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Ett framgångsår för  
fulla segel
Älskade Roland Svensson öar, älskade han havet? Granskar vi hans 
livsgärning gjorde han väl både och. Äventyrliga resor till och från 
den skottska övärlden, till Tristan da Chuna och St Helena talar sitt 
tydliga språk.

Hans resor i Stockholms skärgård med folkbåten vittnar om 
hans speciella intresse för denna jättestora arkipelag. Hans bilder 
och författarskap dokumenterar hans övärldar. Hans konstnärskap 
blev mångomfattande och mycket framgångsrikt. I författaren Sven 
Bartel fann han en själsfrände. Deras samarbete i ord och bild gav 
ett enastående resultat för oss skärgårdsälskare.

Sällskapet Roland Svenssons vänner har som uppgift att bl a 
sprida kunskap om Rolands konstnärliga gärning i ord och bild. 
Vi försöker nå detta mål på olika vägar och detta med familjen 
Svenssons helhjärtade stöd. Deras engagemang är stimulerande och 
sporrar oss.

Genom ett generöst bidrag från Jacob Wallenbergs Särskilda 
Fond har vi nu en möjlighet att ta fram en biografi över Rolands liv 
och verk. Författare är redan knuten till projektet och arbete pågår. 
Enligt planerna skall biografin vara klar till år 2010, det år Roland 
skulle ha fyllt 100 år.

En retrospektiv Roland Svensson-utställning planeras nu på 
Waldemarsudde med start i september 2010. Om allt går i lås skall 
Rolands biografi vara utställningsbok. Waldemarsudde har inbju-
dit oss till samarbete. De första kontakterna har varit mycket posi-
tiva och vi hoppas naturligtvis att kunna bistå på olika sätt. Inom 
vårt sällskap finns ju mycket kunskap om Roland och hans livsverk. 
Många vill säkert även låna ut verk till utställningen.

Självklart skulle det vara fantastiskt om vi år 2010 kan fira 
Roland med både en biografi och en utställning Vi har också haft 
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kontakter med Posten för att intressera dem för en frimärksutgåva. 
Konkurrensen är stenhård men vi hoppas att även denna del skall 
gå i lås.

Det gånga året har varit framgångsrikt. Vi har seglat i medvind 
och sluppit kryssa! De kommande åren kräver emellertid mycket 
arbete av våra medlemmar. Inom Sällskapet är medelåldern dock 
klart hög. Så bädda därför för Sällskapets framtid genom att knyta 
Dina barn eller Dina goda vänners barn till oss.

På så sätt kan Sällskapets fortlevnad och framtid tryggas. Det är 
väl Sällskapet värt, eller hur?

-Tandvärk? 
Tveka inte!
Kom till Värkstillande Direktören  
i Åkersberga:

Tandläkare
Göran Bergling
Storängstorget 3 B, Åkersberga 
08/540 861 20.  
Akut: 0708/540 250             

”Jag lagar medan ni  väntar!

Undersökning och kostnadsförslag 
gratis för Roland Svenssons Vänner. 
Erbjudandet gäller t o m mars 2008.
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Resan till Möja-Tornö   
5 maj 2007
Den numera traditionella resan till Möja och Tornö gick av stapeln 
den 5 maj.

I bästa sommarväder gick resan med Waxholmsbåt från Ström-
kajen 

Genom inner- och mellanskärgården gick resan  ut till Möja och 
Bergs brygga. Vi vandrade upp till kyrkan, där vi togs emot av vår 
guide Titti Eriksson. Hon berättade mycket intressant om kyrkans 
historia och inventarierna men även om livet på Möja genom åren.
Vi gick därefter till Rolands grav som nu fått en vacker sten. Vi lade 
ner en krans, som en hälsning från Sällskapet.

Foto: Göran Eriksson
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Nedanför kyrkan väntade sedan bussen som förde oss alla till 
Vikströms Fisk i Ramsmora. Här väntade en härlig strömmings-
lunch. Vi fick dessutom se Roland utställningen på övre planet i 
restaurangen. Här finns reproduktioner av kända litografier och en 
del svartvita mindre kända litografier. En presentation av Roland 
och hans konstnärskap finns tillgänglig samt en presentation av säll-
skapet. Tack vare vänligt bistånd av familjen Vikström har denna  
utställning funnits här sedan juli 2005.

Mätta av den goda lunchen började vi ta oss mot Långvik. Rune 
Vikström anlände just då hem och vi fick en pratstund med honom: 
Han är numera också riksdagsman (m). Hur hinner han med frågar 
man sig? Han tycks dock ha organiserat sitt liv så han hinner med 
både riksdag och fisket.

Några kunde erbjudas båtfärd med Lasse Johanssons båt till 
Tornö. Övriga vandrade den försommargrönskande vägen upp till 
Långvik där Lasse väntade för att köra nästa omgång över sundet 
till Tornö. Här väntade Allan Westerberg för att visa oss Rolands 
ateljé uppe på berget.

