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Maria Sandelsällskapet 
        

 

Verksamhetsberättelse 2016 

Maria Sandelsällskapet bildades den 11 december 2011 för att i olika former främja 

intresset för och studiet av Maria Sandels författarskap, hennes person och de miljöer 

som hon vistades i och skildrade. 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 och arrangera diskussioner, seminarier och vandringar som 

fördjupar kunskapen om Maria Sandel och förmedlar hennes författarskap till 

allmänheten.  

 

Årsmöte 2016 
Söndagen 3 april samlades medlemmar i Maria Sandelsällskapet till sitt  

femte ordinarie årsmöte i ABF-huset i Stockholm. Ordförande Ewa Bergdahl  

hälsade välkommen och sedan följde sedvanliga årsmötesförhandlingar under  

Maria Bosdotters ledning.  

 

Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad under 2016, 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 2016 ska värva fler medlemmar, regelbundet sända ut ett nyhetsbrev till 

medlemmarna, producera en medlemsskrift, genomföra stadsvandringar, vårda Maria 

Sandels grav på Skogskyrkogården, utveckla en hemsida för sällskapet, forska efter 

uppgifter av och om Maria Sandel samt allmänt verka för upplysning och spridning om 

Maria Sandels författarskap och person.  

 

I samband med årsmötet och efter avslutade förhandlingar genomfördes ett 

miniseminarium med professor emeritus Beata Agrell från Göteborgs universitet, som 

höll en föreläsning om Maria Sandel med titeln: Anstöt, moral och klass – tre korsande 

spår i Maria Sandels berättarkonst. Föreläsningen följdes av en diskussion bland de ca 

20 deltagarna. 

 

Styrelse 
Ewa Bergdahl, ordförande, vald till 2018 

Kjersti Bosdotter, kassör, vald till 2017 

Malin Klingzell-Brulin, sekreterare, vald till 2018 

Anne-Marie Lindgren, ordinarie ledamot, vald till 2018 

Maria Nyman-Stjärnskog, ordinarie ledamot, vald till 2017 

Monica Borg, suppleant, vald till 2017 

Siw Johansson, suppleant, vald till 2018 
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Revisorer 

Roger Mogert, ordinarie, vald till 2017 

Elisabeth Brandt-Ygeman, ordinarie, vald till 2017  

Petra Larsson, suppleant, vald till 2017 

Robert Johansson, suppleant, vald till 2017 

 

Valberedning 
Lotta Durgé, sammankallande 

Jenny Wrangborg   
 

 

Styrelsens sammanträden 
Under året har styrelsen hållit fem protokollförda sammanträden den 31/1, 3/4,  

15/5, 11/9 samt 11/12. Därutöver har styrelsen haft arbetsmöten den 30/1, 20/4 samt 

11/8 om bokproduktionen och genomfört två arkivarbetsdagar 7/4 och 15/12 då vi 

samtidigt träffade arkivarie Magnus Åhrgren och diskuterade upplägget av ett 

personarkiv för Maria Sandel. 
 

 

Medlemmar 
Den 31 december 2016 hade sällskapet 70 medlemmar, en glädjande ökning sedan 

föregående år med 16 medlemmar. 
 

 

Ekonomi 
Sällskapets ekonomi har tack vare bidraget från Daneliistiftelsen (Stockholm stad) varit 

förhållandevis god. Av bidragsmedlen har cirka hälften förbrukats i samband med 

produktionen av boken Två röda pennor, som även sänts ut till samtliga medlemmar 

som årets medlemsskrift. Genomförandet av två forskningsseminarier samt produktionen 

av en miniutställning om Maria Sandel har även utgjort en del av utgifterna under året.  

 

Sällskapets arkiv 
Sällskapet har nu fått det glädjande beskedet att Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 

(ARAB) kommer att upprätta ett personarkiv över Maria Sandel. En förteckning över 

allt som påträffats av och om Maria Sandel har därför upprättats och arbetet med att 

arkivförteckna materialet pågår.  

 

Maria Sandels grav 
Maria Sandelsällskapet ansvarar och betalar för graven på Skogskyrkogården och 

medlemmen Lotta Durgé sköter tillsynen och bistår även med plantering av blommor 

vid gravstenen. 

 

Medlemskap i DELS  
Maria Sandelsällskapet är sedan 2014 medlem i DELS – De Litterära Sällskapen.  

