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Maria Sandelsällskapet 
        

Verksamhetsberättelse 2014 

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 2014 
Söndagen den 6 april samlades medlemmar i Maria Sandelsällskapet till sitt  

tredje 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 2014, 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 2014 ska värva fler medlemmar, regelbundet sända ut ett nyhetsbrev till 

medlemmarna, producera en medlemsskrift, upprätta ett arkiv för Maria 

Sandelsällskapet på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, genomföra stadsvandringar, 

vårda Maria Sandels grav på Skogskyrkogården, arrangera bokcirkel och 

seminarieverksamhet, ansluta sällskapet till DELS, utveckla en hemsida för sällskapet, 

forska efter uppgifter och av och om Maria Sandel samt allmänt verka för upplysning 

och spridning om Maria Sandels författarskap och person.  

 

I samband med årsmötet efter avslutade förhandlingar berättade författaren Hans 

Lagerberg om sin nyutkomna bok Alla dessa författare på Kungsholmen, som beskriver 

författare och skriftställare, däribland Maria Sandel, som bott och verkat på 

Kungsholmen i Stockholm. 

 

Styrelse 
Ewa Bergdahl, ordförande, vald till 2016 

Kjersti Bosdotter, kassör, vald till 2015 

Malin Klingzell-Brulin, sekreterare, vald till 2016 

Anne-Marie Lindgren, ordinarie ledamot, vald till 2016 

Maria Nyman-Stjärnskog, ordinarie ledamot, vald till 2015 

Siw Johansson, suppleant, vald till 2016 

Monica Borg, suppleant, vald till 2015 
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Revisorer 

Roger Mogert, ordinarie, vald till 2015 

Elisabeth Brandt-Ygeman, ordinarie, vald till 2015  

Petra Larsson, suppleant, vald till 2015 

Robert Johansson, suppleant, vald till 2015 

 

Valberedning 
Lotta Durgé, sammankallande 

Jenny Wrangborg   
 

 

Styrelsens sammanträden 
Under året har styrelsen hållit fyra protokollförda sammanträden den 6/4, 10/5,  

21/9, 17/11 samt fyra arbetsmöten den 29/1, 14/5, 22/5 samt 4/12 då vi arbetat med 

planering och arkivsökning. 
 

 

Medlemmar 
Den 31 december 2014 hade sällskapet 50 medlemmar, en glädjande ökning med 14 

medlemmar sedan året innan. 
 

 

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

Socialistiskt Forum i Stockholm. Vid DELS årsmöte 10/5 i Stockholm gavs möjlighet 

för sällskapet att som ny medlem presentera sig. Sällskapet sprider även information 

genom sin facebooksida och har under året färdigställt en hemsida med adress: 

mariasandel.wordpress.com  

 

Om Maria Sandel har under året publicerats en artikel av Arne Högström i tidskriften 

Arbetarhistoria nr 152 (2014:4). 

 

Beata Agrell har under året publicerat ”Exempel på romance och melodram i tidig 

svensk arbetarprosa. Maria Sandel och Karl Östman”. I Liv, lust och litteratur. Fest-

skrift till Lisbeth Larsson. Red. Kristina Hermansson, Christian Lenemark & Cecilia 

Pettersson. Göteborg & Stockholm: Makadam, s 145–157 och ”Bilder av mördare i 

svensk arbetarprosa från tidigt 1900-tal”. Arche 2014, nr 46–47. Sid 210–219.  

  

Under 2014 har fem medlemsbrev (feb, april, juni, oktober och december) skickats 

ut till medlemmarna.  

 

Kjersti Bosdotter har skrivit ett referat om seminariet 26 oktober om Maria Sandel  

och Karl Östman till tidningen Parnass. 
 

 

Vandringar och busstur 
Söndagen den 20 april genomförde sällskapet en vandring på Kungsholmen i samband 

med att Socialdemokraterna fyllde 125 år. Kjersti Bosdotter, Malin Klingzell-Brulin, 

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

28 personer förutom styrelsens medlemmar deltog i vandringen och flera valde att bli 

medlemmar efteråt. 
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I samarbete med ABF Stockholm, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetar-

rörelsens arkiv och bibliotek och Tidningen Arbetet genomfördes en busstur till 

Stockholms arbetarförfattarmiljöer lördagen den 15 juni med drygt 50 deltagare.  

Från Maria Sandelsällskapet medverkade Kjersti Bosdotter, Lotta Durgé och Malin 

Klingzell-Brulin och berättade om Maria Sandel och visade hennes miljöer under färden.  

Måndagen 1 september genomförde Kjersti Bosdotter och Anne-Marie Lindgren en 

vandring på Kungsholmen i Maria Sandels fotspår tillsammans med PRO Kultur 

Stockholm med ett femtontal deltagare. 

Lördagen den 20 september genomförde Anne-Marie Lindgren o Kjersti Bosdotter  

en vandring som var beställd av Kungsholmens biblioteksförening. 

 

Söndagen 21 september genomfördes en vandring på Kungsholmen i Maria Sandels 

fotspår. Kjersti Bosdotter, Anne-Marie Lindgren, Malin Klingzell-Brulin och Ewa 

Bergdahl från styrelsen berättade om de arbetarmiljöer som Maria Sandel skildrar i  

sina böcker. Fyra personer deltog bland annat etnologen och doktoranden Marcus 

Cederström, som håller på med ett avhandlingsarbete om svenska arbetarkvinnor 
som emigrerade till USA under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. 

