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        Maria Sandelsällskapet 

       Verksamhetsberättelse 2013 

Maria Sandelsällskapet bildades den 11 december 2011 och har till uppgift att  

i olika former främja intresset för och studiet av Maria Sandels författarskap,  

hennes person och miljöer. Sällskapet vill stimulera till forskning kring hennes  

verk och person. Sällskapet vill även på olika sätt föra ut Maria Sandels författar- 

skap i vår samtid bland annat genom att uppmuntra författarskap som verkar i 

Maria Sandels anda.  

 

Årsmöte 2013 

Söndagen den 10 mars samlades medlemmar i Maria Sandelsällskapet till sitt  

andra ordinarie årsmöte i ABF-huset i Stockholm. Ordförande Lena Kallenberg  

hälsade välkommen och sedan följde sedvanliga årsmötesförhandlingar under  

Maria Bosdotters ledning.  

 

Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad under 2013, vilket innebär 150 kronor  

för enskilt medlemskap, 200 kronor för familjer och 250 kronor för stödmedlem  

och organisationer. 
 

Årsmötet beslöt att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan vilket innebar att 

sällskapet under 2013 skulle fortsätta med stadsvandringen i Maria Sandels miljöer, 

utveckla en hemsida för sällskapet, forska efter uppgifter och texter av och om  

Maria Sandel, ansluta sällskapet till DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd, 

arrangera cirkelverksamhet och seminarieverksamhet samt i allmänhet verka för 

upplysning och spridning om Maria Sandels författarskap och person.  

 

Efter årsmötesförhandlingarna skildrade Anne-Marie Lindgren tidningen Morgonbris 

uppkomst och Maria Sandels roll. Medlemmar ur styrelsen läste texter av Maria Sandel, 

som publicerats i tidningen. 

 

Styrelse 

Lena Kallenberg, ordförande, vald till 2014 

Kjersti Bosdotter, kassör, vald till 2015 

Malin Klingzell-Brulin, sekreterare, vald till 2014 

Anne-Marie Lindgren, ordinarie ledamot, vald till 2014 

Maria Nyman-Stjärnskog, ordinarie ledamot, vald till 2015 

Jan Lidén, suppleant, vald till 2014 

Monica Borg, suppleant, vald till 2015 
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Revisorer 

Roger Mogert, ordinarie, vald till 2014 

Elisabeth Brandt-Ygeman, ordinarie, vald till 2014  

Petra Larsson, suppleant, vald till 2014 

Robert Johansson, suppleant, vald till 2014  

 

Valberedning 

Lotta Durgé, sammankallande 

Jenny Wrangborg   
 

Styrelsens sammanträden 

Under året har styrelsen hållit fyra protokollförda sammanträden den 29/1, 12/4, 

5/5, 1/9 samt ett arbetsmöte den 24/11. 
 

Medlemmar 

Den 31 december 2013 hade sällskapet 36 medlemmar, en ökning med sju med- 

Lemmar sedan året innan. 
 

Information 

Sällskapets värvningsblad har delats ut i samband med vandringar, seminarier, 

Runö röda kulturfestival och Socialistiskt Forum i Stockholm. Sällskapet sprider  

också information genom sin facebooksida. 

 

Texter om Maria Sandel har publicerats i Aktuellt i politiken samt Mål och Medel. 

 

Under året har två medlemsbrev skickats ut till medlemmarna.  
 

Vandringar och busstur 

Den 5 maj genomfördes för andra gången en vandring med inslag av fiolspel  

och sång på Kungsholmen i Maria Sandels miljöer. Vandringen genomfördes också  

den 1 september. I den första vandringen deltog cirka 40 personer och vid den andra 

cirka 30. Kjersti Bosdotter, Lena Kallenberg, Malin Klingzell-Brulin, Anne-Marie 

Lindgren och Maria Nyman-Stjärnskog berättade, spelade och sjöng. 

 

En särskild vandring för medlemmar i Handels klubb 800 företogs den 23 septem- 

ber med 15 deltagare ledd av Kjersti Bosdotter och Anne-Marie Lindgren.  

 

I samarbete med ABF Stockholm, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetar-

rörelsens arkiv och bibliotek och Tidningen Arbetet genomfördes en busstur till 

Stockholms arbetarförfattare lördagen den 31 augusti med drygt 50 deltagare. Från 

Maria Sandelsällskapet medverkade Kjersti Bosdotter, Lotta Durgé, Malin Klingzell-
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Brulin och Anne-Marie Lindgren och berättade om Maria Sandel och visade hennes 

miljöer under färden på Kungsholmen.  

 

Maria Sandels grav 

Maria Sandelsällskapet ansvarar för graven och Lotta Durgé sköter det praktiska arbetet 

med plantering av blommor och allmän tillsyn. 

 

Det planerade besöket den 10 april vid Maria Sandels grav på Skogskyrkogården 

fick ställas in på grund av snöoväder.  Men torsdagen den 23 maj kl 18.00 samlades 

vi för ett besök vid graven där styrelsens ledamöter berättade om begravningen och  

läste en novell av Maria Sandel.  

