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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
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 2015 efter årsmötet den 23 februari haft följande sammansättning:
Kent Josefsson, ordförande
Eva Dahlman, vice ordförande
Ann-Marie Jahnfors, sekreterare
Ulla Rådling, kassör
Ulf Bagge, ledamot
Lars Epstein, ledamot
Karl-Olof Andersson, ledamot
Mikaela Kindblom, ledamot
Hanna Holmer, 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 inklusive årsmötet. Dessutom anordnades ett
medlemsmöte den 21 september, då dokumentärfilmen om Per Anders Fogelström visades, från Bokhyllan
UR 1987 och filmen Porträtt av en stad från 1950.
Ekonomi
Som framgår av bilagda årsredovisning innebär årets resultat ett överskott på 7 454  kr (föregående år - 7
383 kr).
Medlemsantal och årsavgift
Antalet medlemmar var vid årets slut 282 (243 föregående år). Årsavgiften har varit 100 kr per medlem.
Programverksamheten
Under året har hållits ett intressant och mångsidigt program, med ett stort antal besökare, i samarbete med ABF med
följande rubriker.

Fogelströms Söder idag
17 februari
Författaren, frilandsjournalisten och kåsören Ludvig Rasmusson berättade om hur Fogelströms Söder
förändrats sedan Fogelströms böcker och dagar. Han berättade även om andra litterära personer i
Fogelströms kvarter, Albert Engström, Ivar Lo-Johansson och Tomas Tranströmer och om den stora
förändringen som skett på Söder bara under den tid Ludvig Rasmusson bott och levt på Söder. Framför allt
hur allt blivit medelklassigare.
Fogelströms Krigens barn och örlogsstaden Karlskrona
18 mars
Fil. Mag. Birgit Peters, en av grundarna till Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner, berättade om sitt
besök på världsarvet Karlskrona. Hon berättade om dess tillkomst och om örlogsflottans betydelse för
Gustav III:s ryska krig 1788-1790 och att Fogelström använde sig av historiska källor i Krigens barn för att
beskriva krigets följder för den enskilda människan.
Bio i Fogelströms Stockholm
15 april
Mikaela Kindblom, kulturjournalist och författare till bl a boken Våra drömmars stad, Stockholm i filmen,
gjorde en tidsresa bakåt till den tid då Stockholm var fullt av kvartersbiografer och hon knöt an detta till de
filmer som Per Anders Fogelström gillade. Hon berättade att de filmer Fogelström själv var inblandad i inte
var så många men de går att sätta in i ett socialt och filmhistoriskt perspektiv.
Per Anders Fogelström i gårdagens och dagens Stockholm
15 oktober
Göran Greider, reflekterade över Fogelströms stockholmsskildring och dagens förändrade storstad.
Stockholm förändras nu så snabbt att det liknar den urbanisering som skedde för ett sekel sedan med
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förtätning av förorter och växande segregation.

Litterär salong - Inte bara mina drömmars stad
11 november
Samtal om Per Anders Fogelströms engagemang utanför hans författarskap, exempelvis i freden,
stadsmiljön, och utanförskap då och nu.
Medverkande
Per Wirtén, f örfattare och journalist
Kurdo Baksi, samhällsdebattör och författare
Lars Epstein, journalist, DN-fotograf/bloggare
Anna Ek, o rdförande Svenska Freds
Kent Josefsson, moderator, ordförande i Fogelströmsällskapet
Vidare har Ulf Bagge och Kent Josefsson i egen regi genomfört ett stort antal stadsvandringar och f öredrag
om Per Anders Fogelström.
Sällskapet har även deltagit vid DELS års- och höstmöten.
Bokmässan i Göteborg 24-27 september.
Sällskapet deltog för första gången på bokmässan och delade en monter tillsammans med tre andra litterära
sällskap för att få ned kostnaderna. Karl-Olof Andersson, Ulrika Knutsson o ch Kent Josefsson hade varsitt
framträdande, Karl-Olof Andersson om Inte bara mina drömmars stad, Ulrika Knutsson om Historia och kön
i Per Anders Fogelströms Stads-serie och Kent Josefsson om förberedelserna Inför jubileumsåret 2017.
Sällskapet sålde ett antal exemplar av Fogelstöms stockholmsserie, några ljudböcker och ett antal av
Karl-Olof Anderssons bok Ett liv för litteraturen, freden och miljön. Montern hade ett ganska stort antal
besökare och dessa framförde mycket positiva synpunkter på Fogelström och hans författarskap. En ny
informationsbroschyr arbetades fram och trycktes upp inför Sällskapets deltagande i mässan.
Facebook
Med utgångspunkt från positiv utvärdering av provtiden har Sällskapets anslutning till Facebook

permanentats.

100-årsminnet av Per Anders Fogelströms födelse
Intensiva förberedelser har pågått och många kontakter har tagits med tänkbara aktörer som skulle kunna
vara intresserade av att anordna evenemang, på eget initiativ och till egen kostnad, under år 2017 och stort
intresse finns. Bland annat kan nämnas att Stadsmuséet och Sällskapet har etablerat ett samarbete omkring
Stockholms stads engagemang, SVT/K-special, efter initiativ av Sällskapet, är i fullt arbete med en
PAF-dokumentär och att Teater Reflex i Kärrtorp och Sällskapet under året har haft ett utbyte i en bokcirkel
omkring Stadsserien. Fogelströmsällskapets egen Projektgrupp har fastställt en omfattande projektplan som
ligger till grund för dess fortsatta arbete.
Fogelströmstipendiet
Stipendiet kommer att återaktiveras i samband med minnesåret 2017.
Skrivelse till SL
I samband med att tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm aktualiserades i början på året skickade Sällskapet
en skrivelse till Stockholms Läns landsting och uppmärksammade landstinget på Fogelströms betydelse för
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Stockholm och att någon av de nya tunnelbanestationerna på södra linjen borde få utsmyckning som på
något sätt speglar Fogelström och hans Södermalm.

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 marknadsföring av Sällskapets program.

Stockholm i februari 2016

Kent Josefsson, ordförande

Eva Dahlman, vice ordförande

Ann-Marie Jahnfors, sekreterare

Ulla Rådling, kassör

Ulf Bagge, ledamot

Mikaela Kindblom, ledamot

Lars Epstein, ledamot

Karl-Olof Andersson, ledamot

Hanna Holmer, ledamot
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