 

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

med plantering av blommor och allmän tillsyn. Lördagen den 10 maj samlades 

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

läste dikten ”Rösta rött!” av Maria Sandel.  

 

Styrelsen har under året haft kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att diskutera 

möjligheterna att Maria Sandels grav kulturmärks och att skötseln omhändertas av 

kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm stad. 

 

 

Seminarier och aktiviteter 
Sällskapet arrangerade i samarbete med Karl Östmansällskapet ett seminarium på ABF-

huset söndagen 26 oktober. Seminariet ingick i DELS seminarieserie ”Litterära 

sällskapsliv”. Författaren Vibeke Olsson Falk höll ett föredrag om Maria Sandel och 

Karl Östman som representanter för våra tidigaste arbetarförfattare under titeln: 

Solidariteten och ensamheten.  

 

Torsdagen 7 november samlades ett fyrtiotal intresserade från PRO Järfälla & Kultur i 

Kallhälls Folkets Hus för att lyssna till ett föredrag om Maria Sandel som hölls av 

Anne-Marie Lindgren och Kjersti Bosdotter, båda styrelsemedlemmar i Maria 

Sandelsällskapet. De berättade om Maria Sandels liv och författarskap och beskrev hur 

hennes livsvillkor varit samt hur hon trots sina handikapp kunde skildra arbetarklassens 

levnadsvillkor under tidigt 1900-tal. Ett fyrtiotal personer deltog.  

 

Styrelsen hade inför detta gjort ett bildband om Maria Sandel och hennes författarskap. 

Till protokollet bifogades historiska bilder och bilder av olika utgåvor av Maria Sandels 

böcker. 
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Tidningen MORGONBRIS fyllde 110 år fredagen 14 november. Ewa Bergdahl, Kjersti 

Bosdotter och Maria Bosdotter uppvaktade tidningsredaktionen med ett medlemskap i 

Maria Sandelsällskapet.  

 

Sällskapet var representerat med information och värvningsblad vid Arbetarrörelsens 

arkiv och bibliotek och Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskaps gemensamma bokbord 

under Socialistiskt Forum lördagen den 22 november. 

 

Sällskapet har under året ansökt och beviljats medlemskap i DELS (De litterära 

sällskapens intresseorganisation. Kontakter har tagits med DELS om att medverka till 

att mindre litterära sällskap kan bli representerade vid den årliga Bok- och 

Biblioteksmässan i Göteborg.  

 

Arkivbildning 
I början av 2014 lämnade sällskapet in samtliga originalhandlingar såsom protokoll och 

dylikt till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) där ett arkiv upprättats i 

sällskapets namn. Tanken är att även upprätta en förteckning med det som påträffats av 

och om Maria Sandel samt fysiskt samla detta material i det rum som AKS disponerar 

på ARAB. 

 

Skrifter och bokutgivning 
Sällskapet har ansökt om och erhållit en ISBN/ISSN serie för bokutgivning. 

En medlemsskrift är under produktion. Skriften kommer att innehålla nyutgivning av 

fyra noveller av Maria Sandel med temat barn och föräldraskap och ska sändas ut till 

samtliga medlemmar samt finnas tillgänglig att köpa vid kommande seminarier och 

vandringar. 

 

Ett samarbete har inletts under året med Karl Östmansällskapet om att ge ut en 

gemensam bok med texter av båda författarna och med inledning av författaren Vibeke 

Olsson Falk. Boken beräknas få ett omfång på ca 240 sid med svartvita bilder och 

innehålla både noveller, utdrag ur romaner samt dikter. Arbetet med att göra ett urval ur 

Maria Sandels produktion har inletts under året. Två arbetsmöten har hållits under året 

och ansökningar om tryckningsbidrag har skickats till Längmanska kulturfonden och till 

Stockholms Arbetareinstitutförening.  

 

 

Slutord 
Under året har sällskapet genomfört en rad aktiviteter för 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. Antalet medlemmar har ökat 

under året, men det krävs att vi fortsätter vara aktiva och kan erbjuda deltagande för att 

behålla medlemmarnas intresse och engagemang.  

 

Det inledda arkivarbetet, som under året främst engagerat styrelsen har lett till 

nyupptäckten av några kampdikter och en novell av Maria Sandel. Arbetet med 

arkivsökning kommer att intensifieras under 2015. Sällskapet har under året också fått  

ta del av fotomaterial och av omnämnanden av och om Maria Sandel från medlemmar 

och deltagare vid seminarier och vandringar, vilket vi varmt uppskattar.  
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Slutligen vill vi i Maria Sandelsällskapet framföra ett stort tack till ABF Stockholm  

samt till Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek  

och Tidningen Arbetet för ett gott samarbete med arrangerandet av seminarier, buss-

turer och vandringar. 

 

 

 

Stockholm den 21 februari 2015 

 

Ewa Bergdahl                  Kjersti Bosdotter                    Malin Klingzell-Brulin 

 

               Anne-Marie Lindgren                     Maria Nyman-Stjärnskog     

 

                       Siw Johansson                               Monica Borg 

 

 

 