Här har ingenting rörts sedan Roland lämnade ateljén för 
många år sedan. Här finns många skisser och halvfärdiga akvareller 
och pasteller. Till och med piporna låg prydligt i ett fat. Man fick 
intrycket att han nyligen lämnade ateljén bara för att när som helst 
återuppta arbetet.

Vi fick litet tid över så vi vandrade över ön där Allan Westerberg 
har ett litet fortfarande fungerande sågverk.  Hela skaran fick i två 
omgångar färjas över till Långvik för vidare resa mot Stockholm. 
De flesta valde att gå av vid Sollenkroka för att ta bussen in till 
Stockholm.

Göran Eriksson
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Rolands ateljé  för några  
år sedan
I samband med inspelningen av TV-programmet  om Roland ”Än 
glädje än vånda” tog jag lite bilder som återknyter till Görans berät-
telse om senare besök på Tornö.

Här arbetar Roland med en bild från ”Storskärgår´n”
Som  väl de flesta känner till så var det ofta vänsterhanden som 

var mest aktiv vid tecknande och målande 

I ateljén  finns också läs och skrivhörnan, enligt egen berättese 
gjordes en stor del av skrivarbetet till Skärgårdsliv i gången tid vid 
detta skrivbord. En stor del av korrespondensen med de andra 
övärldarna sköttes också härifrån. Här finns också den berömda 
utsikten över Tornö sund mot Långvik. 
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Nedanstående bild visar askfatet med den berömda pipan
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Här visar Roland 
några pågående arbeten 
för undertecknad

Efter  ett avslutat 
dagsverke i ateljén är det 
bara en kort promenad 
till stugan där middagen 
väntar

Jan Wigren       
text och foto
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Utfärd i Axel Sjöbergs  
farvatten
Den 8 juni anordnade Sällskapet en rundresa i skärgården till plat-
ser där konstnären Axel Sjöberg varit verksam. En motsvarande tur 
gjordes förra året men då var båten så liten att inte så många kunde 
följa med.

Några gick ombord i Åkersberga och övriga i Stavsnäs. Från 
Stavsnäs gick vi raka vägen till Långviksskär via Munkö och Nämdö 
i härligt väder.

På Långviksskär berättade Axel Sjöbergs sonson Göran Sjö-
berg om sin farfar, andra konstnärer och personer och om skär-
gården som den var förr. Långviksskär är avstyckat från Östanvik 
på Nämdö och namnet kommer från Långvik som ligger på norra 
Nämdö.

Foto Jan Wigren  Motivet finns som litografi av RS



En typisk Frans Öhman-eka Foto: Jan Wigren      
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Säsongsfiskare fanns tidigt härute. De hade inga bodar utan sov 
under t ex ett par åror med ett segel ovanpå. I slutet av 1700-talet 
skedde enstaka torpbildningar på t ex Långviksskär och Bullerö. 
Omkring år 1800 var Långviksskär bebott av folk från blidöhållet.

Långviksskär är oskiftat och man turades om att bruka de olika 
markbitarna. Man hjälptes åt vid slåttern och att med egna krafter 
dra ett årder på de små potatisåkrarna. Allt grönt togs om hand, 
gräs, löv och sälting vid stränderna. Träden användes också till båt-
byggeri och som ved och öarna var kala på grund av det hårda 
utnyttjandet. Idag ser det annorlunda ut. Ön är bevuxen med träd 
och buskar och landhöjningen har gjort att hamnen ser helt annor-
lunda ut. Till Skötkobben gick man förr på ”Vasabron” men idag 
sitter kobben nästan ihop med huvudön.

Den amerikanske ministern W.W Thomas och Axel Sjöberg kom 
ungefär samtidigt till Långviksskär 1880/1890. Båda tillbringade 
mycket tid härute. Thomas köpte så småningom huvuddelen av 
arkipelagen och 1983 sålde hans sonson 8/9 till Skärgårdsstiftelsen. 
Resten ägs av Emmy Andersson.

Axel Sjöberg köpte in sig i Långviksskär och Hallskär och skaf-
fade sig hus och ateljé. Sandhamn, Runmarö och Landsort är andra 
ställen i skärgården där Axel Sjöberg varit verksam. År 1900 gav Sjö-
berg ut boken ”Bland kobbar och skär”, som var en samling prosa-

skisser, laveringar 
och teckningar 
tryckta i svartvitt. 
1958 utgavs en 
bok med samma 
namn. Denna var 
tryckt av Nor-
stedts förlag i fler-
färgsoffset. Illus-
trationerna var 
tidigare opublice-



rade akvareller, teckningar och skisser ur konstnärens skissböcker 
utvalda av Roland Svensson.

Axel Sjöberg fotograferade också härute. Mycket intressanta bil-
der som visar människor i arbete. Fotografier från denna tid brukar 
annars vara porträtt.

