Verksamhetsberättelse 2008

Styrelsen har under året bestått av: Sten Erickson ordförande, Torbjörn Svensson, Anna TerBorch, Christer Nettelbladt, Jan Wigren, Gunnar Bengtsson, John Ekwall, Göran
Eriksson,Lars Rune, Harry Rågvik, Ragnar Zedell och Lars Johansson. Sällskapet har ca 320
medlemmar: även i år har en viss omsättning av medlemsantalet ägt rum, några har utgått och
andra har tillkommit. Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under året. Dessutom har
de olika arbetsgrupperna haft sina möten.
Under året har också utgetts en jubileumsskrift med anledning av att Sällskapet funnits i fem
år. Tillsammans med Skärgårdsmuseet var vi också på plats i Älvsjö på båtmässan.
Under 2008 har följande aktiviteter genomförts
Årsmötet den 20 jan 2008.
Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna hade Sture von Schewen inbjudits för att berätta
lite om Pelarorden och Rolands betydelse för denna. Det var mycket intressant att få ta del av
hur orden bildades och vilka som har varit medlemmar och vilka som är med nu. Den tidiga
generationen konstnärer och författare som var med vid bildandet var bland annat Anders
Zorn, Albert Engström och Evert Taube. Roland var vid sitt inträde i orden 35 år gammal. Då
hade hans kamrat Sven Barthel redan varit med i några år. Roland hade stor betydelse för
orden när den fick möjlighet att köpa Håtö svansar för att ha som tillhåll för ordensbröderna.
En viktig grupp av medlemmar i orden var också skärgårdsbor.
Efter kaffepaus hölls en liten auktion där Rolands konst och böcker kunde ropas in.
Resan till Möja –Tornö den 10 maj 2008.

Utflykten till Svenska Högarna den 7 juni 2008
Då Sällskapet av ekonomiska skäl inte har så stora möjligheter att ordna egna
skärgårdsutflykter har vi sett det som en bra lösning att samarbeta med andra
utflyktsarrangörer: exempelvis Skärgårdsmuseet, Skärgårdsstiftelsen och Stockholms
Sjötrafik, med flera.
Denna utflykt till Svenska Högarna arrangerades av Stockholms Sjötrafik och gjordes med
fartyget m/s Sandhamn som levererades till Waxholmsbolaget 2004. Ett fartyg som kan ta 350
passagerare och har god sittkomfort och stora öppna utomhusdäck. Fartyget framfördes av
sjökaptenen Anders Rendler från Vaxholm, med ombord som utomskärslots var vår vice
ordförande Torbjörn Svensson (son till Roland Svensson). Torbjörn har tidigare fört befälet på
S/S Saltsjön med dess banbrytande expeditioner i våra ytterskärgårdar.
Med ombord som ciceron fanns också Lars Westman, skribent i tidningen Vi, känd för ett
flertal böcker med teman från Stockholms skärgård. Lars berättade med inlevelse om
skärgårdens kulturhistoria på vår väg från Stockholm-Vaxholm-Långvik-Stora Nassa-Svenska
Högarna-Grönskär och till Stavsnäs.

Utflykten till Husarö tillsammans med Skärgårdsmuseet den 14 juli
Målet för årets utfärd var Husarö med lotsmuseum. Vi åkte med Madam som styrdes av Leif
Eriksson. Madam har byggts om i år och var mycket fin. I mycket vackert väder gick vi norrut
över Kanholmsfjärden som tidigare hette Harö Fjärd.
Det var först i början av 1600-talet som man började segla över fjärden och förbi Sollenkroka
in mot Stockholm. Man slapp då omvägen runt Djurö.
Vid Södermöja delar sig farleden. Öster om Möja går Rödlögaleden men vi tog Husaröleden
som går på den västra sidan upp mot Blidösundet. Leden är mycket gammal. Den beskrevs
redan på 1200-talet i Valdemar Seirs jordebok.
Vi samlades vid bystugan där Åke Öhman berättade kunnigt om Husarös historia. Husarö
kallas lotsarnas ö och mycket av öns historia handlar om lotsarna. Redan på 1400-talet fanns
lotsar här. 1912 lades lotsplatsen ned. I början av 1900-talet provade man på jordgubbsodling.

Besök i Vikmanshyttan den 27 september 2008
Tillsammans med Upplands konstförening gjorde vi en konst och kulturresa till Aguelimuseet
i Sala och fortsatte sedan till Vikmanshyttan. Vi hade hoppats att kunna få ca 30 deltagare så
att vi kunde resa i en gemensam buss. Men bara tio lockades med på turen , sju från Rolands
Vänner och tre från Upplands konstförening. Vi valde därför att resa med egna bilar. I
Aguélimuseet fick vi en fin guidning kring Ivar Aguéli och hans verk. Museet är inrymt i det
gamla elverket och man har fått ett stort stöd av kommunens kulturförvaltning. Efter en
kaffestund for vi upp till Vikmanshyttan och en fin lunch och sedan tog bröderna Per-Ove och
Mats Westman emot oss i stentryckeriet. Hit flyttade Rolf Jansson 1973 från sin verkstad i
Nacka. Roland gjorde sin första lito här hösten 1974. 1975 kom bröderna Westman som
lärlingar till Rolf. Vid Rolfs bortgång 1980 kunde de bland annat med Rolands hjälp överta
verksamheten. Roland kunde därför fortsätta att litografera här, som han gjort tillsammans
med Rolf under många år.
Föreningsmöte på Victory hotell den 19 oktober 2008
Denna höstdag hade ca 60 medlemmar kommit för att möta Ulf Sörenson som berättade och
visade bilder från Rolands tidiga vistelser på Möja. Ulf berättade också hur arbetet går vidare
med den biografi som Sällskapet beställt av honom. Arbetet skall vara klart för tryckning
under 2009.
Efter föredraget var det en kaffepaus och därpå hölls en auktion på Roland konst och böcker.
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