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Maria Sandelsällskapet 
        

 

Verksamhetsberättelse 2017 

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 2017 
Tisdagen 25 april samlades medlemmar i Maria Sandelsällskapet till sitt  

sjätte 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 2017, 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 2017 ska arbeta för att värva fler medlemmar, regelbundet sända ut ett 

nyhetsbrev till medlemmarna, producera en medlemsskrift, genomföra stadsvandringar, 

vårda Maria Sandels grav på Skogskyrkogården, marknadsföra och sprida boken; Två 

röda pennor – ett urval texter av Maria Sandel och Karl Östman, forska efter uppgifter 

av och om Maria Sandel, påbörja arbetet med att uppföra ett minnesmärke över Maria 

Sandel till hundrafemtioårsminnet av hennes födelse 2020 samt allmänt verka för 

upplysning och spridning om Maria Sandels författarskap och person genom deltagande 

i seminarier, föreläsningskvällar och möten. 
 

I samband med årsmötet och efter avslutade förhandlingar genomfördes ett 

miniseminarium med kulturskribenten Rasmus Landström som höll en föreläsning om 

Maria Sandel med titeln: Sköka eller skötsam? – Om Maria Sandels arbeterskor.  

 

Styrelse 
Ewa Bergdahl, ordförande, vald till 2018 

Kjersti Bosdotter, kassör, vald till 2019 

Malin Klingzell-Brulin, sekreterare, vald till 2018 

Anne-Marie Lindgren, ordinarie ledamot, vald till 2018 

Maria Nyman-Stjärnskog, ordinarie ledamot, vald till 2019 

Leif Roland Jönsson, suppleant, vald till 2019 
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Siw Johansson, suppleant, vald till 2018 

 

Revisorer 

Roger Mogert, ordinarie, vald till 2018 

Elisabeth Brandt-Ygeman, ordinarie, vald till 2018  

Petra Larsson, suppleant, vald till 2018 

Robert Johansson, suppleant, vald till 2018 

 

Valberedning 
Lotta Durgé, sammankallande 

Jenny Wrangborg   
 

 

Styrelsens sammanträden 
Under året har styrelsen hållit fem protokollförda sammanträden den 19/2, 9/4,  

25/4, 10/9 samt 1/10. Därutöver har styrelsen haft arbetsmöten den 29/1, 2/4 samt 28/7 

om produktionen av en vandringsskrift i Maria Sandels spår.  
 

 

Medlemmar 
Den 31 december 2017 hade sällskapet 82 medlemmar, en glädjande ökning sedan 

föregående år med 12 medlemmar. 
 

 

Ekonomi 
Sällskapets ekonomi är god inte minst beroende på att utgifterna har hållits nere – de 

frivilliga insatserna är stora. Projektet ”Staden växer fram” har tack vare bidraget från B. 

A. Danelii Stiftelse (Stockholm stad) gjort att vi haft många föreläsningar och seminarier 

under året. De erhållna bidragsmedlen har under året förbrukats i enlighet med 

planeringen och en slutredovisning har skickats in till Stadsledningskontoret och 

godkänts. Deltagandet i årets Bokmässa i Göteborg samt medlemskapet i föreningen 

Arbetarskrivare har utgjort några ytterligare utgifter under året. 

 

Maria Sandels personarkiv 
Under året har ca 330 poster tillförts det digitala personarkiv över Maria Sandel som 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) har upprättat. Arkivet består av renskrivna 

dikter ur arbetarpressen, kopior på brev och recensioner av hennes böcker samt artiklar 

om Maria Sandel och hennes författarskap. Arbetet med att tillföra poster till arkivet 

kommer att ske kontinuerligt. Vårt eget material ligger i ett separat arkiv. 

 

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  
Maria Sandelsällskapet är sedan 2014 medlem i DELS – De Litterära Sällskapens 

samarbetsorganisation samt sedan innevarande år medlem i föreningen Arbetarskrivare. 

 

Medlemsbrev  
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Under 2017 har fem medlemsbrev (januari, mars, maj, augusti och november) skickats 

ut till medlemmarna.  

 

Medlemsskrift 
2017 beslöt styrelsen att den under hösten färdigställda vandringsskriften I Maria 

Sandels spår – Kungsholmen för 100 år sedan 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 B. A. Danelii Stiftelse i Stockholm stad har 

pågått under 2016 och 2017 och slutredovisades vid årets utgång. Förutom boken Två 

röda pennor – ett urval texter av Maria Sandel och Karl Östman som producerades i 

samarbete med Karl Östman sällskapet, har en vandringsskrift producerats och en 

utställning i form av åtta textila vepor om Maria Sandel och hennes liv och författarskap 

tagits fram i tre uppsättningar. Utställningen har under året visats på Malmö Högskolas 

bibliotek, på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, på Kungsholmens bibliotek samt i 

Landskrona på Centrum för arbetarhistoria. Delar av utställningen har använts på 

Bokmässan i Göteborg och på Socialistiskt Forum i november på ABF-huset i 

Stockholm. 

