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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 
 

Sällskapets bildande 
År 2011 var det första i sällskapets historia. 
Ett fyrtiotal personer var med och bildade det nya litterära sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner den 14 
december 2010 i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm varvid bl.a. styrelse och övriga funktionärer utsågs 
för 2011. 
 
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 och övriga funktionärer 
Styrelsen har under 2011 haft följande sammansättning: 
Ingemar Ingevik,  ordförande 
Göran Eriksson,  vice ordförande 
Kent Josefsson, sekreterare 
Ulla Rådling, kassör 
Mats Hayen, ledamot 
Anna Höök, ledamot 
Anders Rådling, ledamot 
Rolf Blondell, suppleant 
Gunilla Lundin, suppleant 
Adjungerade 
Berndt Sundin  (2 sammanträden) 
Birgit Peters (1 sammanträde) 
Peter Häggqvist (1 sammanträde) 
 
Valberedning 
Birgit Peters (sammankallande) 
Hans Wicksell 
 
Revisorer 
Daniel Nilsson  
Gen Hedberg, suppleant. 
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Peter Häggqvist har varit sällskapets webbmaster. 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Dessutom har styrelsen varit samlad för 2 
möten om sällskapets visioner.  
 
Hedersmedlem 
Karl Borin 
 
Ekonomi 
Som framgår av bilagda årsredovisning innebär årets resultat ett överskott på 12 381 kr. Största 
intäktsposterna är medlemsavgifter och deltagaravgifter vid stadsvandringarna till minne av Per Anders 
Fogelströms födelsedag i augusti. Största kostnadsposterna (porto och kontorskostnader) utgör utskick till 
medlemmar som saknar e-mail (ca 175 personer). 
 
Medlemsantal och årsavgift 
Antalet medlemmar var vid årets slut 251. Årsavgiften har varit 100 kr. 
 
Programverksamheten 
Vi har det gångna året 

●  under våren arrangerat tre program på ABF, Sveavägen där Sören Lindström (Stadsmuseet), 
Ann-Sofi Forsmark (Stadsmuseet), Ulf Bagge, Birgit Peters och Mats Hayen medverkat 

● i februari-april i samarbete med ABF haft Studiecirkeln Den uthållige livsvandraren med Kent 
Josefsson som cirkelledare 

● genomfört fyra stadsvandringar till minne av Fogelströms födelsedag i augusti 

● deltagit med ett eget bord vid kulturfestivalens bokbord på Drottninggatan 21 augusti 

● informerat om Fogelströmsällskapet genom Rolf Blondell på Stigbergets borgarrum 11 september 

● den 13 oktober upplevt Forska som Fogelström, en spännande rundvandring under ledning av Mats 
Hayen  i Fogelströms fotspår djupt nere i Kungsklippans arkivmagasin (fullsatt  20 personer) 

● varit medarrangör i Stadsbibliotekets 7xFogelström med fotutställning, föredrag och stadsvandring 
under november-december  och där bl.a. vi själva medverkat med  föredrag och stadsvandring. 
Samtliga program  var mycket välbesökta (58-200 personer) och uppskattade. Bra PR för vårt 
sällskap och Paf. Vi vill tacka alla föredragshållare och Susi Holmgren, Claes Thiel och Lars 
Holmgren på Stadsbiblioteket för deras stora arbetsinsats, utmärkta  arrangemang och fina 
samarbete. 

● deltagit genom Kent Josefsson vid DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) höstmöte och då 
presenterat vårt sällskap 

● har Birgit Peters och Kent Josefsson  i egen regi genomfört sammanlagt  15 stadsvandringar och 13 
föredrag om Per Anders Fogelström. 
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● varit  representerade i planeringen av upprustning av Bryggartäppan  (hörnet 
Bjurholmsgatan-Gotlandsgatan på Södermalm) genom sin ordförande Ingemar Ingevik och Birgit 
Peters som kommit med förslag till text och bild på de skyltar som ska sättas upp i parken. 
Lekplatsbolaget  är på uppdrag av Södermalms stadsdelsförvaltning i färd med att bygga hus, 
ladugård och stall i mindre skala som barnen kan gå in i. Miljön ska visa hur människorna bodde i 
Stockholm under senare delen av 1800-talet. Namnet Bryggartäppan kommer att vara kvar. 
Namnberedningen har tillfrågats om en namnändring men svaret blev att Fogelström redan är 
memorerad på en annan plats i staden. Meningen är att daghemspersonal, föräldrar, mor- och 
farföräldrar kan läsa för barnen och samtidigt berätta om levnadsvillkoren förr i tiden. Vi tror att 
Fogelström skulle varit mycket nöjd med denna lekpark som kommer att invigas i juni 2012. 

● inlett ett samarbete med Ressel Rederi AB i syfte att under första halvåret 2012 sätta upp 
informationstavlor på båtarna Lotten och Emelie (trafikerar bl. a. Hammarby sjö) med texter och 
bilder kring Fogelströms stadserie och de två huvudpersonerna. 

● genom Peter Häggqvist implementerat på Youtube en film på 8.32 min., Mina drömmars stad - en 
presentation från Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner 
 
Nyhesbrev 
Sällskapet har under året  utgivit  2 nyhetsbrev (maj och december), vilka distribuerats till samtliga 
medlemmar.  
 
Vi vill slutligen tacka ABF på Sveavägen som ställt lokaler till vårt förfogande vid våra program och 
styrelsemöten samt svarat för marknadsföring av våra program.  
 
Stockholm i mars 2012 

 
 
Ingemar Ingevik,  ordförande  Göran Eriksson,  vice ordförande 
 
 
Kent Josefsson, sekreterare Ulla Rådling, kassör 
 
 
Mats Hayen, ledamot Anna Höök, ledamot 
 
 
Anders Rådling, ledamot 
 

 


