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Maria Sandelsällskapet 
        

 

Verksamhetsberättelse 2015 

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 2015 
Tisdagen 21 april samlades medlemmar i Maria Sandelsällskapet till sitt  

fjärde 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 2015, 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 2015 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 efter avslutade förhandlingar berättade journalisten Lena 

Elisabeth Tallberg om Maria Sandel med utgångspunkt i sin universitetsuppsats om 

hennes författarskap. Hennes föredrag hade titeln: ”Drömmen om den bildade 

arbetaren.” 

 

Styrelse 
Ewa Bergdahl, ordförande, vald till 2016 

Kjersti Bosdotter, kassör, vald till 2017 

Malin Klingzell-Brulin, sekreterare, vald till 2016 

Anne-Marie Lindgren, ordinarie ledamot, vald till 2016 

Maria Nyman-Stjärnskog, ordinarie ledamot, vald till 2017 

Siw Johansson, suppleant, vald till 2016 

Monica Borg, suppleant, vald till 2017 
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Revisorer 

Roger Mogert, ordinarie, vald till 2016 

Elisabeth Brandt-Ygeman, ordinarie, vald till 2016  

Petra Larsson, suppleant, vald till 2016 

Robert Johansson, suppleant, vald till 2016 

 

Valberedning 
Lotta Durgé, sammankallande 

Jenny Wrangborg   
 

 

Styrelsens sammanträden 
Under året har styrelsen hållit fyra protokollförda sammanträden den 21/2, 21/4,  

3/5, 19/9 samt 5/12. Därutöver har sällskapet arrangerat arbetsmöten den 12/1, 4/2, 12/2, 

3/3, då vi arbetat med planering och arkivsökning. 
 

 

Medlemmar 
Den 31 december 2015 hade sällskapet 54 medlemmar, en glädjande ökning sedan 

föregående år med 4 medlemmar. 
 

 

Ekonomi 
En ansökan om 125 000 kr i projektmedel för 2016-2017 sändes under våren till 

Daneliistiftelsen, Stockholms stad och besked om beviljande erhölls i september 2015.  

Ansökan avser fyra delprojekt; delfinansiering av tryckning av den kommande boken 

med texter av Maria Sandel och Karl Östman, produktion av en vandringsbroschyr, 

produktion av miniutställning på vepor samt arrangerandet av tre forskarseminarier. 

 

Sällskapets arkiv 
Sällskapet lämnar kontinuerligt in originalhandlingar såsom protokoll och dylikt till 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB). En förteckning över allt som påträffats av 

och om Maria Sandel har upprättats och förvaras på ARAB tillsammans med kopior och 

avskrifter av materialet. Tack vare tillmötesgående släktingar till Maria Sandel har 

sällskapet fått tillgång till ytterligare några fotografier som har digitaliserats för att 

kunna användas i olika informationssammanhang. 

 

Maria Sandels grav 
Maria Sandelsällskapet ansvarar för graven på Skogskyrkogården och Lotta Durgé 

sköter det praktiska arbetet med plantering av blommor och allmän tillsyn. 

 

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

 

Medlemsbrev  
Under 2015 har fem medlemsbrev (januari, april, maj, augusti och december) skickats 

ut till medlemmarna.  
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Medlemsskrift 
Styrelsen har under året producerat en medlemsskrift med titeln: Träruckel, nödbostäder 

och spisrum. Om arbetarnas bostadsförhållanden på Maria Sandels tid. Skriften har 

skickats ut till samtliga medlemmar.  

 

Samarbete med Karl Östmansällskapet 
Samarbetet med Karl Östmansällskapet om att ge ut en gemensam bok med texter av 

båda författarna och med inledning av författaren Vibeke Olsson Falk har fortsatt under 

året. Ewa Bergdahl och Kjersti Bosdotter deltog i Karl Östmansällskapets årsmöte i 

Sundsvall 14 februari. Ytterligare ett möte ägde rum på Stockholms Central. Det gavs då 

tillfälle att diskutera det fortsatta arbetet med boken, som 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 pågått. Utgivningen 

planeras till 2016.  

 

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

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

den tid hon levde i genom sin facebook-sida och har under året färdigställt och 

uppdaterat en hemsida med adress: mariasandel.wordpress.com  

 

Maria Sandels roman: Familjen Vinge har under året utgivits i ny utgåva av Murbruk 

förlag med ett förord av författaren Lena Kallenberg. Boken har recenserats av Jane 

Morén i tidskriften KLASS, nr 2, 2015. 

 

Magnus Gustafson har publicerat uppsatsen; Egensinne och skötsamhet i tidig svensk 

arbetarlitteratur. Jämförelser och exempel från Martin Kochs, Maria Sandels, Dan 

Anderssons och Karl Östmans författarskap. Kulturbloggen.com 2015-05-18. 

