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Sällskapet Per Anders Fogelströms vänner
Org.nr.802456-9710

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Syfte
Föreningen vill verka för att minnet av Per Anders Fogelströms person, författarskap och
kulturgärning hålls levande och vill stimulera till läsning av alla hans romaner och
faktaböcker. Kunskapen om vägen till nuet som Fogelström förmedlar i sina
Stockholmsromaner skall spridas framför allt till yngre generationer för att ge dem perspektiv
på dagens samhälle (§ 2 i stadgarna).
Styrelse
Styrelsen har under 2016 efter årsmötet den 23 februari haft följande sammansättning:
Kent Josefsson, ordförande
Eva Dahlman, vice ordförande
Ann-Marie Jahnfors, sekreterare
Ulla Rådling, kassör
Karl-Olof Andersson, ledamot
Ulf Bagge, ledamot
Lars Epstein, ledamot
Göran Eriksson, ledamot
Susanne Ödmark, ledamot
Valberedning
Anders Rådling, sammankallande
Mats Hayen
Revisorer
Daniel Nilsson
Gen Hedberg, suppleant
Programkommitté
Anders Rådling, sammankallande
Ann-Marie Jahnfors
Kent Josefsson
Kettil Mannerheim
Filmare
Peter Häggqvist
Sammanträden
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden inklusive årsmötet.
Ekonomi
Som framgår av bilagda årsredovisning innebär årets resultat ett överskott på 17 980 kr. (
föregående år + 7 454  kr)
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Medlemsantal och årsavgift
Antalet medlemmar vid årets slut var 291 (282 föregående år). Årsavgiften har varit 150 kr
per medlem och för ytterligare familjemedlem 75 kr för var och en.
Medlemsinformation i form av ett nyhetsbrev, med information om sällskapets kommande
aktiviteter under året samt information om Fogelströmåret 2017 skickades ut till
medlemmarna i februari resp. december. Samtliga medlemmar som hade betalat
medlemsavgiften för 2016 fick i slutet av året som medlemsgåva boken PER ANDERS
FOGELSTRÖM Stockholmsskildraren och samhällsdebattören o ch ett tack för det år som
gått.
Programverksamheten
Under året har ett mångsidigt program genomförts, med ett stort antal besökare, i samarbete
med ABF och med följande rubriker och innehåll.
Fritänkaren Per Anders Fogelström och den kristna tron
17 februari
Domprosten Hans Ulfvebrand reflekterade om tro och existentiella frågor utifrån fritänkaren
Per Anders Fogelström.
Mina drömmars stad-ett samtal om vad böckerna betytt för olika generationer i en familj
16 mars
Eliza Kücükaslan och Linda Kücükaslan Karlsson berättade om hur de har präglats av
Fogelströms böcker. I ljuset av Stadsserien förstod de sin egen klassresa och sina föräldrars
flytt som tonåringar från landsbygden i sydöstra Turkiet till Gislaved och Stockholm. Olika
tidsperioder, olika generationer men med samma drivkraft.
På gränsen till Sverige 1906-1927
18 oktober
Arkivpedagog Kettil Mannerheim, Stockholms stadsarkiv, reflekterade och berättade om
musicerande italienare, finska socialister, ryskjudiska gårdfarihandlare och om hur
migrationspolitiken skärptes för hundra år sedan samt vad Fogelström hade att säga om
migration i sina romaner.
Talar Per Anders Fogelström till oss idag?
2 november
Författaren Hans Lagerberg reflekterade över om Per Anders Fogelström har något att säga vår tid.

Per Anders Fogelström 100 år
15 november
Kent Josefsson, ordförande i Fogelströmsällskapet berättade om Per Anders liv och verk och
händelser under jubileumsåret samt om en ny bok om Per Anders Fogelström.
Den inplanerade programpunkten Per Anders Fogelström talar till oss i vår tid, som skulle ha
ägt rum den 12 maj med journalisten och författaren Mustafa Can, flyttades till våren 2017.
Litterär salong – Per Anders Fogelström – ett liv för litteraturen och freden
23 oktober

