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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
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 2014 efter årsmötet 26.2 haft följande sammansättning:
Kent Josefsson, ordförande
Eva Dahlman, vice ordförande
Birgit Peters, sekreterare (1.1 - 19.5)
Ann-Marie Jahnfors, sekreterare (20.5 – 31.12)
Ulla Rådling, kassör
Ulf Bagge, ledamot
Rolf Blondell, ledamot
Hanna Holmer, ledamot
Mikaela Kindblom, ledamot
Valberedning
Anders Rådling, sammankallande
Mats Hayen
Revisorer
Daniel Nilsson
Gen Hedberg, suppleant
Programkommitté
Anders Rådling, sammankallande
Ann-Marie Jahnfors
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Kent Josefsson
Kettil Mannerheim
Film
Peter Häggqvist
Anders Rådling
Sammanträden
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Dessutom ett medlemsmöte 18 september, då
filmen"Medan staden sover" från 1950 visades. Manus Per Anders Fogelström och Lars-Erik Kjellgren.
Ekonomi
Som framgår av bilagda årsredovisning innebär årets resultat ett underskott på 7 383  kr (f.å.- 14 066 kr).
Intäktsposten är nästan uteslutande medlemsavgifter. Största kostnadsposterna har varit stipendium 10 000
kr och datahårdvara 6 495 kr för hemsidan. Vi hade stora överskott 2011 och 2012, så perioden 2011-2014
är i stort i balans.
Medlemsantal och årsavgift
Antalet medlemmar var vid årets slut 243 (f.å. 203). Årsavgiften har varit 100 kr.

Programverksamheten
Sällskapet har det gångna året arrangerat fem  program i samarbete med ABF på Sveavägen i Stockholm och i
samarbete med De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd (DELS) Litterär matiné på ABF samt Litterär salong i
samarbete med stadsmuseet på stadsmuseet.

Efterkrigstidens Stockholm – sanering eller rivningsraseri?
19 februari
Anders Sjöbrandt, författare till böckerna Staden som försvann del 1-2, berättade utifrån sitt pågående
avhandlingsarbete om de som ville och om de som inte ville förändra efterkrigstidens Stockholm.
Publik 25.

Morfar skrev inga memoarer
4 mars
Riksdagsmannen, språkröret, folkhögskoleläraren Gustav Fridolin samtalade med Kent Josefsson om den person
som stått honom allra närmast. Per Anders Fogelström avtackas i bokens efterord. Fogelström har lämnat sina spår i
Fridolins bok, inte minst i den vänliga berättarstämningen.
Publik 42.

Långholmen, fängelset och Per Anders Fogelström
1 april
Kjersti Bosdotter och Göran Eriksson från Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap (AKS), presenterade AKS:s
årsbok ”…faror för staten av svåraste slag – Politiska fångar på Långholmen 1880-1950” och Per Anders
Fogelströms anknytning till ämnet och till Långholmen.
Publik 23.
All denna sill, all denna längtan
8 oktober
Susanna Alakoski, en uppmärksammad föreläsare och författare, som kanske är mest känd för romanen
Svinalängorna, Augustpriset 2006, en stark klasskildring som blivit både teater och film. Dagboksessän
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Oktober i Fattigsverige tilldelades både VI:s litteraturpris, Moa-priset och arbetarrörelsens Ivar Lo pris
2014.
Hon talade om idag, igår, imorgon utifrån sin inledning till Radioteaterns dramatisering av Per-Anders
Fogelströms stora romansvit om Stockholm.
Publik 40.
Kvinnornas stad - om historia och kön i Per Anders Fogelströms Stad-serie
5 november
Ulrika Knutson är kulturjournalist och författare. Hon berättade om Per Anders Fogelström, som en stor
kvinnoskildrare. 1968 var han närmast en feministisk pionjär. Listigt använder han kvinnorna för att berätta
Sveriges sociala, ekonomiska och politiska nittonhundratalshistoria på ett nytt sätt.
Publik100, rekord.
Litterära matinéer på ABF hösten 2014
Per Anders Fogelström – den uthållige livsvandraren
5 oktober
Kent Josefsson, ordförande i Fogelströmsällskapet, berättade om författarens liv på bl.a. Södermalm och
hans liv för litteraturen, stadsmiljön och freden varvat med sång och musik av trubaduren och
styrelseledamoten Ulf Bagge.
DELS i samarbete med Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner.
Publik 32.
Litterär salong på stadsmuseet
Inte bara mina drömmars stad
23 oktober
Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner bjöd in till en litterär salong om Fogelström utifrån hans
engagemang inom områden som pacifism och stadsutveckling. Medverkande var Karl-Olof Andersson,
författare och journalist, Per Wirtén, författare och journalist, Lars Epstein, journalist,
DN-fotograf/bloggare, Kurdo Baksi, samhällsdebattör och författare, Britt Louise Tillbom, recitatör.
Moderator var Kent Josefsson, ordförande i Fogelströmsällskapet.
Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner i samarbete med stadsmuseet i Tessinsalen på stadsmuseet.
Publik 15.
Vidare har Sällskapet
● genom Ulf Bagge och Mats Hayen haft stadsvandringar i augusti till minne av Per Anders
Fogelströms födelsedag.
Deltagare sammanlagt 13. Vandringarna stördes av regn.