Henrik Johansson har skrivit om Maria Sandel i sin blogg 2015. 

Anneli Jordahl har recenserat Murbruks nyutgåva av Maria Sandels Familjen Vinge i 

Feministiskt perspektiv.se, 2015. 

Kristian Lundberg har publicerat artikeln; ”Maria Sandel och den moderna 

statarlitteraturen” i Norrköpings Tidningars nätupplaga, NT.se 2015-06-19. 

 

Dala-Demokraten hade 24 april ett uppslag med titeln: ”Maria Sandel – vår första 

kvinnliga arbetarförfattare” skrivet av Ulf Lundén 

 

I tidningen ETC fanns en artikel av Rasmus Landström om Maria Sandel den 30 april 

med titeln: ”I morsornas vardag”.  

 

 

Seminarier och aktiviteter 
Söndagen 16 augusti arrangerades för 25e året i rad ”Världens längsta bokbord” längs 

Drottninggatan i Stockholm. Det var ett av många arrangemang i Stockholms 

kulturfestival som pågick hela veckan. Bland alla bokbord fanns även Roger Mogert, 

stadsbyggnads- och kulturborgarråd i Stockholms kommun och tillika revisor i Maria 
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Sandelsällskapet. Han sålde vid sitt välbesökta bord bland annat Maria Sandels två 

nyutgivna böcker; Familjen Vinge och Droppar i Folkhavet.  

Ewa Bergdahl och Kjersti Bosdotter besökte Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 24-27 

september och pratade med representanter för andra litterära sällskap. 

 

Kjersti Bosdotter höll föredrag den 15 oktober om Maria Sandels liv och författarskap 

för ”Nyfiken Grå” Vänsterpartiets pensionärsförenings studiecirkel. 

 

Sällskapet arrangerade ett seminarium på    -huset lördagen    november under 

Socialistiskt  orum.  rets tema var; ORGANISERA ER - GÅ IHOP. Anne-Marie 

Lindgren höll föredrag om kvinnors fackliga kamp med utgångspunkt i Maria Sandels 

berättelser för ett tjugotal intresserade. Sällskapet var även representerat vid Arbetarnas 

Kulturhistoriska Sällskaps bokbord där vi sålde Maria Sandels böcker och spred vårt 

informationsblad.  
 

 

 

Vandringar 
Söndagen den 3 maj genomförde sällskapet en vandring på Kungsholmen i Maria 

Sandels miljöer. Kjersti Bosdotter, Malin Klingzell-Brulin, Ewa Bergdahl, Anne-Marie 

Lindgren berättade och sjöng. Maria Nyman-Stjärnskog berättade och spelade. Ett tiotal 

personer deltog i vandringen.  

 
Lördagen den 19 september samlades delar av styrelsen samt ett tiotal intresserade för 

ett besök vid graven, där styrelsens ledamöter berättade om Maria Sandel och hennes 

författarskap och om begravningen i april 1927. Siw Johansson läste Maria Sandels dikt: 

Giv, giv, giv! Maria Nyman Stjärnskog läste Maria Sandels hyllningsdikt till Axel 

Danielsson. 

 

 

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 något under året men vi kan bli fler. Vi 

bör sträva efter att kunna erbjuda olika arrangemang för att behålla våra medlemmars 

intresse och engagemang.  

 

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

dikter som publicerats i dagspress och tidskrifter. I dagsläget har vi nu ett tjugofemtal 

hittills ej i bokform presenterade dikter samt ett par tre berättelser, varav en aldrig 

kommit i tryck. Arbetet med arkivsökning kommer att fortsätta under 2016. Sällskapet 

har under året också fått tillgång till några unika foton på Maria Sandel, vilket vi varmt 

uppskattar. Vi vill även tacka de medlemmar som bidragit med tips om texter av och om 

Maria Sandel. 

 

Slutligen vill vi i Maria Sandelsällskapet framföra ett stort tack till ABF Stockholm  
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samt till Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek  

och Tidningen Arbetet för ett gott samarbete under året med arrangerandet av seminarier 

och vandringar. Ett särskilt tack riktar vi till Transportarbetareförbundet som bistod 

sällskapet vid tryckningen av medlemsskriften. 

 

 

 

Stockholm den 31 januari 2016 

 

Ewa Bergdahl                  Kjersti Bosdotter                    Malin Klingzell-Brulin 

 

               Anne-Marie Lindgren                     Maria Nyman-Stjärnskog     

 

                       Siw Johansson                               Monica Borg 

 

 

 

 

 

 