3

Kent Josefsson, ordförande i Fogelströmsällskapet, berättade om författaren och
samhällsdebattören Per Anders Fogelström och samtalade med Agnes Hellström, ordförande i
Svenska Freds, om Fogelströms engagemang i fredsrörelsen.
Den litterära salongen anordnades i samarbete med De litterära sällskapen (DELS).
Vidare har Ulf Bagge och Kent Josefsson i egen regi genomfört ett stort antal stadsvandringar
och föredrag om Per Anders Fogelström.
Sällskapet har även deltagit vid DELS års- och höstmöten.
Fogelströmåret 2017
Förberedelserna inför Jubileumsåret till 100- årsminnet av Per Anders Fogelströms födelse
har intensifierats under året. Sällskapet har samarbetat aktivt med Kulturförvaltningen i
Stockholm. Kulturförvaltningen har organiserat upp sin planering av aktiviteter, under
Fogelströmåret 2017 som är stadens benämning på jubileumsåret, i en styrgrupp och en
arbetsgrupp och sällskapet har under året haft representanter i dessa grupper. Dessa
representanter har initierat till och påverkat kulturarrangemang och andra aktiviteter som
staden kommer att genomföra under Fogelströmåret.
Sällskapet har via Kungliga biblioteket fått tillgång till ett tidigare okänt manus, skrivet av
Fogelström som 21-åring, med titeln Den okuvliga friheten. På initiativ av sällskapet togs
kontakt med staden som i sin tur kopplade in Stockholmia förlag och förlaget kommer att ge
ut boken under Fogelströmåret,
Kontakter har tagits med Kungliga bibloteket för att få biblioteket att arrangera något under
Fogelströmåret.
Sällskapet har även samarbetat med ABF Stockholm i planeringen av sällskapets egna
arrangemang som kommer att äga rum under året 2017 på ABF samt med SVT med anledning
av den dokumentärfilm som SVT, på initiativ från sällskapet, producerar och som de beräknat
kommer att vara klar första halvåret 2017.
Kontakter har även tagits med SF för att få loss rättigheterna till att ta fram en CD-Box med
filmer som bygger på innehållet i Fogelströmböcker.
Sällskapet har kontaktat Bonniers Förlag angående eventuell upptryckning av Barnserien till
Fogelströmåret.
Sällskapet har under året givit ut en egen bok med titeln PER ANDERS FOGELSTRÖM
Stockholmsskildraren och samhällsdebattören och författare till den är de båda
styrelsemedlemmarna Karl-Olof Andersson och Lars Epstein. Skriften innehåller en kortfattad
och lättillgänglig skildring av Fogelströms breda livsgärning.
Under 2016 har sällskapet regelbundet aktualiserat och uppdaterat informationen på
Hemsidan om Fogelströmåret.
Bokmässan i Göteborg 22 – 25 september
Sällskapet deltog för andra året i rad på bokmässan och delade monter med
Strindbergsällskapet och Söderbergsällskapet under samlingsrubriken Tre
Stockholmsförfattare.
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Fogelströmsällskapets föreläsare var Göran Greider. Hans framträdande på De Litterära
Sällskapens scen var fokuserat på innehållet i boken Den okuvliga friheten som precis då hade
kommit ut i manusform. Intresset från åhörarna, ca 200 personer, var mycket stort. I montern
marknadsfördes boken genom affischering.
Stockholms stad hade tagit fram pins med olika Fogelströmcitat som delades ut till besökarna.
Sällskapet sålde ett antal exemplar av Karl-Olof Andersson bok Ett liv för litteraturen, freden
och miljön samt av Karl-Olof Anderssons och Lars Epsteins nya bok om Fogelström,
Montern hade många besökare som framförde sin uppskattning av Fogelströms författarskap.
Fogelströmstipendiet
Stipendiet är i vilande för att aktiveras vid lämpligt tillfälle.
Tack till ABF
Sällskapet vill framföra ett stort tack till ABF på Sveavägen som ställt lokaler till sällskapets
förfogande vid föreläsningar och styrelsemöten samt svarat för sällskapets program.
Stockholm i februari 2017

Kent Josefsson, ordförande

Eva Dahlman, vice ordförande

Ann-Marie Jahnfors, sekreterare

Ulla Rådling, kassör

Karl-Olof Andersson, ledamot

Ulf Bagge, ledamot

Lars Epstein, ledamot

Göran Eriksson, ledamot

Susanne Ödmark, ledamot
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