 

Fem forskningsseminarier har under projekttiden genomförts.  

 

Den 3 april föreläste professor emeritus Beata Agrell från Göteborgs universitet med 

titeln: Anstöt, moral och klass – tre korsande spår i Maria Sandels berättarkonst  

 

10 december medverkade litteraturvetarna Per-Olof Mattsson och Maria Wahlström från 

Stockholms universitet och Alexandra Borg från Uppsala universitet på seminariet; 

Arbetarförfattarna erövrar staden. Från Maria Sandel till Ivar Lo-Johansson.  

 

Den 8 april hölls seminariet; Maria Sandel och arbetarklassens bildningsideal med 

professor emeritus Beata Agrell, professor Bernt Gustavsson och bibliotekarien Paulina 

Drakenstedt,  

 

25 april gav kulturskribenten Rasmus Landström en föreläsning med titeln: Sköka eller 

skötsam? Om Maria Sandels arbetare.  

 

Den 25 november föreläste litteraturvetaren Per-Olof Mattsson om Maria Sandels Min 

gata på Socialistiskt Forum.  

 

Samtliga forskarseminarier hölls på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm och 

deltagarantalet har varierat mellan 15 och 40 personer. 

 

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

Arbetarförfattarsällskapens årliga möte på ARAB i januari. Det har även spridits på 

Bokmässan i Göteborg och på Socialistiskt Forum i Stockholm.  
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Boken Två röda pennor – ett urval texter av Maria Sandel och Karl Östman har 

recenserats i följande tidningar under våren; Flamman, tidskriften KLASS, Arbetet, 

Morgonbris, Internationalen och Mål & Medel. 

 

Otto Sjödin vid institutionen för litteraturvetenskap, Stockholms universitet har 

behandlat Maria Sandel i sin kandidatuppsats; Golvskrift. En läsning av skriften på 

väggen i Maria Sandels; Droppar i folkhavet, Strindbergs ”Ett halvt ark papper” samt 

Belshassars gästabud. 

 

Ewa Bergdahl medverkade 13 februari i podcasten Arbetarlitteratur med ett entimmes 

inslag om Maria Sandels författarskap. 

        

Maria Sandel på facebook 
Via vår facebook-sida (Maria Sandel) berättar vi kontinuerligt om Maria Sandel och den 

tid hon levde i. Ambitionen har varit att lägga ut minst en kortare text med bild per 

vecka med utdrag ur brev och recensioner samt händelser ur Maria Sandels liv. 

Facebook-sidan hade vid utgången av 2017 664 följare. 

 

Maria Sandels hemsida 
Sällskapets hemsida med adress: www.mariasandel.com fylls kontinuerligt på med 

information om aktiviteter och arrangemang, både sådant som varit och kommande. På 

hemsidan finns även ett litet fotoarkiv, en förteckning över Maria Sandels produktion 

samt en omfattande lista över facklitteratur som behandlar Sandel. 

 

Seminarier och aktiviteter 
Sällskapet medverkade med presentation och bokbord på Arbetarlitteraturens dag på 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek lördagen den 28 januari, då även det nybildade Ove 

Allanssonsällskapet presenterades utförligt. ARABs nytillträdde chef Mikael Eivergård 

berättade om arkivets framtidsplaner. Ett 80-tal personer deltog. Dagens arrangörer var 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och ABF 

Stockholm. 

 

Lördagen 4 februari arrangerades ett ”boksläpp” av boken Två röda pennor – ett urval 

texter av Maria Sandel och Karl Östman på Kungsholmens bibliotek med presentation 

av Maria Sandel och Karl Östman och försäljning av boken till deltagarna som var ca 30 

stycken.  

 

Lördagen 25 mars berättade Kjersti Bosdotter om Maria Sandel och hennes författarskap 

i samband med att utställningen Kvinnor i kamp visades på Eggeby gård i Järva. Ett 40-

tal deltagare lyssnade. 

 
Arbetarlitteraturen och staden var temat för en av sessionerna på det internationella 

symposiet; Creating the City som arrangerades av Malmö högskola 9-11 februari. Ewa 

Bergdahl höll en föreläsning om ”Maria Sandel och staden”. 