● deltagit vid DELS årsmöte och höstmöte
● genom Birgit Peters genomfört en vandring i Vitabergsparken för våra medlemmar tillsammans med
medlemmar i Södermalmsparkernas Vänner och avslutning hos Stiftelsen Malmgården Vita Bergen.
Deltagare 30.
● Ulf Bagge, Kent Josefsson och Birgit Peters har i egen regi genomfört ett stort antal stadsvandringar
och  föredrag om Per Anders Fogelström.
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Stipendium
Sällskapet har instiftat ett stipendium att sökas av skolor (åk 8-9 och gymnasium). Jurygruppen beslutade i
mars 2014 att tilldela Fogelströmsällskapets första stipendium till Thorildskolan i Kungälv 5 000 kr och
Sofia Skola på Södermalm 5 000 kr.
Thorildskolan tilldelas stipendiet för en ambitiös projektbeskrivning av vilken framgick att man ville skapa
förståelse kring ”Mina drömmars stad” innan läsningen påbörjades. Boken lästes gemensamt med fokus på
innehållet och kommer att efter-behandlas skriftligt. Thorildskolan har vid två tillfällen varit i Stockholm
och vandrat i Fogelströms fotspår på Söder. Birgit Peters guidade elever, lärare och föräldrar.
Sofia skola tilldelades stipendiet i syfte att skapa kontakt med skolorna på Södermalm. Skolans syfte var
att ge eleverna en förståelse för och kunskap om sin närmiljö och dess historia och att ge eleverna läsupplevelser
genom att bl. a. läsa Fogelströms ”Stadserie” och skapa nyfikenhet på Fogelströms böcker.

Utdelning av stipendiet på Sofia skola skedde 8 april med deltagande från Sällskapet av Kent Josefsson och
Rolf Blondell (gammal elev på skolan) och ett 10-tal lärare som ingår i “Fogelströmprojektet". Vi har gjort
två stadsvandringar i Fogelströms fotspår på Södermalm med två klasser i årskurs 9 med ett 60-tal elever
och lärare.Samarbetet fortsätter med bl. a. filmvisningar.
Stipendiets statuter är under omarbetning.
Facebook
Från 16 december finns Sällskapet på Facebook. Här tipsas bl. a. om aktuella seminarier/program, kloka ord
av Fogelström och att inspireras med det bästa ur hans böcker. Sidan har redan 446 Facebook-följare
(11.2.15).
Per Anders Fogelström till minne 2017
Per Anders Fogelström föddes i Stockholm den 22 augusti 1917. 100-årsminnet av hans födelse inträffar
således 2017. Förberedelser i en särskild Projektgrupp pågår inför jubileet.
Tack ABF
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 2015

Kent Josefsson, ordförande

Ann-Marie Jahnfors, sekreterare

Ulf Bagge, ledamot

Eva Dahlman, vice ordförande

Ulla Rådling, kassör

Mikaela Kindblom, ledamot
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Rolf Blondell, ledamot

Hanna Holmer, ledamot

Birgit Peters, ledamot