 

Medlemsbrev  
Under 2016 har fem medlemsbrev (januari, mars, maj, augusti och november) skickats 

ut till medlemmarna.  
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Medlemsskrift 
2016 beslöt styrelsen att den under hösten färdigställda boken Två röda pennor – ett 

urval texter av Maria Sandel och Karl Östman skulle delas ut till samtliga medlemmar 

som årets medlemsskrift. Många av de i Stockholm boende medlemmarna har i 

portobesparande syfte hämtat boken vid de arrangemang som sällskapet haft under 

hösten. Övriga har fått den tillsänd sig via post.  

 

Projektet ”Staden växer fram – Kungsholmen ur en kvinnlig 

författares perspektiv” 
Projektet som finansierats med bidrag från Daneliistiftelsen i Stockholm stad har under 

året löpt på enligt planeringen. Två forskningsseminarier har genomförts. Det första i 

anslutning till årsmötet 3 april då professor emeritus Beata Agrell från Göteborg 

föreläste i ABF-huset, Stockholm och det andra som även det ägde rum i ABF-huset, 

hölls lördagen 10 december. Medverkande då var litteraturvetarna Per Olof Mattsson 

och Maria Wahlström från Stockholms universitet och Alexandra Borg från Uppsala 

universitet. 

 

Boken Två röda pennor – ett urval texter av Maria Sandel och Karl Östman 176 sidor, 

färdigställdes och trycktes i 500 ex. Boken gjordes i samarbete med Karl Östmansäll-

skapet. Boken finansierades gemensamt av sällskapen på så sätt att Maria 

Sandelsällskapet stod för 300 exemplar och Karl Östman-sällskapet för 200 exemplar. 

 

En miniutställning med fyra textila vepor om Maria Sandel, hennes författarskap och 

hennes miljö och tid har framställts i tre exemplar och en uppsättning visas på Malmö 

högskolas bibliotek i utställningen ”Kvinnor, klass, kultur – arbetet i litteraturen då och 

nu” från november 2016 till mars 2017.  

 

 
 

 

Materialinsamlingen till den planerade vandringsbroschyren har påbörjats under året. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-rG_JAGKb2Mg/WDf4ti6QucI/AAAAAAAAAzM/GJsKYap24bATiaFDAem5lMNuowDntMqYwCLcB/s1600/BU6.jpg
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Projektet har delredovisats till Stockholms stad per den 2016-12-27 och redovisningen 

har godkänts. 

 

Information och publicerat 
Sällskapets värvningsblad har delats ut i samband med vandringar, seminarier och vid 

Socialistiskt Forum i Stockholm. Sällskapet sprider även information om Maria Sandel 

och den tid hon levde i genom sin facebook-sida som vid utgången av 2016 hade drygt 

550 följare. Sällskapets hemsida med adress: www.mariasandel.com fylls kontinuerligt 

på med information. 

 

Ett säljblad om boken Två röda pennor – ett urval texter av Maria Sandel och Karl 

Östman har producerats och spridits samt tillsammans med ett recensionsexemplar av 

boken skickats till ett urval tidningsredaktioner. 

 

Maria Sandel prydde omslaget på tidskriften KLASS’ första nummer för året. En artikel 

om henne med rubriken ”Folkhavets berätterska” av Ewa Bergdahl fanns i samma 

nummer, sid 12-16. 

 

Charlotta Kåks Röshammar skrev en stort artikel om Maria Sandelvandringen på 

Kungsholmen 15 maj i ARBETET 3 juni 2016. 

 

Ewa Bergdahl publicerade en artikel om Maria Sandel med rubriken: ”Arbetarsolidaritet 

och brutal verklighet” i Proletären nr 28, 15-21 juli 2016, sid 8-9. 

 

Arne Högström har publicerat artikeln ”Sött ligger inte för mig” Maria Sandels brev 

1918-1922 i ARBETARHISTORIA 2015:4-2016:1 (156-157) sid 68-77. Detta utgör 

andra artikeln i en planerad serie av tre. 

 

Lise Froger-Olsson har skrivit uppsatserna: ”Progres social égalité: Maria Sandel, 

écrivaine suédoise et syndicaliste” och ”Maria Sandel, Moa Martinson, Ellen Key, Elin 

Wägner, 1910-1940 : leurs écrits sur quatre thèmes : la femme et son corps, la femme et 

le syndicalisme, la femme face à l’alcoolisme, l’action de la femme dans le domaine du 

pacifisme : interactions, similitudes, influences : la renommé internationale d’Ellen Key 

et d’Elin Wägner.”  2016. 

Eva Borgström har på Makadam förlag givit ut boken: Berättelser om det förbjudna. 

Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900-1935, Stockholm 2016. Kapitlet: ”Det 

förbjudnas lockelse” behandlar Maria Sandels roman Droppar ur folkhavet. Sid 89-101. 

