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Maria Sandelsällskapet     

        

Verksamhetsberättelse 2018 

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 2018 
Torsdagen 19 april samlades medlemmar i Maria Sandelsällskapet till sitt  

sjunde 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 2018, vilket innebär 150 kronor  

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

organisationer.  

 
 

 
P-O Mattsson och Ewa Bergdahl vid Maria 

Sandelsällskapets årsmöte 2018 

 

Årsmötet beslöt att anta styrelsens 

förslag till verksamhetsplan vilket 

innebar att sällskapet under 2018 ska 

arbeta för att värva fler medlemmar, 

sända ut ett nyhetsbrev till 

medlemmarna minst fyra gånger per 

år, producera en medlemsskrift om 

barn och föräldraskap i Maria Sandels 

berättelser, genomföra 

stadsvandringar, vårda Maria Sandels 

grav på Skogskyrkogården samt 

arbeta för att få den 

kulturminnesmärkt, marknadsföra 

och sprida sällskapets skrifter och 

böcker, 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 
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och spridning om Maria Sandels författarskap och person genom deltagande i 

seminarier, föreläsningskvällar och möten. 
 

I samband med årsmötet och efter avslutade förhandlingar höll litteraturvetaren Per-Olof 

Mattson, Stockholms Universitet en föreläsning med titeln: ”Hade arbetarlitteraturen 

några grindstolpar när den trädde in i svensk litteratur?” Föreläsningen var öppen för 

alla. 

 

Styrelse 
Ewa Bergdahl, ordförande, vald till 2020 

Kjersti Bosdotter, kassör, vald till 2019 

Malin Klingzell-Brulin, sekreterare, vald till 2020 

Anne-Marie Lindgren, ordinarie ledamot, vald till 2020 

Maria Nyman-Stjärnskog, ordinarie ledamot, vald till 2019 

Leif Roland Jönsson, suppleant, vald till 2019 

Siw Johansson, suppleant, vald till 2020 

 

Revisorer 

Roger Mogert, ordinarie, vald till 2019 

Elisabeth Brandt-Ygeman, ordinarie, vald till 2019  

Petra Larsson, suppleant, vald till 2019 

Robert Johansson, suppleant, vald till 2019 

 

Valberedning 
Lotta Durgé, sammankallande 

Jenny Wrangborg   
 

 

Styrelsens sammanträden 
Under året har styrelsen hållit fyra protokollförda sammanträden den 28/1, 12/4,  

16/9 samt 8/12. Styrelsen har även haft arbetsmöten 4 januari, 5 juni och 27 augusti. 
 

 

Medlemmar 
Den 31 december 2018 hade sällskapet 83 medlemmar, en ökning sedan föregående år 

med tre medlemmar. 
 

 

Ekonomi 
Ekonomin är god, då den största utgiftsposten, nämligen framtagning och tryckning av 

medlemsboken för året till största delen bekostats av bidragsmedel från Stockholms 

Arbetareinstitutsförening. Utgifterna hålls nere tack vare de många ideella insatserna.  

 

Maria Sandels personarkiv 
Under året har ett 50-tal nya 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 sker kontinuerligt. Sällskapets eget material ligger i ett separat arkiv. 
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Maria Sandels grav 
Maria Sandelsällskapet ansvarar och 

betalar för graven på Skogskyrko-

gården i Stockholm och medlemmen 

Lotta Durgé sköter tillsynen och 

bistår med plantering av blommor vid 

gravstenen under sommarhalvåret. 

 

 
 

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

samarbetsorganisation samt sedan 2017 även medlem i Föreningen Arbetarskrivare. 

 

Medlemsbrev  
Under 2018 har fem medlemsbrev (januari, mars, juni, augusti och november) skickats 

ut till medlemmarna.  

 

Medlemsskriften 2018 
2018 kunde vi tack vare ett tryckningsbidrag från Stockholms Arbetareinstitutsförening 

ge ut boken: Arbetarfamiljer i 1910-talets Stockholm med tre noveller av Maria Sandel 

och ett utdrag ur romanen Virveln. Texterna är kommenterade och boken har en längre 

beskrivande inledning av Anne-Marie Lindgren. Boken har delats ut till samtliga 

medlemmar som årets medlemsbok. 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.  
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2019 års medlemsbok 
I syfte att kunna ge ut en bok som tar upp Maria Sandels bildningsideal och hennes 

relation till bildningsrörelsen sökte sällskapet under våren 2018 bidrag från Cederblads 

stiftelse och fick sin ansökan beviljad. Styrelsen har anlitat professor emerita Beata 

Agrell, Göteborgs Universitet som huvudförfattare. Arbetstiteln på boken är: Vett och 

vetande – hut och hållning. 

