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I slutet av november kommer äntligen Boken om 
Kapsylen ut på Kartago Förlag. Boken är en 
skildring av ett unikt hus på Södermalm i Stockholm. 
Det gamla tegelhuset med fyra våningar är en före 
detta kapsylfabrik från år 1900. Ett gäng arkitekter, 
konstnärer och musiker med rötter i sjuttiotalets 
miljörörelse och alternativkultur lyckades tillsammans 
köpa fabriken 1978. Resultatet blev ett ovanligt fritt 
och levande kulturhus med teater, musik, poesi, 
konsthantverk, tryckeri, bokförlag, ateljéer och 
utställningar. Kapsylen har nu blomstrat i trettio år, 
vilket gör detta sociala och kulturella experiment 
ovanligt lyckat. 
 

 
Journalisten Karine Mannerfelt – medlem i Kapsylen – berättar i boken om tre dynamiska 
årtionden med Kapsylen som en spegel mot samhällsutvecklingen. Proggen och punken 
frodades i huset och musiken flödade från numera legendariska Kafé 44.  
Man hade matlag, satte upp solfångare och startade kooperativt dagis. Här berättas hur det 
gick till att rädda ett stort hus i Stockholms innerstad undan exploatering, och om vilka 
problem kooperativet har fått handskas med under åren. 

 
Texten varvas med ett fyrtiotal intervjuer med kapsyliter som Stefan Sundström, Stig Vig, 
Kajsa Grytt, Per Liedner, Nina Lekander, Eldkvarn, Weeping Willows, My Walther, Marika 
Lagerkrantz, Ella Lemhagen och My Holmsten. 
Boken är rikt illustrerad med närmare tvåhundra foton av Per Kristiansen, Kärsti Stiege, 
Micke Berg, Georg Kristiansen, Jeanette Andersson, Tove Falk-Olsson, Agnaldo Maciel m fl. 
 
” … man skulle aldrig tacka ja till uppdrag från NK eller Ikea. Sådana alternativa sätt att tänka var så 

självklara, att man stod för något. Det kan jag faktiskt sakna idag.” 

Kärsti Stiege 

 

”Det var som en liten ficka vi gled ner i, ett sista motståndsnäste, där satt dom, punkjävlarna och försökte 

överleva stans tilltagande kommersialisering och Carolas stormvindar.” 

Stefan Sundström 

 
Boken kommer att säljas på releasefesten 21/11 och därefter från och med ca 27/11 på Kapsylens 
bokhandel INFO, Kapsylens julmarknad alla adventshelger, och i utvalda bokhandlar i Stockholm.  
Boken kan också beställas på Kartago Förlags hemsida. 
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