 

Seminarier och aktiviteter 
Sällskapet medverkade med presentation och bokbord vid Arbetarrörelsens arkiv och 

biblioteks samlingsdag för arbetarförfattarsällskap lördagen den 30 januari, då även det 

iordningställda Lars Furulandsrummet invigdes i ARAB:s lokaler. Ett nittiotal personer 

närvarade. Gunnel Furuland berättade om sin far Lars Furulands forskning och 

författaren Hans Lagerberg gjorde en exposé över svenska arbetarförfattare genom 

tiderna. Ett nittiotal personer deltog under dagen. 

 

Kjersti Bosdotter medverkade lördagen 2 april med ett föredrag om Maria Sandel på 

Kungsholmens bibliotek. Arrangemanget var en del av Stadsarkivets arkivdag i 
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samarbete med Kungsholmens bibliotek med temat: ”Flödet i Kungsholmens ådror – en 

dag om Kungsholmsprofiler.”  Drygt 60 personer deltog och sällskapet sålde ett flertal 

av Maria Sandels nyutgåvor samt tidskriften KLASS nr 1/2016.  

 

Maria Nyman-Stjärnskog har 14 juni hållit föredrag om Maria Sandel för 

Kvinnoklubben i Sydöstra Skåne.Ca 20 deltagare. 

Sällskapet deltog i Socialistiskt Forum lördagen 26 november på ABF-huset i Stockholm 

med bokbord och informationsmaterial. Ett stort antal medlemmar passade på att hämta 

sina medlemsböcker och vi sålde även ett antal böcker och skrifter. Tre nya medlemmar 

anmälde sig under dagen. 

 

Lördagen 10 december arrangerade sällskapet ett forskningsseminarium med titeln: 

”Arbetarförfattarna erövrar staden” som framför allt berörde Maria Sandels förhållande 

till urbaniteten och hennes sätt att skildra staden. 
 

 

Vandringar 
Söndagen den 15 maj genomförde sällskapet en vandring på Kungsholmen i Maria 

Sandels miljöer. Trots kyla och blåst deltog 13 personer. En journalist och en fotograf 

från tidningen Arbetet medföljde. Från styrelsen deltog Kjersti Bosdotter, Ewa Bergdahl, 

Malin Klingzell-Brulin och Maria Stjärnskog-Nyman. Under vandringen spelade Maria 

fiol och vi sjöng mursmäckornas sång unisont. 

 
Söndagen den 11 september samlades styrelsen samt några intresserade för ett besök vid 

graven. Kjersti Bosdotter berättade om Maria Sandels begravning, Ewa Bergdahl gav en 

bild av hennes liv och hennes författarskap och Malin Klingzell-Brulin och Maria 

Stjärnskog-Nyman läste varsin dikt av henne.  

 

 

Slutord 
Under året har sällskapet fortsatt att sprida kännedom om Maria Sandel. Utskick av 

nyhetsbrev till medlemmarna har gjorts ungefär varannan månad och sällskapet har 

skapat en hemsida för fördjupad information. Därutöver har styrelsen vinnlagt sig om att 

veckovis göra kortare inlägg på Maria Sandels facebook-sida samt aktivt bjuda in vänner 

att ta del av den. Antalet medlemmar har ökat under året med sexton stycken och 

spridningen över landet ökar. Vi bör sträva efter att kunna erbjuda olika arrangemang 

och kanske även på olika platser i Sverige för att behålla våra medlemmars intresse och 

engagemang.  

 

Det pågående intensiva arkivarbetet har under året lett till nyupptäckt av ytterligare ett 

antal dikter som publicerats i dagspress och tidskrifter. Arbetet med arkivsökning 

kommer att fortsätta under 2017. Det är framför allt Maria Sandels brev som kan finnas 

bevarade i olika personarkiv som ska eftersökas. Sällskapet vill varmt tacka de 

medlemmar som under året bidragit med tips om texter av och om Maria Sandel. 

 

Slutligen vill vi i Maria Sandelsällskapet även framföra ett stort tack till ABF Stockholm  

samt till Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek  
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och Tidningen Arbetet för ett gott samarbete under året med arrangerandet av seminarier 

och vandringar. Ett särskilt tack riktar vi också till Transportarbetareförbundet som har 

bistått sällskapet med omtryckningen av 2015 års medlemsskrift. 

 

 

 

Stockholm den 31 januari 2017 

 

Ewa Bergdahl                  Kjersti Bosdotter                    Malin Klingzell-Brulin 

 

               Anne-Marie Lindgren                     Maria Nyman-Stjärnskog     

 

                       Siw Johansson                               Monica Borg 

 

 

 

 

 

 


