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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 
 

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 2012 haft följande sammansättning: 
Ingemar Ingevik,  ordförande (avliden 8.10.12) 
Göran Eriksson,  vice ordförande 
Kent Josefsson, sekreterare 
Ulla Rådling, kassör 
Mats Hayen, ledamot 
Anna Höök, ledamot 
Berndt Sundin, ledamot 
Rolf Blondell, suppleant 
Eva Dahlman, suppleant 
Adjungerade 
Birgit Peters (1 sammanträde) 
Peter Häggqvist (1 sammanträde) 
 
Valberedning 
Birgit Peters (sammankallande) 
Hans Wicksell 
 
Revisorer 
Daniel Nilsson  
Gen Hedberg, suppleant 
 
Webbmaster 
Peter Häggqvist  
 
Sammanträden 
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Dessutom har vi haft ett välbesökt 
medlemsmöte 11 oktober, då många bra förslag framkom.  
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Hedersmedlem 
Vår förste och ende hedersmedlem Kalle Borin avled den 20 januari 2012 i en ålder av 90 år. 
 
Ekonomi 
Som framgår av bilagda årsredovisning innebär årets resultat ett överskott på 7 664 kr (f.å.12 381 kr). 
Största intäktsposten är medlemsavgifter. Största kostnadsposterna (porto och kontorskostnader) utgör 
utskick till medlemmar som saknar e-mail (ca 90 personer). 
 
Medlemsantal och årsavgift 
Antalet medlemmar var vid årets slut 229. Årsavgiften har varit 100 kr. 
 
Programverksamheten 
Vi har det gångna året  under året arrangerat fyra program på ABF, Sveavägen i Stockholm  

 Möt Lotten i filmen Mina drömmars stad 14 februari  
Skådespelerskan Britt Louise Tillbom spelade Lotten i filmen Mina drömmars stad 1976 byggd 
på Per Anders Fogelströms roman med samma namn. Hon samtalar om filmen med sekreteraren 
i Fogelströmsällskapet Kent Josefsson  

”De visste sitt värde”: Djurabor i det tidiga 1900-talets Stockholm 14 mars  
Professor Anna Götlind från Stockholms universitet berättar om herrarbete och dalfolkets 
säsongsvisa arbetsvandringar till Stockholm, med särskilt fokus på en grupp Djurabor som 
bodde i Gamla Stan omkring förra sekelskiftet  

Stockholm svart på vitt – Fotografier från innerstaden 1860-1960 16 april 
 Helena Friman berättar om sin nya bok från Stockholmia Förlag där det är bilderna som spelar 
huvudrollen och berättar stadens historia 

Per Anders Fogelström– Ett liv för litteraturen, freden och miljön  22 oktober 
Författaren Karl-Olof Andersson presenterar den första heltäckande biografin över Per Anders Fogelström. 
Boken bygger på ett omfattande källmaterial, bland annat Fogelströms stora, efterlämnade arkivsamling och 
på samtal med personer som kände honom väl. 
 
Vidare har vi 

● genomfört tre stadsvandringar i augusti till minne av Per Anders Fogelströms födelsedag  

● deltagit med ett eget bord vid kulturfestivalens bokbord på Drottninggatan 19 augusti 

● deltagit vid DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) årsmöte och höstmöte 

● Invigning av Bryggartäppan, en succé 
Den 14 juni invigdes inför närmare 500 personer, bland dem många barn, den nya lekparken 
Bryggartäppan på Södermalm. Temat för parken är inspirerat av stockholmsmiljöerna i  Per Anders 
Fogelströms roman "Mina drömmars stad". 
På invigningen kåserade författaren Björn Ranelid kring Per Anders Fogelström. Vår ordförande 
Ingemar Ingevik talade om Fogelströms Södermalm och betonade särskilt barnen och deras park för 
att de bättre skall förstå nuet och framtiden. 
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Genom fina trähus uppbyggda för hand i parken i en skala lämplig för barn, har en miljö skapats som 
ska påminna om hur det såg ut på Söder i mitten och slutet av 1800-talet. Skyltar med citat ur "Mina 
drömmars stad", skapat av Birgit Peters från Sällskapet, har satts upp i parkens uppbyggda miljöer. 
Detta ger ett pedagogiskt innehåll till parken, med möjlighet för vuxna att prata med barnen om hur 
folk bodde och hade det förr i världen.  

● i  samarbete med Ressel Rederi AB  under första halvåret 2012 satt upp informationstavlor på 
båtarna Lotten och Emelie (trafikerar bl. a. Hammarby sjö och Nybroviken) med texter och bilder (av 
Birgit Peters) kring Fogelströms stadserie och de två huvudpersonerna 

● Fogelströmhäfte 
Birgit Peters har utarbetat en ny publikation Perspektiv på Per Anders Fogelström rikt illustrerad  
 med färgfoton och svartvita bilder från Stockholms stadsmuseum. 
 Birgit har gett oss i gåva ett antal exemplar av häftet , vilka vi distribuerat till samtliga medlemmar  
 som betalt medlemsavgiften  

● initierat  att fotoutställningen om Per Anders Fogelström på Stadsbiblioteket hösten 2011 flyttades 
till Hornstulls bibliotek. Ingemar Ingevik och Kent Josefsson från Sällskapet medverkade vid 
invigningen 10 maj. 
 
Birgit Peters och Kent Josefsson  har i egen regi genomfört sammanlagt 37 stadsvandringar och  
föredrag om Per Anders Fogelström 
 
Nyhetsbrev 
Sällskapet har under året  utgivit  2 nyhetsbrev (augusti och december), vilka distribuerats till 
samtliga medlemmar.  
 
Vi vill slutligen varmt tacka ABF på Sveavägen som ställt lokaler till vårt förfogande vid våra 
program och styrelsemöten samt svarat för marknadsföring av våra program.  
 
Stockholm i februari 2013 

 
 
Göran Eriksson,  t.f. ordförande Kent Josefsson, sekreterare 

 

Ulla Rådling, kassör Mats Hayen, ledamot 
 

 
Anna Höök, ledamot Berndt Sundin, ledamot 
 
 
 

 


