
Sällskapet Roland Svenssons Vänner 
Verksamhetsberättelse 2005  

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. 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. 257 medlemmar (början av december). Några enstaka medlemmar har 

lämnat sällskapet. Antalet ständiga medlemmar har påtagligt ökat. Tyvärr har ett stort antalet 

medlemmar "glömt" att betala årsavgiften för 2005. 

Sällskapet har under 2005 haft följande aktiviteter: 

Den 16 januari hade vi årsmöte i Trafalgarsalen. Höll Torbjörn Svensson och Jeppe Wikström 

ett mcyket uppskattat föredrag om de skotska öarna, som Roland besökt och som medlemmar 

i sällskapet planerade att besöka i maj 2005. Resan genomfördes som planerat och 

redovisades för sällskapet enligt nedan. 

En planerad resa till Vikmanshyttan i april måste inställas pga för få anmälda. Denna resa 

blev dock i stället av den 23 september med 12 deltagare, som reste med egna bilar. Resan 

blev mycket uppskattad inte minst av stentryckeriets innehavare bröderna Mats och Per-Ove 

Westman. De talade mycket varmt om Rlland, som hjälpte dem att överta stentryckeriet efter 

Rolf Janssons hastiga bortgång 1980. Vi besökte även hyttan och de museibyggnader som 

man bevarat där. 

En utställning hos Wikströms Fisk på Möja har bestått i reproduktioner under juli-december. 

Vi planerar att återkomma nästa år med en liknande utställning. Enligt Ingalill Wikström har 

den varit mycket uppskattad av besökar på Möja. 

Den 11 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 medfölja Skärgårdsmuseets resa med S/S Saltsön till Måsknuv 

i södra skärgården. Det var en av de första civila besöken på denna lilla ö. Vi fick även 

möjlighet till ett besök på Nåttarö och den kända "Drottninggrottan". Vi gynades av mycket 

fint väder under hela resan men upplevde också den kraftiga algblomningen i södra 

Skärgården.  

Den 23 oktober fick vi en intressant redogörelse av Torbjörn Svensson och Jeppe Wikström 

om majresan till "Rolands skotksa övärld". Den var fulltecknad och mycket populär, varför 

man planerar en ny resa våren 2007. Samtidigt anordnades en utställning av Rolands verk - 

mest original från skotska övärlden. 

Rolands medverkan i radio har sammanställts på några CD, som medlemmarna kommer att 

kunna låna. Två plåtskåp/arkivskåp har anskaffats och placerats i Gamla Stan. Efter kontakt 

med arkivarien kan medelmmar där studera gåvor, skrifter och handlingar. Inom styrelsen har 

tillsatts en arbetsgrupp, som skall ta fram förslag på smärre skrifter till medlemmarna om 

Roland och hans verk t ex redovisning av gjorda intervjuer med äldre medlemmar, nytryck av 

svåråtkomliga äldre texter.  



 

En minnesutställning planera fortfarande och diskussioner har förts om att få fram en 

monografi om Roland. 

Göran Eriksson (ordförande) - Christer Nettelbladt (sekreterare) 

 


