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Maria Sandelsällskapet     

        

Verksamhetsberättelse 2019 

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 2019 
Tisdagen 19 mars samlades medlemmar i Maria Sandelsällskapet till sitt åttonde 
ordinarie årsmöte i ABF-huset i Stockholm. Ordförande Ewa Bergdahl hälsade 
välkommen och sedan följde sedvanliga årsmötesförhandlingar under Bjarne Isacsons 
ledning. Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad under 2019, 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 2019 ska verka för att till år 2020 ett minnesmärke uppförs i form av ett 
offentligt konstverk, utfört av Sam Westerholm och som ska placeras i St Göransparken, 
där grunderna efter de s.k. Skogshyddorna är belägna. Vidare ska vi vårda och utveckla 
hemsidan och vår Facebook-sida, distribuera ett medlemsbrev minst 4 ggr/år, vårda 
Maria Sandels grav på Skogskyrkogården och marknadsföra och sprida sällskapets 
skrifter genom deltagande i arrangemang och seminarier. Verksamhetsplanen fastslog 
även att sällskapet ska inleda produktionen av en bok som presenterar Maria Sandels 
diktning. Det sistnämnda har inte genomförts, främst på grund av att ännu inte funnit 
någon litteraturvetare som kan åta sig uppdraget. 
 

 
Foto Ewa Bergdahl 
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Årsmötet inleddes med ett föredrag av Anne-Marie Lindgren, som berättade om barns 
och föräldrars villkor och kampen för ett drägligare liv i Stockholm kring 1910-talet. Ett 
trettiotal personer kom och lyssnade. 
 
Styrelse 
Ewa Bergdahl, ordförande, vald till 2020 
Kjersti Bosdotter, kassör, vald till 2021 
Malin Klingzell-Brulin, sekreterare, vald till 2020 
Anne-Marie Lindgren, ordinarie ledamot, vald till 2020 
Maria Nyman-Stjärnskog, ordinarie ledamot, vald till 2021 
Leif Roland Jönsson, suppleant, vald till 2021 
Siw Johansson, suppleant, vald till 2020 

 
Revisorer 
Roger Mogert, ordinarie, vald till 2020 
Elisabeth Brandt-Ygeman, ordinarie, vald till 2020  
Petra Larsson, suppleant, vald till 2020 
Robert Johansson, suppleant, vald till 2020 
 

 
Foto Kjersti Bosdotter 
 
Valberedning 
Lotta Durgé, sammankallande 
Jenny Wrangborg   
 
 

Styrelsens sammanträden 
Under året har styrelsen hållit fem protokollförda sammanträden den 2/2, 19/3,  
6/4, 31/8 samt 24/11. Styrelsen har även haft arbetsmöten 15 och 22 april, 9 augusti och 
2 december. 
 
 



	   3	  

Medlemmar 
Den 31 december 2018 hade sällskapet XX medlemmar, en ökning sedan föregående år 
med XX medlemmar. 
 
 

Ekonomi 
Ekonomin är god, då den största utgiftsposten, nämligen framtagning och tryckning av 
medlemsboken för året till största delen bekostats av bidragsmedel från Carl Cederblads 
stiftelse. 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
                                      
 

 
         Foto Lotta Durgé 
Medlemskap  
Maria Sandelsällskapet är sedan 2014 medlem i DELS – De Litterära Sällskapens 
samarbetsorganisation samt sedan 2017 även medlem i Föreningen Arbetarskrivare. 
 
Medlemsbrev  
Under 2019 har fem medlemsbrev (januari, april, juni, augusti och november) skickats ut 
till medlemmarna.  

 
Medlemsskriften 2019 
I syfte att kunna ge ut en bok som tar upp Maria Sandels bildningsideal och hennes 
relation till bildningsrörelsen sökte sällskapet under våren 2019 bidrag från Carl 
Cederblads stiftelse och fick ansökan beviljad. Professor emerita Beata Agrell, 
Göteborgs universitet anlitades som författare. Agrell har analyserat hela Maria Sandels 
författarskap utifrån hennes syn på bildning. 
 
Boken trycktes i 500 ex med titeln: Maria Sandel och folkbildningen. Inte bara vett och 
vetande – bildningens betydelse i Maria sandels författarskap. Boken har delats ut till 



	   4	  

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. 
 