 

Maria Sandel avled på Sabbatsbergs sjukhus den 3 april 1927 efter ett par dagars 

sjukhusvård. Hon var då 57 år gammal.  

 

Sigfrid Hansson skrev i Social-Demokraten den 3 april 1927: 

 

”Trots att de förhållanden, varunder hon levde, voro ägnade att alstra missmod och 

pessimism, förlorade hon aldrig sin ljusa tro på arbetarna och deras kamp för en bättre 

tillvaro. Arbetarerörelsen hade i henne en varmt hängiven vän. Ingen gladde sig mer 

än hon över dess framgångar.” 

 

Vid graven talade å tidningen Social-Demokratens vägnar, doktor Ivan Pauli: ”När 

jag vid Maria Sandels grav tänker tillbaka på hennes liv och författargärning kommer 

ett gammalt bibelord mig i tankarna, om folket som sitter i mörko landet men ser ett 

stort ljus som skiner för dem.  

 

Maria Sandel levde sitt liv bland folket i det mörka landet, fattigdomens och nödens 

land, hon kände dem, deras lidanden voro hennes egna, deras glädje också även om 

den oftast blott var som blek vintersol över bara marker. Men när hon i sina böcker 

med mästarhand tecknade denna värld, när hon höll upp en spegel för det onda och 

mörka hon sett där nere, utanför ljusets, som hon såg kämpa sig fram och åt vars låga 

hon ville ge all hjälp och växtkraft hon förmådde. 

 

Moderns och barnets tragedi – ingen har skildrat den mera gripande sant än Maria 

Sandel, ingen har djupare och bittrare än hon inskärpt hos oss hur långt vi ännu ha 

kvar till rättfärdiga samhällsförhållanden i dessa ting. Men ju hemskare och gällare 

eländet ropar ur hennes skildringar, desto starkare stiger också ropet på rättfärdighet 

fram ur dem. Och det skall fortfara att ljuda ur hennes böcker under kommande år, 

långt efter det blommorna vissnat på Maria Sandels grav. 

 

Maria Sandel var en osjälvisk och tapper kämpe i arbetarklassens frihetsstrid. Den 

tidning, på vars vägnar jag talar här, har under gångna år i sina spalter fått mottaga 

många dikter och artiklar av Maria Sandels hand, vari hon eldat sina kämpande 

bröders och systrars mod under tider av motgång och betryck och visat mot det stora 

framtidsmål, hon liksom vi hoppades att kommande släkten skola hinna. 
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I den svenska arbetarrörelsens namn nedlägger Social-Demokraten vid Maria Sandels 

grav sin hyllning och sitt varma tack – för gripande dikt, för ljus framtidstro, för 

livslång kamp mot nöd och orättfärdighet. Frid över hennes minne!” 

 

Seminarier 

Sällskapet representerades med ett bokbord vid Runös röda kulturfestival 23-25 augusti. 

Den 4 november arrangerade sällskapet i samarbete med ABF Stockholm, Arbetarnas 

Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Tidningen Arbetet  

ett seminarium i ABF-huset om tre tidiga kvinnliga arbetarförfattare: Maria Sandel, 

Maj Hirdman och Annalisa Forssberger. Gunnel Furuland talade om Hirdman och 

Forssberger och Anne-Marie Lindgren om Sandel. 

 

Under Socialistiskt Forum 23 november i ABF-huset medverkade sällskapet med  

ett seminarium där Heli Kärkkäinen talade under rubriken Ordets makt – möten  

mellan kvinnor från olika samhällsklasser i 1890-talets Stockholm.  

 ”Vi bär alla med oss föreställningar om andra även om vi inte alltid ser det och  

 som skapar hinder för att kunna mötas i ögonhöjd. Så är det idag och så var det för  

 drygt 100 år sedan i Tolfterna där kvinnor från olika samhällsklasser möttes för  

att lära av varandra. Kan vi lära oss något av det” var tankegångar som togs upp på        

seminariet som arrangerades av Maria Sandelsällskapet, ABF Stockholm, Arbetarnas 

Kulturhistoriska Sällskap,  Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Tidningen Arbetet. 

      Lotta Durgé från Maria Sandelsällskapet höll i seminariet. 

 

Slutord 

Året har inneburit en rad aktiviteter för att sprida kännedom om Maria Sandel  

och vårt sällskap. Dock har styrelsearbetet lidit av att flera medlemmar av olika skäl  

haft svårigheter att deltaga. För att behålla våra medlemmar och utvidga sällskapet 

behövs att en kontinuerlig information går ut till medlemmarna. Att det finns ett  

intresse för Maria Sandels person och verk råder inga tvivel om. Maria Sandelsäll- 

skapet framför ett varmt tack till ABF Stockholm samt till Arbetarnas Kulturhistoriska 

sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Tidningen Arbetet för ett gott 

samarbete med seminarier och vandringar. 

 

Stockholm den 25 februari 2014 

 

Lena Kallenberg                  Kjersti Bosdotter                    Malin Klingzell-Brulin 

 

                 Anne-Marie Lindgren                     Maria Nyman-Stjärnskog     

 

                       Jan Lidén                                       Monica Borg 
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