

 – Ja de kristna! Tänk hur orätt ni ändå gör dem! Tänk på våra sjukhus, våra 

barnkrubbor, missionshyddor, barnhem! Var stodo vi utan alla dessa kristna kärleksverk! Hur 

mycket göres det inte för de fattiga! Ni känner inte hur väldig välgörenheten i själva verket är. 

 – Åt skogen med välgörenheten! Vi ratar den. Den kränker oss. Det är rättvisa vi 

ska ha. 

 – Är ni själv alltid rättvisa mot era motståndare? 

 – Nej, hur skulle vi kunna vara det, då vår undervisning skötts av präster. Ja, jag 

inser nog att svaret går litet på sidan om saken, men det är ju vad era också oupphörligt gör, 

tillägger Knut med hån i rösten. 

 Prästen fingrar nervöst på traktaterna, böjer huvudet åt högra axeln och ser 

innerligt förlåtande på Knut, som tar emot med en gäckande dragning på sin korta överläpp, 

och säger sedan: 

 – Jag kan inte tycka annat än att ni arbetare är för misstänksamma mot alla som 

ni räkna till överklassen. För att nu tala om mig själv – jag vill verkligen innerligt gärna göra 

vad jag kunde för arbetarna, men som präst är jag illa tåld, ja hatad. Svartrock, heter det. 

Svartrock... Jag kan tala om, att det känns bittert nog att höra ibland, när man är besjälad av 

den renaste välmen– 

 I ett nu har den kultiverade rösten gått upp i ett svagt sugande ljud, och den 

myndigt utskjutna underläppen dragits in som av ett snöre. Det blir ohyggligt tyst i rummet. 

Torsten sitter upprätt och ser på den andlige, ser på honom, medan färgen långsamt kommer 
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upp till skarpröda flammor i dennes ansikte och handen, som tvekande skyggt sträckte till 

hälsning söker skydd under rockskörtet. Den har blivit ratad. Torsten gör en lätt bugning, som 

prästen besvarar med en djupare. Så vänder sig den senare till morsan som för att säga något, 

men hejdas av Torsten: 

 – Det var något herr pastorn skulle säga...? 

 Men pastorn har tydligen ändrat mening. Han rör sig oroligt på stolen, ser sig 

tvekande omkring utan att vilja möta någons blick och harklar sig. Torsten tar åter ordet: 

 – Jag får erkänna, att jag hört allt som sagts. Pastorn tyckte bland annat, att vi 

arbetare är misstänksamma mot andra än de våra. Jag vet en, som var renrakat fri från den 

egenskapen – det var förresten jag själv. Det tar inte många minuter att tala om, hur jag blev 

botad. Om jag får... [...] 

 Torsten tystnar, hans bröst häves av våldsam andhämtning och händerna darra. 

Framför sig har han pastor Veke i böjd ställning, med blicken gömd under darrande ögonlock, 

men, sedan Torstens beskrivning över sin forne prästerliga vän, med huvudet i rät vinkel mot 

balen. Några sekunder råder en pinande tystnad i rummet, så reser sig prästen upp och griper 

sin hatt. 

 Morsan vill emellertid runda avskedet och frågar därför: 

 – Vem har gett pastorn vår adress? 

 Nu kastar uttrycket om i prästens ansikte, han super in luften i ett kort andetag 

och hans underläpp, som varit menlöst indragen medan han åhörde Torstens anförande, 

skjuter ut, myndigt bred. 

 – Jag har fått den på sjukhuset, svarar han. Fru Vinge har ju en dotter där. 

 – Dina! Har Dina – det tror jag inte. 

 – Nej, inte hon, skyndar sig prästen förklara, men jag har talat med henne. Hon 

har inte långt kvar att leva, säger man. 

 Med ett hår har han Torsten nära inpå sig, och dennes blick borrar sig in i hans 

med bottenlös obarmhärtighet, medan frågan faller: 

 – Vad har ni sagt henne, pastor Veke? 

 Då reser sig den prelatiska värdigheten till motvärn: 

 – Det som min plikt som präst ålägger mig att säga till den, som snart skall stå 

ansikte mot ansikte med sin skapare. Hon är inte beredd att dö. 