 
 
2020 års medlemsbok 
Styrelsen har under året varit i kontakt med arkivarie Arne Högström vid Arbetar-
rörelsens arkiv och bibliotek. Högström har skrivit tre artiklar baserade på Maria Sandels 
brevväxling med olika personer under sin livstid. Artiklarna har tidigare publicerats i 
tidskriften ARBETARHISTORIA. Arne Högström är villig att komplettera artiklarna 
och ge ut dem i bokform under 2020. Sällskapet har erhållit publiceringstillstånd från 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 
 
Arbetet med ett Maria Sandelminnesmärke 2020 
Under 2019 har ytterligare kontakter tagits både med Stockholm stad och med konst-
nären Sam Westerholm, som har gjort skisser till ett minnesmärke som är tänkt att 
utföras i röd granit med reliefer som illustrerar scener ur Maria Sandels böcker. 
Stockholm stad har ställt sig positiva till idén och under året har upprustningen av St 
Göransparken på Kungsholmen inletts samt beslut tagits om den exakta placeringen av 
minnesmärket. 
Finansiering av projektet har sökts från en rad olika fonder och stiftelser. Projektet har 
kostnadsberäknats till 400 000 kr. Under året har vi fått beviljat ett anslag om 150 000 kr 
från Daneliistiftelsen. Arbetat med att hitta fler finansiärer fortsätter. 

 
Information och publicerat 
I samband med vandringar och seminarier och vid olika litterära arrangemang där 
sällskapet deltagit, har vårt informationsblad delats ut. Sällskapets böcker och skrifter 
har funnit på bokbord och sålts vid olika evenemang som t.ex. Arbetarlitteraturens dag 
på ARAB, Bokbord Stockholm, Litteraturfesten i Umeå och Socialistisk forum i 
Stockholm. 
 
Under året har det nystartade förlaget Arbetarlitteratur givit ut tre av Maria Sandels 
noveller i nytryck. Lycklig den som lyckan får (ur Vid svältgränsen 1908), På längtans 
vingar (ur Skånska Social-Demokraten 9 januari 1912) samt Enligt Svea Rikes lag (ur 
novellsamlingen Hexdansen 1919). 
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Maria Sandel på Face-book 
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 2019 fanns 894 gillare och 875 följare. 
 
Maria Sandels hemsida 
Sällskapets hemsida har adressen: www.mariasandel.com. Den sköts av styrelse-
suppleanten Siw johansson och fylls kontinuerligt på med information om aktiviteter och 
arrangemang, både sådant som varit och aktiviteter som är på gång. Här återfinns även 
en del texter av Maria Sandel samt en nedladdningsbar PDF-fil med årets medlemsbok: 
Maria Sandel och folkbildningen inklusive den fullständiga litteraturförteckningen och 
notapparaten. 
 

Utställningar 
Utställningen om Maria Sandel som består av åtta textila vepor har under året visats på 
Norbergs bibliotek under perioden 1 april till 15 juni. 
 
Seminarier, bokbord och aktiviteter 
Sällskapet medverkade med presentation och bokbord på Arbetarlitteraturens dag på 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek lördagen den 26 januari och Maria Sandel fick en 
framträdande plats både på affisch och i programmet, då temat var kvinnliga arbetar-
författare. Ewa Bergdahl berättade för de närvarande sällskapen om Maria Sandels 
författarskap. Ett 80-tal personer deltog. 
 
Måndagen 28 januari föreläste Ewa Bergdahl om Maria Sandel på Årsta bibliotek för ett 
femtiotal intresserade åhörare. 
 
Tisdagen 29 januari höll styrelseledamoten Maria Nyman-Stjärnskog ett föredrag om 
Maria Sandel på Malmö Hörselskadades lokalförening för ett 25-tal deltagare. 
 
Maria Sandelsällskapet deltog med bokbord i den årliga litteraturfestivalen 15-17 mars i 
Umeå. Litt-festen bjöd på ett stort utbud av seminarier, samtal och författarpresentationer. 
Bokbordet delades med Föreningen Arbetarskrivare. 
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  Foto Kjersti Bosdotter 
 
Måndagen 1 april arrangerade Norbergs kvinnoakademi en föreläsningskväll på Norbergs 
bibliotek där Ewa Bergdahl berättade om Maria Sandel. 
 