 

Söndagen 1 oktober arrangerade sällskapet seminariet; Karl och Maria – två röda 

pennor i samarbete med Karl Östman sällskapet. Seminariet ingick i DELS’ 

seminarieserie: Litterära matinéer under hösten. Författaren Vibeke Olsson Falk och 
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Ewa Bergdahl samtalade om de båda författarna och Olle Burlin och Kjersti Bosdotter 

läste ur författarnas produktion. Ett fyrtiotal personer deltog och många av deltagarna 

köpte boken; Två röda pennor. 

 

Sällskapet medverkade vid Socialistiskt Forum lördagen 25 november på ABF-huset i 

Stockholm med bokbord och informationsmaterial. Litteraturvetaren Per-Olof Mattsson 

höll en föreläsning med utgångspunkt i Maria Sandels novell: Min gata, cirka 20 

personer var närvarande. 

 

Maria Nyman-Stjärnskog berättade söndagen 26 november om Maria Sandel och hennes 

författarskap som en kvällsaktivitet på en kurs för förtroendevalda med personalansvar i 

kommuner och region Skåne. 23 personer deltog. 

Under perioden 15 april – 15 maj hade sällskapet möjlighet att presentera Maria Sandel  

i Friteaterns ”Poetiska fönstret” i f d Bristolbiografen i Sundbyberg. En av de textila 

veporna med dikten En kvinnas plikt ställdes ut tillsammans med en montertext om 

Maria Sandel. 

 

         Skrifter och material i lager 
         Vid årsskiftet fanns följande informationsmaterial och skrifter i lager: 

 

           5    ex Tidskriften KLASS nr 1-2016 med artikel om Maria Sandel. 

         10    ex Familjen Vinge, Bok Murbruk förlag 2015. 

         11    ex Droppar i folkhavet, Bok Murbruk förlag 2009. 

       168    ex Två röda pennor – ett urval texter av Maria Sandel och Karl Östman. Bok 2017. 

     2850    ex I Maria Sandels spår – Kungsholmen för 100 år sedan. Vandringsskrift 2017. 

         28    ex Träruckel, nödbostäder och spisrum – om arbetarnas bostadsförhållanden på  

                      Maria Sandels tid. Medlemsskrift 1-2015.  

 

Därutöver äger sällskapet tre uppsättningar av en utställning bestående av åtta textila 

vepor som berättar om Maria Sandel, hennes författarskap, hennes samtida 

författarkollegor, Kungsholmen och om den tid hon levde i. 
 

Vandringar 
Torsdagen den 18 maj genomförde sällskapet en vandring på Kungsholmen i Maria 

Sandels miljöer. Vandringen startade på Parmmätargatan där Maria Sandel växte upp 

och avslutades på Kungsholmens bibliotek med att Anne-Marie Lindgren och Kjersti 

Bosdotter berättade om Maria Sandel och biblioteket bjöd på fika. Ett femtontal personer 

deltog, mestadels intresserade bibliotekarier.  

 

Söndagen den 10 september samlades styrelsen samt några intresserade för ett besök vid 

graven där representanter ur styrelsen berättade om Maria Sandels begravning och gav 

en bild av hennes liv och hennes författarskap.  

 

Slutord 
Sällskapet har under 2017 fortsatt arbetet med att sprida kännedom om Maria Sandel 

genom olika medier. Ett stort antal arkivsökningar har genomförts under året i syfte att 

hitta fler okända dikter och noveller av Maria Sandel, vilket även resulterat i flera fynd 

av hittills okända verk. Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar och vänner som 

tipsat om var vi kan söka material om och av Maria Sandel i arkiven.  
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Vi har under året framgångsrikt slutfört arbetet med projektet ”Staden växer fram – 

Kungsholmen ur en kvinnlig författares perspektiv” vilket resulterat i en bok, en 

vandringsskrift, en utställning i tre uppsättningar samt genomförandet av fem 

forskarseminarier som förhoppningsvis bidragit till att öka intresset för att studera 

Maria Sandels författarskap. 

 

Slutligen vill vi i Maria Sandelsällskapet även framföra ett varmt tack till Karl Östman 

sällskapet, ABF Stockholm, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetarrörelsens 

arkiv och bibliotek för ett gott samarbete under året med arrangerandet av seminarier 

och vandringar. Att samarbeta med andra arbetarlitterära sällskap har varit en stor glädje 

och något vi vill fortsätta med. 

 

 

 

Stockholm i februari 2018 

 

Ewa Bergdahl                     Kjersti Bosdotter                    Malin Klingzell-Brulin 

 

               Anne-Marie Lindgren                     Maria Nyman-Stjärnskog     

 

                       Siw Johansson                        Leif Roland Jönsson      

 

 

 

 

 

 

 