 Nu känner morsan det är hög tid att gripa in – till och med Eskil har givit 

tillkänna sin åsikt medels ett skarpt slag på kommoddörren med klacken. Hon gör en hejdande 

åtbörd mot Knut, som rest sig, och frågar, vänd till prästen: 
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 – Har min flicka bett pastorn komma igen? 

 – Nej – det är fortfarande prelaten som talar – nej, hon är hård. 

 Men så tittar människan fram under prelatkappan och tillägger känsligt: – En rar 

flicka tycks hon i alla fall vara. 

 De berömmande orden framkallade visserligen tårar i moderns ögon, men hon 

går dock till dörren och håller den vidöppen, i det hon obevekligt ser på sin gäst och säger: 

 – Då förbjuder vi pastorn att besöka henne. Vår flicka skall ha fred, eller hur, 

gossar. Inte en stavelse till henne, pastor. I annat fall vädjar vi till läkaren. 

 – Hur vågar ni ta på er ett sådant ansvar? Tänk på, att ni en gång skall svara för 

hennes själ! Med guds hjälp kan hon ännu bli en brand ryckt ur elden. Herran, din gud, är en 

stark hämnare – vågar ni? 

 Morsans enda svar är att vidga dörröppningen. – – 

 Bliven ensam med de sina börjar Ville genast bygga ett provisoriskt staffli av 

bleckburken och böckerna, men avbryter plötsligt arbetet och frågar med en mångtydig 

blinkning: 

 – Hör du, Torsten, vad hette egentligen det där sabla fantomet till karl du talade 

om – prästen, menar jag? 

 Såväl Knut som morsan sikta med klippska ögonglimtar på Torsten, men han 

höjer blott på axlarna och tiger. 
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5.5. Kapitel XIX (S), XVII (B) – Som icke har någon rubrik. (S), 

Stjärnblomstrets öde. (B) 

 Social-Demokraten Bonniers 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. 301: död, som vållade dem stor sorg och 

saknad, hade nu stjärnblomstrets föräldrar 

åter inneboendeproblemet att lösa. 

 Det första försöket utföll 

ganska lyckligt. Plåtslagare Persson var en 

skötsam och godsinnad man, som snart 

blev omtyckt av familjens alla 

medlemmar. En dag måste han emellertid 

föras till sjukhus; han hade rispat sig i 

handen på en rostig spik och följden blev 

blodförgiftning. Inom tre dagar var han 

död.  

 Nu följde ett par ombyten av 

inneboende, som visat sig vara sådana, att 

värdfolket lyckönskade sig att ha sluppit 

dem. Men så tycktes turen återvända till 

den prövade familjen. En cementarbetare, 

Karl Viberg, anmälde sig och inflyttade ett 

par dagar senare. Hurtig och intresserad av 

dagsfrågorna som han var, vann han snart 

sin värd och värdinnas förtroende och blev 

genast hemmastadd med dem och barnen. 

Det dröjde dock icke länge, innan de 

upptäckte, att han höll sig väl mycket till 

glaset, men som han hade s. k. gott 

ölsinne, beslöt man sig för tålamod och 

fördragsamhet. 

 En söndag hände emellertid 

något, som gjorde ett brått slut på hans 

vistelse i det vänliga hemmet. Det var strax 

efter middagen. Barnen lekte stilla i 

rummet, far tog sig en middagslur på 

soffan och mamma Ruth stökade i köket. 

Endast stegen av enstaka kommande och 

gående hade länge hörts ifrån gården, som 

låg i solgass och dåsig stillhet. Mamma 

Ruth kände sig duven, även hon, och 

nickade till ibland över ärterna, som hon 

höll på att sprita, men med ens ryckte hon 

upp sig, lyssnade ett par ögonblick och 

störtade sedan till fönstret. 

 Ur portvalvet bröt fram en 

skränande, skrattande folkhop, företädd av 

ett par tre karlar, som halvt buro, halvt 

s. 145: död hade Bengt Nilsson och 

hans hustru åter inneboendeproblemet att 

lösa. Det första försöket utföll olyckligt. 

Logeraren måste avhysas. 

 – Jag tycker det känns precis 

som det vore julafton i dag, sade Vera 

första dagen av deras ensamhet. Det var ett 

sant uttryck för allas stämning. 