 
Foto Stig Söderlind 
 
Onsdagen 24 april var sällskapet inbjudet till Svenska Clartéförbundet för att berätta om 
Maria Sandel. Ewa Bergdahl deltog. 
 
Fredagen 7 juni deltog Ewa Bergdahl med ett föredrag om Maria Sandel på konferensen 
Industrial Labour & Literary Culture in the long nineteenth Century, arrangerat av 
forskningsprojektet: Pistol, Pen and Press, Manchester. Konferensen ägde rum i 
Tammerfors, Finland. 
 



	   7	  

Lördagen 18 augusti medverkade sällskapet med ett bokbord på Stockholm Bokbord, 
som delades med Föreningen Arbetarskrivare. Kjersti Bosdotter och Ewa Bergdahl höll 
en presentation av Maria Sandel på De litterära Sällskapens Samarbetsorganisations 
(DELS) scen i Norr Latin. 
 
Lördagen 23 november delade sällskapet bokbord med Arbetarnas Kulturhistoriska 
Sällskap (AKS) på Socialistiskt Forum i ABF-huset, Stockholm. Vi passade samtidigt på 
att dela ut årets medlemsbok till de medlemmar som kom förbi. 

Vandringar 
Söndagen 28 april arrangerades en vandring på Kungsholmen i Maria Sandelsspår med 
ett tjugotal deltagare. Malin Klingzell-Brulin, Anne-Marie Lindgren och Kjersti 
Bosdotter höll i programmet.  
 

 
 
Söndagen 31 augusti genomförde sällskapet en vandring på Kungsholmen med ett drygt 
tjugotal deltagare. Vandringen startade på Kungsklippan och avslutades vid St 
Göransparken. 

 
       Skrifter och material i lager 
       Vid årsskiftet fanns följande informationsmaterial och skrifter i lager: 
           xx       Familjen Vinge, bok Murbruk förlag 2015. 
           xx       Droppar i folkhavet, bok Murbruk förlag 2009. 
         xxx       Två röda pennor – ett urval texter av Maria Sandel och Karl Östman, bok   

 2017. 
       xxxx I Maria Sandels spår – Kungsholmen för 100 år sedan, vandringsskrift 2017. 
           xx Träruckel, nödbostäder och spisrum – om arbetarnas bostadsförhållanden på  
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       Maria Sandels tid, medlemsskrift 1-2015.  
         xxx Arbetarfamiljer i 1910-talets Stockholm, bok 2018 
         xxx Maria Sandel och folkbildningen, bok 2019 
 

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 
Under det gångna året har sällskapet 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. Arbetet med arkivsökningar har pågått oförtrutet, vilket 
resulterat i flera ny fynd av dikter som tidigare endast publicerats i arbetarpressen. 
Styrelsen vill passa på tillfället att tacka alla medlemmar och vänner som tipsat om var 
vi kan söka material om Maria Sandel i arkiven. 
 
En stor arbetsinsats  har under året gjorts för att söka finansiering för det kommande 
minnesmärket över Maria Sandel och det arbetet kommer att fortsätta tills projektets 
finansiering har ordnats. 
 
Maria Sandelsällskapet vill även framföra ett varmt tack till ABF Stockholm, Arbetarnas 
Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Föreningen 
Arbetarskrivare för ett gott samarbete under året med arrangerandet av seminarier, 
bokbord 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 Carl Cederblads stiftelse, som genom sitt ekonomiska bidrag till 
sällskapet, möjliggjort utgivningen av 2019 års medlemsbok: Agrell, Beata: Maria 
Sandel och folkbildningen. Inte bara vett och vetande – bildningens betydelse i Maria 
Sandels författarskap 2019. 
 
Stockholm februari 2020 
 
 
Ewa Bergdahl       Kjersti Bosdotter                Malin Klingzell-Brulin 
 
 
Anne-Marie Lindgren                           Maria Nyman-Stjärnskog 
 
 
         Siw Johansson   Hans Lagerberg 
 
 
 
 
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      

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


