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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 
 

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 2013 (efter årsmötet 20.2) haft följande sammansättning: 
Kent Josefsson, ordförande 
Göran Eriksson,  vice ordförande 
Birgit Peters, sekreterare 
Ulla Rådling, kassör 
Ulf Bagge, ledamot 
Anna Höök, ledamot 
Berndt Sundin, ledamot 
Rolf Blondell, suppleant 
Eva Dahlman, suppleant 
Adjungerade 
Anders Rådling (4 sammanträden) 
Nedjma Boucheloukh (3 sammanträden) 
Birgit Peters (1 sammanträde) 
Valberedning 
Anders Rådling (sammankallande) 
Mats Hayen 
Revisorer 
Daniel Nilsson  
Gen Hedberg, suppleant 
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Programkommitté 
Mats Hayen, sammankallande 
Kent Josefsson 
Kettil Mannerheim 
Anders Rådling 
Berndt Sundin 
Filmare 
Peter Häggqvist 
Anders Rådling  
Sammanträden 
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Dessutom har vi haft ett välbesökt 
medlemsmöte 19 september, då filmen "Möten i skymningen", byggd på Fogelströms roman med samma namn, 
visades och första beslut togs om stadgeändring (utökning av antalet ordinarie ledamöter till 9). 
Ekonomi 
Som framgår av bilagda årsredovisning innebär årets resultat ett underskott  på 14 066 kr (f.å.+7 664 kr). 
Största intäktsposten är medlemsavgifter. Största kostnadsposterna utgör inköp och utskick som gåva till 
medlemmar av Parnass 7 500 kr. Vi har vidare tryckt upp en ny informationsbroschyr till en kostnad av 
10 240 kr. 
Medlemsantal och årsavgift 
Antalet betalande medlemmar var vid årets slut 203 (f.å. 229). Årsavgiften har varit 100 kr. 
Programverksamheten 
Vi har det gångna året arrangerat fem  program på ABF, Sveavägen i Stockholm: 
 
Humanisten Per Anders Fogelström 
och de borgerliga ceremonierna 
12 februari 
Mikael Göransson, f.d. ordförande för 
Humanisterna samt borgerlig och humanistisk officiant, inledde ett samtal om våra värderingar. 

Anton Nyström och 
Stockholms arbetareinstitut 
13 mars  
Kettil Mannerheim från Stockholmskällan 
berättade om läkaren som blev en pionjär inom 
svensk folkbildning och svensk fackföreningsrörelse. 
 
Stockholmskärlek 
- ett samtal om Hjalmar Mehr 
15 april 
Björn Elmbrant, journalist och biografiförfattare, 
samtalade med Stadsarkivets historiker 
Mats Hayen om Hjalmar Mehr och hans tid i 
Stockholmspolitiken. 
 
Bilder från det gamla Stockholm 1963 – 1967 
17 oktober 
Den etablerade Stockholmskännaren arkitekt Per Lindroos visade bilder och bjöd på 
en spännande och intressant resa från Södermalm till Norrmalm. 
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Studiecirkeln Fogelströms Stockholm 
Torsdagar i oktober 
Per Anders Fogelström är en av våra mest lästa och folkkära författare. Han var en 
utomordentligt stark skildrare av Stockholm och dess människor sett ur ett historiskt 
perspektiv. I studiecirkeln som bestod av fem träffar diskuterades  hans verk och 
gärning utifrån biografin Per Anders Fogelström. Ett liv för litteraturen, freden och miljön. 
Cirkelledare: Kent Josefsson 
 
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 

● medverkat med ett stort antal artiklar i litteraturtidskriften Parnass, som ges ut av DELS. Den är högt 
rankad bland litteraturtidskrifter i landet. Nummer 4 2013 hade temat Per Anders Fogelström. 
Vi har som gåva/julklapp gett våra medlemmar ett ex. av tidningen 
 

● Ulf Bagge, Kent Josefsson och Birgit Peters har i egen regi genomfört sammanlagt 103 
stadsvandringar och  föredrag om Per Anders Fogelström. Rolf Blondell har haft en föreläsning om 
Fogelström och släktforskningen 
 

● Birgit Peters genomfört en vandring i Vita bergsparken för våra medlemmar tillsammans med  
medlemmar i Södermalmsparkernas Vänner. 
 

● utlyst att stipendium om 10 000 kr till skolor som vill genomföra ett Fogelströmprojekt. 
 

Nyhetsbrev 
Sällskapet har under året  utgivit  1 nyhetsbrev, vilket distribuerats till samtliga medlemmar.  
 
Vi vill till sist rikta ett stort  tack till ABF på Sveavägen som ställt lokaler till vårt förfogande vid våra 
program och styrelsemöten samt svarat för marknadsföring av våra program.  
 

Stockholm i februari 2014 
 
 

Kent Josefsson, ordförande Göran Eriksson,  vice ordförande 

 

Birgit Peters, sekreterare Ulla Rådling, kassör 
 

 
Anna Höök, ledamot Berndt Sundin, ledamot 
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Ulf Bagge, ledamot 
 
 
 

 