 – Ack, käre Nilsson, utbrast 

mor senare, om vi 

kunde få ha det så här för oss själva! 
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halade in någon mellan sig, någon som 

vrålade, sprattlade och vred sig och av 

vilken icke stort mer var skönjbart än en 

skinande skärvit dress. Från fönstren 

hurrades, skaror av barn rusade till, i 

trapporna hördes ett ideligt tramp, och 

kaskader av skratt smattrade mot murarna. 

 Det här måste gubben min se, 

tänkte mor, flög in i rummet och började 

ruska far av alla krafter och ropa, att han 

skulle vakna, men allt hon fick för sitt 

besvär var en utdragen snarkning. Fars 

sömn var nämligen i regel mycket djup, 

och han själv var svår att få vaken, när det 

ej var hans vanliga tid. 

 Hon uppgav försöket och 

skyndade åter ut till fönstret, där pojkarna 

och Vera nu trängdes. Bärarna hade ännu 

icke hunnit mer än halvvägs över gården, 

men så mycket såg mor, att de tydligen 

ämnade sig mot hennes egen uppgång. – 

Vem kan det vara, tänkte hon. Om jag 

ändå finge se hans ansikte! 

 Som alla andra skrattade 

även hon. Men hastigt stramades hennes 

ansikte till. Hon hörde sin inneboendes 

namn uttalas och såg blickar riktas på sig 

och barnen. Innan hon ännu fått klart för 

sig, vad detta kunde betyda, hörde hon en 

ringning på dörren, öppnade, farstun var 

full av människor. In slängdes den 

halvnakna, skränande varelsen, ja, just in i 

hennes prydliga kök, och nätt och jämnt 

var det att han kom undan, ty i portvalvet 

blänkte redan en pickelhuva. 

 Barnen flydde in i rummet, 

kastade sig skrikande över sin lugnt 

sovande far och lyckades slutligen, med 

hjälp av modern, få honom på fötterna och 

ut i köket. Där låg den inkastade som ett 

livlöst bylte på golvet.  

 – Han är död, han är död! 

ropade barnen och kröpo hop bakom 

föräldrarna. Det är ju farbror Viberg. O, 

han är död! 

 Dock – så illa var det icke. 

De vände hans ansikte mot dagern, han 

öppnade slött ögonen och underkastade sig 

utan motstånd deras omsorger. Blodet rann 

från ett sår vid hårfästet, ögonen voro 
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2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nästan osynliga mellan väldiga valkar, en 

tand dinglade mot tungan och hans ena 

överläpp var kluven. På fötter kunde man 

icke få honom, rentvättad och omplåstrad 

fick han ligga kvar mitt på golvet och sova 

bort ruset... 

 Om ett par dagar var den 

fattiga familjen åter ensam med sig själv, 

och den innerlighet, som därmed kom över 

deras samliv, kan icke beskrivas. Hemmet 

kändes i dubbelt måtto tillhöra dem, orden 

kommo friare och varmare, då hänsyn till 

en främmandes uppfattning ej behövde 

tagas. 

 – Jag tycker precis att det är 

som om det vore julafton, sade Vera första 

dagen av deras ensamhet. 

 – Ack, Nilsson du, sade mor 

senare, om vi ändå kunde få ha det så här 

för oss själva! 

 

s. 305: före satte sig far och mor att 

räkna... 

 

s. 305: Det går åt helsicke, menade pappa 

Nilsson. Du ska få se, att det gör så, men vi 

försöker i alla fall att reda oss utan 

inneboende. Det tummar vi på. 

 Ja, det var mamma Ruth med 

om. Ögonblickligen var hon framme med 

sin tumme, och när den högtidliga 

handlingen var fullbordad, föll hon far om 

halsen. 

 

s. 305. försökas... 

 För ett rum och kök, det 

senare av minsta slaget, betalade far tre 

hundra sextio kronor i årshyra. Som en 

särskild gunst hade han emellertid fått 

tillstånd att erlägga den månadsvis med 

trettio kronor. 

 Fyrtio öre hade han i timmen, 

där han arbetade. Hans avlöning belöpte 

sig till tjugo kronor, sextio öre i veckan. 

Han hade hade [sic] hustru och fyra 

minderåriga barn. Han betalade sju och 

femtio i veckan i hyra. 

 Tänk! 

 – Men hustrun... Kunde inte 

hon också arbeta och förtjäna? Hon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. 145: före, satte sig båda att räkna.  