 

Arbetet med ett Maria Sandelminnesmärke 2020 
Under året har kontakter tagits både med Stockholm stad och med konstnären Sam 

Westerholm, som har gjort några skisser på ett minnesmärke i granit med reliefer som 

illustrerar scener ur Maria Sandels böcker. Minnesmärket är tänkt att uppföras i 

anslutning till husgrunderna efter de så kallade Skogshyddorna som finns intill 

Mariebergs tunnelbaneuppgång. En kostnadsberäkning har tagits fram och en 

insamlingsfond har upprättats. Stockholm stad är positiva till idén, men exakt placering 

av minnesmärket är ännu inte klart. 

 

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 Litt-

festen i Umeå 16-17 mars, Stockholms bokbord söndagen 19 augusti, Socialistiskt 

Forum i Stockholm lördagen 24 november och i en rad andra sammanhang där 

styrelsemedlemmar har varit anlitade som föredragshållare.  

 

Boken Två röda pennor – ett urval texter av Maria Sandel och Karl Östman har 

tillsammans med vandringsskriften sålts vid bokbord och vid olika evenemang där Maria 

Sandelsällskapet deltagit. Vandringsskriften I Maria Sandels spår – Kungsholmen för 

100 år sedan har anmälts i tidskriften Parnass nr 1, 2018. 

 

Tisdagen 23 januari hölls ett ”boksläpp” för vandringsskriften I Maria Sandels spår – 

Kungsholmen för 100 år sedan på Kungsholmens bibliotek med ett tiotal deltagare. 

 

Under vintermånaderna 2018 gick Maria Sandels roman: Droppar i folkhavet som 

följetong i Dala-Demokraten. 

 

Maria Sandel finns omnämnd i DEA-föreningens nya utgåva av Stockholms 

kvinnokarta. 

 

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 2018 769 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 aktiviteter som 

är på gång. På hemsidan finns även ett litet fotoarkiv, en förteckning över Maria Sandels 

produktion samt en omfattande lista över facklitteratur som i olika hög grad behandlar 
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Maria Sandels författarskap. Sällskapet har även en plattform på DELS:s hemsida där 

information om sällskapet regelbundet uppdateras. 

 

Utställningar 
De tre uppsättningarna av de åtta textila veporna har under året varit utställda på ett flertal 

platser runt om i Sverige. Bland annat på Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona under 

hela året, på Almedalsbiblioteket i Visby från oktober månad samt på Knivsta bibliotek 

27 november–7 december 2018. 

 

 
Utställning om Maria Sandel på Knivsta bibliotek 2018. Bibliotekarie Gunnel Furuland och Siw  

Johansson från Maria Sandelsällskapet. 

 

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

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek lördagen den 27 januari och Ewa Bergdahl berättade 

för de närvarande sällskapen om Maria Sandels digitala arkiv på Arab. Ett 80-tal personer 

deltog. Litteraturvetaren Per-Olof Mattsson berättade om sin nyutgivna bok om 

arbetarförfattaren Martin Andersen-Nexö. Arrangörer var Arbetarrörelsens arkiv och 

bibliotek, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och ABF Stockholm. 
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Per-Olof Mattsson, Stockholms universitet 

berättar om Martin Andersen Nexö och hans 

förhållande till den svenska 

arbetarlitteraturen på Arbetarlitteraturens 

dag i Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 

 

Torsdagen den 15 mars höll styrelseledamoten Maria Nyman Stjärnskog ett föredrag om 

Maria Sandel på årsmötet för Södra regionen av Skådebanan i Skåne. 

 

Nordiska arbetarlitteraturkonferensen i Uppsala genomfördes 3-5 oktober med ett 50-tal 

deltagare från fyra länder. Konferensens tema var: Vem är arbetarförfattaren? Ewa 

Bergdahl berättade om hur Maria Sandel såg på sig själv som författare med 

utgångspunkt i de brev som finns bevarade från och till henne och Beata Agrell 

presenterade hur Maria Sandels böcker togs emot av den dåtida pressen och 

recensenterna.  

 

  
T v Beata Agrell föreläser om hur Maria Sandel recenserades i pressen.  

T h Maria Nyman-Stjärnskog berättar om Maria Sandel för Selma Lagerlöf-gruppen i Västra Vemmenhög 

i Skåne. 

 

Måndagen 12 november berättade Maria Nyman-Stjärnskog om Maria Sandel och hennes 

författarskap för Selma Lagerlöf-gruppen i Västra Vemmenhög. Många skrifter och 

böcker såldes och gruppen anmälde sitt intresse för medlemskap i sällskapet. 

