
 
 

 

Verksamhetsberättelse  2014 

 
Styrelsen har under året bestått av Berndt Festin, ordf, Torbjörn Svensson, v ordf, 

Anna Ter-Borch kassör, Lars Rune, sekr, Harry Rågvik, redaktör, Christer Nettelbladt, 

arkivarie och Ulf Ragnerstam, webmaster samt ledamöterna Sten Erickson, Göran 

Eriksson, Britt Fogelström, Birgitta Nilsson, Jan Wigren och Ragnar Zedell. Vid 

styrelsemötet den  26 augusti adjungerades Ingemar Hamskär till styrelsen.  

Sällskapet har ca 400  medlemmar. Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden 

under året. 

 

 

Under 2014 har följande aktiviteter genomförts 

 
Årsmötet 19 januari 

Årsmötet på Victory Hotel inleddes med att ordföranden Berndt Festin hälsade 

välkommen. Därefter valdes Per Göran Traung till ordförande vid stämman och Lars 

Rune till sekreterare. Per Göran noterade att mötessalen som vanligt var fullstatt. Han 

konstaterade att årsskriften även detta år var synnerligen läsvärd och riktade ett särskilt 

tack å föreningens vägnar till sällskapets redaktionskommitté. Berndt tackade också Per 

Göran för det förnämliga ordförandeskapet som alltid är lika uppskattat av 

stämmodeltagarna. 

 

Efter årsmötesförhandlingarna och kaffepausen utauktionerades 6 verk av Roland 

Svensson. Därefter höll Ulf Sörenson ett mycket intressant och engagerande föredrag till 

bilder om konstnären Gösta Werner.   

 

 

Båtmässan ”Allt för Sjön” i Älvsjö  

Sällskapet deltog liksom tidigare år i båtmässan i månadsskiftet februari - mars med 

samma utmärkta placering som året innan i C-hallens veteranbåtsavdelningen. Den 

inbjudande montern hade många besökare och Christer Nettelbladt, som engagerad 



monteransvarig kunde även detta år berätta om  ett stort intresse från besökarnas sida. 

Den totala omsättningen  i montern blev imponerande ca 32 000 kr fördelade på 

försäljning av lotter, litografier och övrigt material.  

 

Medlemsmöte med filmvisning i Anders Hansers biograf 

Den 10 april samlades ca 50 personer av Sällskapets vänner i fotografen Anders Hansers 

gemytliga biograf. Programmet bestod av två filmer producerade av Anders: ”Roland 

Svensson: Skärgårdsmålaren” och ”Albert Engström: Mitt liv och leverne”. Anders 

berättade till ett glas vin  med stor inlevelse om hur filmerna kommit till och om sin 

verksamhet. Vi har också fått förmånen av  Anders att som en förnämlig introduktion till 

Rolands kontnärsgärning fritt visa filmen om Roland för besökare i museet  

 

Medlemsresorna till Gillöga  

Sedan förra året arrangeras exklusivt för Roland Svenssons Vänner två dagsutflykter till 

Gillöga per år – en i maj och en i augusti. Detta möjliggörs genom att Sällskapets 

medlemmar på Möja, Lasse Johansson och Sune Fogelström, ställer upp som båtförare 

och ciceroner. Det gör resorna unika på många sätt. Lasse Johansson öppnar sin bod på 

ön för deltagarna och man besöker även den bod där Roland och Sven Barthel bodde när 

de arbetade med boken Gillöga. Lasse och Sune känner också farvattnen som leder till 

Rolands ”hemliga” hamn innan det blir dags att besöka Lilla Nassa och Sunes bod på 

Sprickopp. Dagen avrundas ofta också med middag på Wikströms Fisk i Ramsmora. 

Detta år kunde på grund av väderförhållanden tyvärr endast vårresan genomföras. 

 

Roland Svensson-utställning i konsthallen på Ljusterö torg   

Även detta år har utställningen med Roland Svenssons konst pågått i konsthallen på 

Ljusterö torg. Den tillkom på initiativ av konstkännaren och Ljusteröbon Claes Moser.  

 

Invigning av Roland Svensson Museet 

Årets höjdpunkt var självfallet invigningen med pompa och ståt av Sällskapets nya 

Roland Svensson museum i Ramsmora på Möja. Detta skedde i strålande väder  

söndagen den 15 juni. Närmare 300 personer hade samlats, varav många Möjabor och 

andra skärgårdsvänner, när skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming förrättade den 

högtidliga invigningen.  

 

Konstprofessorn och den legendariske Stockholmsreportern Bo Grandien höll ett 

synnerligen intressant anförande om stilmarkörer i Roland Svenssons konst, som 

publiceras i årsskriften. Invigningen skedde självfallet i närvaro av Rolands dotter, Lif 

Marriott och son Torbjörn Svensson. Torbjörn berättade med glimten i ögat om hur livet 

med Roland kunde gestalta sig. Skön sång ackompanjerade invigningen genom 

Möjakören under ledning av Dan Enberg och operasångaren , Carl Unander–Scharin, 

sommarboende på Möja, som sjöng ”Till Havs” och ”Land du välsignade” så att inte ett 

öga var torrt!. Dessutom gladde spelmännen Kjelle Bjurman, Kalle Sundberg och Åke 



Hellman, den senare inlånad från Finnhamn, med dragspel och sång. Museets första 

verksamhetsår måste betraktas som en succé med ca 2000 besökare.  

 

Detta projekt hade aldrig blivit verklighet utan en härligt målinriktad och kunnig styrelse 

beredd att satsa fullt ut. Avgörande var också att föreningen hade en entusiastisk, 

synnerligen kompetent projektledare på plats i Ramsmora i Britt Fogelström, som säkert 

lotsat projektet i hamn. Särskilt skall också Jan Wigren, tekniskt allkunnig med en aldrig 

sinande energi, nämnas samt Anna Ter Borch, som skött projektets ekonomi och 

minutiösa avrapportering till våra offentliga bidragsgivare ytterligt professionellt.  

För sällskapets vänner gäller fri entré på museet.  

 

Stockholm den 1 december 2014 

 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