 

 

s. 145: Det går åt helsicke, menade pappa 

Nilsson, men vi försöker i alla fall att reda 

oss utan inneboende. Det tummar vi på. 

 Mamma Rut räckte genast 

fram sin tumme, och den högtidliga 

handlingen försiggick med kläm. Sedan 

föll hon far om halsen. 

 

 

 

s. 145: försökas. 
 Värst var det med hyran. 

 O, de trettiotvå kronorna som 

måste betalas ut den första varje månad! 

Far arbetade hårt och på övertid; mor 

släpade sig halvt fördärvad, gjorde 

underverk med sina fattiga styvrar, gned 

och sparade in på det nödvändigaste.  
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5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

skurade ju på restauranger nattetid? 

 Ja, kära samvetsömma, det 

gjorde hon visst. Men det kunde inte ske 

mer än ett par tre gånger i veckan av flera 

skäl. Ett av dessa var, att det fanns en 

mängd hustrur, likställda med henne, som 

alla trånade efter skurning; ett annat, att 

hon inte kunde leva utan sömn. – Om 

dagarna då...? Visst, visst, det smakar 

utomordentligt gott att sova till middagen, 

men se, hon hade ett hushåll på sex 

personer att sköta. Så måste också 

betänkas, att hon inte var stark och frisk. 

Som redan omtalats hade hon trampat sig 

till bråck, den tid hon arbetade i 

lagerskrädderiet. 

 Allt hon kunde gjorde hon 

emellertid för att få utgifter och inkomster 

att gå ihop. Men det gick knaggligt. 

 Värst var det med hyran. 

 O, de trettio kronorna, som 

måste betalas den första i varje månad! Far 

slet och mor släpade sig halft fördärvad, 

gjorde underverk med sina fattiga styvrar, 

gned och sparade in på det nödvändigaste.  

 

s. 308: främling, såvida tak icke skulle 

komma att saknas över dem själva och de 

små.  

 

s. 308: god vän, brända mandlar och andra 

sötsaker voro ofta tillfinnandes i hans 

fickor och utdelades med rund hand. 

 

s. 309: En kväll – Larsson hade då bott hos 

dem närmare två månader – lade mamma 

Ruth  

 

s. 312: Emellertid gick det skralt för 

honom att få sammanhang i det han läste. 

 

s. 312: såg rabatten... Så barnsliga han och 

Ruth då varit! Han måste le. Storstadsbarn, 

som de båda voro, hade de inte förstått sig 

på sådd och plantering stort mer än en 

ångvält. Men så hade Ruth fått litet frö, 

och de strödde ut det i jorden, så gott de 

förstodo, vattnade och, du store, vad de 

varit nyfikna, hur det skulle gå med deras 

arbete. Deras första tanke på morgonen var 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. 146: främling, om de ville ha tak över 

huvudet åt sig och sina barn. 

 

 

s. 146: god vän. Han hade ofta sötsaker 

med sig hem och utdelade dem med rund 

hand. 

 

s. 147: En kväll lade mamma Rut 

 

 

 

s. 148: Men han hade svårt att få 

sammanhang i det han läste. 

 

s. 148: såg rabatten...  

Varken Rut eller han själv hade det minsta 

förstått sig på sådd och plantering, men då 

de fått litet blomfrö, strödde de ut det i 

jorden och vattnade. Vad de varit nyfikna 

på resultatet! Far smålog vid minnet. Deras 

första tanke på morgonen var då att se 

efter, om något grönt spirat upp under 

natten. Och äntligen syntes en fin grön 



 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

att se efter, om något grönt syntes. Och 

äntligen stack där upp en fin grön brodd, 

och sen... och sen... Ja, en vacker dag fanns 

där en vajande luftig här av vita stjärnor. 

 Månader efter i ett mörkt 

kyffe 

 

s. 313: stjärnblommorna. * [Fotnot: * Far 

var en smula poet. Växtens verklig [sic] 

namn är Gipsblomma] 

 

s. 313: Hm... Detta var fars enda svar och 

så gömde han sig leende bakom tidningen.  

brodd, och sen... och sen... Ja, en vacker 

dag fanns där en vajande luftig  

här av vita stjärnor. 

 Månader efter, i ett mörkt 

kyffe 

 

 

s. 149: stjärnblommorna. 

 

 

 

s. 149: Hm... Far gömde sig leende bakom 

tidningen.  

 