 

Tisdagen 27 november medverkade Ewa Bergdahl i en presentation av PARNASS nya 

nummer om novellkonsten, där hon bidragit med en artikel om Maria Sandel och Karl 

Östmans författarskap och boken Två röda pennor. Arrangemanget hölls på 

Stadsbiblioteket i Stockholm. Ett fyrtiotal personer närvarade. 

 

Fredagen 30 november höll Ewa Bergdahl ett föredrag om Maria Sandel på 

Seniorakademien i Solna Folkets Hus för ett femtontal intresserade lyssnare. 
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Bokbord 
Sällskapet har haft flera bokbord under året: 

 

Lördagen 27 januari på Arbetarlitteraturens dag på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i 

Huddinge arrangerade sällskapet ett bokbord och sålde skrifter och böcker. 

 

För första gången deltog sällskapet i Litteraturfestivalen i Umeå 15-17 mars och hade 

under de tre dagarna iordningställt ett välbesökt bokbord. Flera av skrifterna, bla 

vandringsskriften I Maria Sandels spår hade rykande åtgång och flera medlemmar 

värvades. 

 

Söndagen 19 augusti deltog sällskapet med ett bokbord på det som tidigare kallades 

Världens längsta bokbord i Stockholm, men som nu heter Bokbord Stockholm. Vi delade 

bordet med Föreningen Arbetarskrivare och passade på att dela ut informationsblad om 

den kommande vandringen i Maria Sandels fotspår. 

 

Lördagen 24 november på Socialistiskt forum på ABF-huset i Stockholm deltog 

sällskapet med ett bokbord tillsammans med Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap (AKS). 

 

 

Vandringar 
Onsdagen 14 april genomförde Siw Johansson och Lotta Durgé en vandring på 

Kungsholmen i Maria Sandelsspår tillsammans med sin handbollsklubb. 

 

13 maj vandrade Kjersti Bosdotter i Maria Sandels spår med en grupp som medlemmen 

Micke Evhammar samlat. 

 

Söndagen 16 september vandrade ett drygt 50-tal personer tillsammans med några  

från styrelsen på en vandring från Kungsklippan ut till Mariebergs tunnelbaneuppgång. 

Vi berättade om Maria Sandels liv och författarskap och besökte platser som hade 

anknytning till henne och som hon omnämner i sina böcker. Vandringen var ett  

samarbete med AKS och ABF Stockholm. 
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Anne-Marie Lindgren från styrelsen berättar om kvinnohuset på Inedalsgatan på Kungsholmen.. 

 

Måndagen 5 nov genomförde Siw Johansson en vandring i Maria Sandels spår 

tillsammans med sin bokcirkel. 

 

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

           18       Familjen Vinge, bok Murbruk förlag 2015. 

           18       Droppar i folkhavet, bok Murbruk förlag 2009. 

         138       Två röda pennor – ett urval texter av Maria Sandel och Karl Östman, bok   

 2017. 

       2590 I Maria Sandels spår – Kungsholmen för 100 år sedan, vandringsskrift 2017. 

           18 Träruckel, nödbostäder och spisrum – om arbetarnas bostadsförhållanden på  

       Maria Sandels tid, medlemsskrift 1-2015.  

         340 Arbetarfamiljer i 1910-talets Stockholm, bok 2018 

 

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. 
 

 

Slutord 
Sällskapet har under 2018 fortsatt arbetet med att sprida kännedom om Maria Sandel 

genom olika medier. Framför allt är det glädjande att vi fått alltfler förfrågningar om 

föredrag och presentationer. Vi har fortsatt arbetet med arkivsökningar, vilket resulterat  

i flera fynd av dikter som endast publicerats i arbetarpressen. Styrelsen vill passa på 

tillfället 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 spridit vandringsskriften I Maria Sandels spår – Kungsholmen för 100 

år sedan samt producerat boken Arbetarfamiljer i 1910-talets Stockholm, som har blivit 

årets medlemsbok.  

 

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

oss och något vi vill utveckla under de kommande åren. Ett särskilt tack riktar vi även 

till Stockholms Arbetareinstitutsförening som genom sitt ekonomiska bidrag till 

sällskapet möjliggjort utgivningen av 2018 års medlemsbok: Arbetarfamiljer i 1910-

talets Stockholm. 

 

 

 

Stockholm i februari 2019 

 

Ewa Bergdahl                     Kjersti Bosdotter                    Malin Klingzell-Brulin 

 

               Anne-Marie Lindgren                     Maria Nyman-Stjärnskog     

 

                       Siw Johansson                        Leif Roland Jönsson      

 

 

 

 

 

 

 

 


