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Sällskapet har nu 300 medlemmar - en ökning med 30 sedan föregående år. Styrelsen har haft 

fem protokollförda möten. Et par arbetsutskott har vardera haft ett par sammanträden. 

Sällskapet har under 2006 haft följande aktiviteter: 

På årsmötet den 22 januari 2006 när sedvanliga årsmöteförhandlingar var avslutade berättade 

Torbjörn Svensson om minnesstunden på Norrpada 2003. Däefter visades en videofilm från 

detta tillfälle. 

Bröderna Per-Ove och Mats Westman berättade om stentryckeriet i Vikmanshyttan och visade 

en film om hur Rolf Jansson och Roland Svensson framställde en litografi.. 

Lördagen den 13 maj genomfördes en resa för medlemmarna till Ramsmora på Möja, där 

lunch intogs på Wikströms Fisk. Deltagarna fick också tillfälle att se restaurangens utställning 

av Rolands bilde. Utställningen där fortsätter året ut. Därefter promenerade sällskapet till 

Långvik och åkte båt över till Tornö, där Rolands ateljé visades av Torbjörn Svensson. En 

mycket uppskattad aktivitet - 25 deltagare. 

Den 9 juni gjordes en utflykt med båt till Långviksskär, Bullerö och Sandhamn. På 

Långviksskär guidade och berättade Göran Sjöberg mycket inspirerat om sin farfar Axel 

Sjöberg. Däefter fortsatte man till Bullerö där den nye tillsynsmannen Jan Olsén och 

sommarens värdinna Ingegerd Rydberg berättade om Bullerö och visade runt. resan 

avslutades i Sandhamn där Göran Sjöberg visade Axedl Sjöbergs ateljéer, numera ombyggda 

till fritidshus för famlijen Sjöberg, Tyvärr kunde endast 14 medlemmar beredas plats i 

taxibåten, varför vi fick ge återbud tll flera pga platsbrist. En beställd större båt gav återbud 

endastm två dagar före resan. Ett förslag är att denna aktivitet sker nästa år igen. 

Söndagen den 22 oktober ordnades ett medlemsmöte på Victory konferenscenter. Programmet 

bestod av tre delar. Jan Wigren visade några av Rolands mindre kända litografier. Bo 

Grandien ledde ett samtal om Rolands oljemålningar och arkivarien Anders Fröman svarade 

på frågor om Sällskapets arkiv. 

Under hela verksamhetsåret har en utställning av Rolands verk visats på Vikströms Fiks, 

Möja. 

En minnesutställning planeras fortfarande och diskussioner har förts om en biografi om 

Roland. 

Vi vill påminna medlemmarna att vi har ca 12 timmar av Rolands inspelade program på CD. 

de går att låna av Anders Fröman - vår arkivarie tel 08/824998. 

 

Stockholm den 28 nov 2006 

För styrelsen 

Göran Eriksson (ordförande) - Christer Nettelbladt (sekreterare) 

 


