Sällskapet Roland Svenssons Vänner
Verksamhetsberättelse 2004
Styrelsen för Sällskapet Roland Svenssons Vänner får avge följande verksamhetsberättelse för
år 2004, det första ordinarie verksamhetsåret. Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordf. Göran Eriksson; vice ordf. Torbjörn Svensson; sekr. Christer Nettelbladt; bitr.sekr Jan
Wigren; kassör Anna Ter Borch; arkivarie Anders Fröman; klubbmästare Gunnar Bengtsson;
webbmaster John Ekwall; ledamöter Anders Hanser, Ragnar Zedell, Lars Rune och Lars
Johansson. Revisorer: Magnus Ullman och Fredrik Fleetwood suppl: Lars Brante
Valberedning: Per Göran Traung, Carl Olof Sandquist och Åke Hymnelius.
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Gunnar Bengtsson har
välvilligt ställt lokaler i Victory till vårt förfogande för sammanträden och möten, liksom vid
våra föreningssammanträden.
Sällskapet har f n. 221 medlemmar.
Sällskapet har under 2004 haft följande aktiviteter:
Den 18 januari hade vi årsmöte i Trafalgarsalen. Per Göran Traung ledde förhandlingarna.
Göran Sjöberg kåserade över ämnet "Skärgården förr".
Den 10 februari föredrag av Professor Bo Grandien i Trafalgarsalen:Victory tillsammans med
föreningen 1930 års män: Skärgårdskonstnären Roland Svensson med diabilder.
Den 24 april utflykt till Möja med besök i Möja kyrka och Rolands grav. Vi besökte samtidigt
vårdkasen, skolan och en busstur till Långvik. Lunch intogs på Wikströms Fisk. Rune
Wickström kåserade om Rolands kontakter med Möja genom åren.
Den 17 juli var vi inbjudna Skärgårdsmuseet till deras utfärd till Rågskär, där vi besökte ett av
Skärgårdsstiftelsen restaurerat skärgårdshemman.
Den 26 juli var vi inbjudna att följa med Skärgårdsmuseets årliga utfärd, som denna gång
skulle gå till Röder. På grund av rådande väderleksförhållande fick vi i stället göra ett
uppskattat besök på Svenska Högarna.
Den 7 augusti invigdes utställningen "I Roland Svenssons övärldar" i Skärgårdsmuseet i
närvaro av Ingrid Svensson. Litografier, osignerade, har familjen Svensson välvilligt ställt till
Skärgårdsmuseets förfogande. Utställningen berörde de öar inom och utom Sverige, som
Roland har beskrivit i sina skildringar i ord och bild.
Den 19 september hade vi medlemsmöte i Trafalgarsalen under tema "I Rolands fotspår på
Tristan da Cunha". Dokumentärfilmer visades och John Ekwall och Göran Eriksson kåserade
från två besök på Tristan da Cunha 1998 och 2004.

Konstnären Yvonne Zedell har på uppdrag av styrelsen designat Sällskapets logo. Sällskapet
inköpte efter ett erbjudande av Thomas Luttropp en samling Roland skisser, osignerade små
litografier, färgavdrag, provtryck, fotografier (främst från Vikmanshyttan) och Rolands
Tristanfrimärken. Anders Fröman har katalogiserat samlingen. De små osignerade

litografierna med två olika motiv har styrelsen beslutat att tilldela alla medlemmar med fullt
medlemskap gratis. Samlingskatalogen finns att tillgå hos styrelsen.
Fyra äldre vänner till Roland har intervjuats med ljud eller videoupptagningar. Sedan några
månader har Sällskapet en hemsida: www.rolands art.org
Sällskapet har under året inköpt restupplagor av Börje Holmberg: "En liten skrift om Roland
Svensson med stentryck under fyra decennier" och "Skogen i Havet några dagboksblad från
en färd till Gotska Sandön". Börje Holmberg har som gåva till Sällskapet överlämnat vykort
m.m.
För styrelsen:
Göran Eriksson (ordförande) - Christer Nettelbladt (sekreterare)

