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DEN OKUVLIGA FRIHETEN 
PER ANDERS FOGELSTRÖM 

Den okuvliga friheten 
Per Anders Fogelström 

Fogelströms ungdomsverk skrivet på randen 
av ett världskrig. En historia om ett land som 
blir ockuperat av en totalitär stormakt med 
förföljelse och förtryck som följd. Men också 
om motstånd och civilkurage. 

Fogelströmåret 2017

Stockholmsskildraren
Per Anders Fogelström 
skulle ha fyllt 100 år 2017. 
Det uppmärksammar 
Stockholmia förlag med 
att ge ut hans tidigare 
opublicerade roman 
Den okuvliga friheten. 
På boksläppet hyllas
Fogelström med ett 
samtal kring de frågor 
som han stred för under 
hela sitt liv och som hans 
roman så tydligt speglar: 
människans längtan efter 
frihet och vikten av
motstånd och civilkurage. 

stockholmia.stockholm.se

”Varför kämpar inte alla människor hårt för sin frihet. Är det 
kanske för att en del aldrig haft den – andra aldrig mist den.”

Bio Rio, Hornstulls strand 3
21 mars 17.30–19.30

fogelström2017.sestockholmia.stockholm.se

En aldrig 
tidigare 
publicerad 
roman av 
Fogelström.

I butik
21 mars
2017!

Fri entré!
Anmäl dig via
stockholmia.stockholm.se
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Karl-Olof Andersson
Författare och journalist med ett långt 
förflutet inom dags- och fackpress. 
1982–2000 var han ledarskribent på 
Aftonbladet och är sedan dess frilan-

sare. Bland hans 
tidigare böcker 
finns serien Vårt 
dramatiska sekel 
(1995–1998) samt 
biografierna Nils 
Ferlin, poet i livets 
villervalla (1998), 
Harry Martinson – 
Naturens, havens 

Panelsamtal: civilkurage
Vad har berättandet och ordet för 
betydelse i motståndet mot anti-
demokratiska rörelser? Hur kan vi 
kanalisera vår okuvliga frihetskänsla 
i handling som gör skillnad? Lyssna 
till ett samtal om civilkurage lett av 
författaren Susanna Alakoski med 
Agnes Hellström, Mina Dennert,
Karl-Olof Andersson, Rûnbîr
Serkepkanî och Sarah Bohman.

Den okuvliga friheten
”Till sist går det ändock inte att fjätt-
ra mänskligheten. Ty inom alltför 
många bor en okuvlig längtan till 
frihet, en längtan som växer även i 
den snävaste bur, en längtan som 
bär till seger.” 

Per Anders Fogelström

Program 

17.30 Snittar och dryck

18.00 Stockholmias    
 forskningschef
 Rebecka Lennartsson
 hälsar välkommen

18.10 Panelsamtal:
 civilkurage 
 Moderator: 
 Susanna Alakoski

19.10 Frågor från publiken

19.30 Slut

FOTO: JAN DELDEN, EXPRESSEN/TT

Agnes Hellström 
Författare, journalist, 
debattör och ord-
förande för Svenska 
freds- och skilje-
domsföreningen. 
Hellströms drivkraft 
att förändra världen 
och ifrågasätta 

Susanna Alakoski
Författare vars debut 
Svinalängorna från 
2006 belönades med 
Augustpriset och 
blev både pjäs och 
film. Sedan dess 
har Alakoski varit 
redaktör för ett fler-
tal uppmärksammade antologier, skrivit 
ytterligare en roman, Håpas du trifs bra 
i Fengelset, fyra barnböcker samt de två 
dagboksessäerna Oktober i Fattig-sverige 
och April i Anhörigsverige. Den sist-
nämnda iscensattes på Kulturhuset Stad-
steatern Stockholm 2016. Alakoski utsågs 
år 2015 till hedersdoktor vid Fakulteten 
för hälsa och samhälle vid Malmö hög-
skola och är aktuell med pjäsen Laina 
och fåglarna under våren 2017.

destruktiva normer genomsyrar inte 
bara ordförandeskapet på Svenska Freds 
utan också hennes böcker Ränderna går 
aldrig ur utgiven 2009 och Att vara utan 
att synas utgiven 2013 med vilka hon 
bröt den tystnadskultur som härskar på 
internatskolorna och gav rösterna inifrån 
en moralisk resning. 

Mina Dennert
Författare, journalist 
och grundare av 
#jagärhär. Genom 
Facebookgruppen 
#jagärhär har 
hon lyckats konkre-
tisera civilkurage: 
att stärka människor 
i att reagera och stå upp när andra blir 
utsatta för hat och hot. Gruppen har som 
syfte att stoppa polariseringen genom 
att ta den politiska diskussionen på ett 
sakligt sätt samt att motverka de godas 
tystnad. #jagärhär vann årets Rättvise-
pris och Årets Samhällsaktör 2016 och 
är nominerad till Faktumgalans Integra-
tionspris 2017. 

och rymdens diktare (2003) och 
Per Anders Fogelström. Ett liv för 
litteraturen, freden och miljön (2012). 
Andersson har skrivit inledningen till den 
tidigare opublicerade romanen Den 
okuvliga friheten av Per Anders 
Fogelström som ges ut på Stockholmia 
förlag 2017.

Rûnbîr Serkepkanî 
Poet, aktivist och krönikör på Dagens 
ETC. Hans egna erfarenheter av flykt 
fick honom att åka till Grekland 2015 
för att hjälpa till att ta emot de tusentals 
flyktingar som kommer i båtar över
Medelhavet varje dag. Serkepkanî, som 
tidigare varit krönikör på Internationalen, 
arbetar till var-
dags som personlig 
assistent och på 
fritiden skriver han 
dikter, noveller och 
krönikor på kurd-
iska, svenska och 
engelska. 

Sarah Bohman
Verksamhetsansvarig på Raoul 
Wallenberg Academy, en stiftelse som 
stödjer unga att hitta modet att göra skill-
nad, i Raoul Wallenbergs anda. Syftet är 
att inspirera unga att våga höja rösten, 
sträcka ut en hand 
eller agera i tysthet 
för ett medmänskligt 
samhälle. Bohman 
är ekonom i botten 
och brinner för att 
alla ska känna ett 
gemensamt ansvar 
för ett rättvist och 
hållbart samhälle.
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Fri entré! 
Föranmälan krävs. Anmälan via 

stockholmia.stockholm.se