Axel Sjöberg ville köpa marken där hans ateljé stod. När han 

inte fick det flyttade han den till Sandhamn.
Huset där Thomas bodde vid sina besök är idag stipendiebostad. 

Skärgårdsstiftelsens Axel Sjöberg stipendium utdelas årligen till två 
konstnärer som får tillbringa fem veckor var på Långviksskär.

På Bullerö togs vi emot av tillsynsmannen Janne Olsén. I jakt-
stugan berättade Göran Sjöberg bl a om ”Bullerölaget” som träf-
fades här varje vår för fågeljakt. Man hade också augustijakt på 
hare. Bruno Liljefors ägde arkipelagen och Axel Sjöberg, Albert 
Engström, Calle Cederström m fl ingick i laget.

Janne Olsén berättade om planerna på att skapa ”Nämdöskärgår-

Foto: Jan Wigren
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dens nationalpark” där Långviksskär, Bullerö och kanske Biskopsö 
är tänkta att ingå.

Janne berättade också om allt praktiskt som är på gång. Nya tak, 
röjning, avloppssystem mm.

Han har också arbetat med hur för-
svarets marker skall användas när de inte 
längre behövs för försvaret och han läm-
nade en redogörelse för de olika öarna.

I Sandhamn fick vi besöka familjen 
Sjöbergs ställe. Ett av husen består delvis 
av Axel Sjöbergs ateljé från Långviksskär.

Tack Göran för en mycket intressant 
dag!

Lars Rune

Foto Jan Wigren  Även detta motiv finns som litografi av RS

Foto: Jan Wigren
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Utflykt till Håtö svansar
Den 1 september gjorde Sällskapet en utflykt till Kalle Schewens 
Håtö Svansar. Färden gick med buss till Spillersboda varifrån taxi-
båt tog oss ut till “Svansarna”, som består av tre öar.

Sture von Schewen, barnbarn till Kalle, tog emot. Det första vi 
såg när vi kommit iland var den bänk och berså som Evert Taube 
sjunger om i “Calle Schewens vals”.

Vi samlades på den äng där Pelarorden har sitt årliga möte den 
första söndagen i juli. Pelarorden köpte för länge sedan “Svansarna” 
av familjen von Schewen. Sture redogjorde utförligt för familjens 
långa historia och om hur Pelarorden bildades en gång i slutet av 
1800-talet.

När vi ätit vår matsäck gjorde vi en rundvandring och tittade 
bland annat på den plats där pelarbröderna utför sina ritualer. Vi 
såg också den plats nere vid vattnet där Evert Taube skrev “Calle 
Schewens vals”.

Vid samlingen 
inför återfärden 
tackade Sten Erick-
son för den förnäm-
liga guidningen och 
överlämnade en 
present till Sture. 
Sten hälsade också 
Sture von Schewen 
välkommen som 
“kallad medlem” i 
Sällskapet.

Taxibåten tog oss nu till Räfsnäs där bussen väntade.

Lars Rune   (text och foto)

Sten och Sture
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Förlisning i sommarsol
Ångfartyget Roslagens undergång den  
30 augusti 1951

Rötmånaden var till ända, och sommaren hade förvandlats till 
förhöst med mättade färger i skog och mark och sammetslena svär-
marnätter. Semestertiden var förbi, alla gyllenbruna eller läderfär-
gade badnymfer var borta från badbergen och alla rastlösa spinn-
fiskare och rofyllda metare var försvunna från stränder, bryggor 
och aborrgrund. Halvtama ejderfamiljer matade sig runt sjövisten, 
aningslösa om att höstjakten nalkades.

Skolgången i staden hade börjat, och alla stadsborna lämnade 
ön. Ölivet återtog sin lugna normala rytm. Jordgubbsplockning-
ens hektiska dagar var slut och odlarna trälade i landen med att 
rensa ogräs. Vid handelsmannens brygga var det gott om plats, 
och i bo´n kunde köbrickorna hängas undan till nästa år. Biträdet 
putsade naglar, plockade ögonbrynen eller petade sig i näsan med 
drömmande blick.

Varje morgon hopades väskor,blomlådor,korgar,hinkar sängkläd
essäckar,sommarvilade mammor och yrvakna småknattar vid ång-
båtsbryggorna för transport till staden. Nu var sommarleken slut, 
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askan utrakad ur spisen, gardiner tillslutna fönsterluckor påskru-
vade och stugan stängd. Lillbåten var vänd, och vilstolarna instu-
vade i vedboden. Det lilla sommarstället gjorde redan ett ödsligt 
intryck ,trots att solen ännu gassade över badljumt vatten.

En morgon var det min skyldighet att resa in till staden. Famil-
jen hade lämnat ön några dagar tidigare, och jag hade lovat att följa 
efter med förråden av sylt, saft och blomkrukor. Det var ett stort 
förtroende och noggranna instruktioner var utfärdade, hibiscus, 
blyblomma, porslinsblomma och japansk jasmin skulle skyddas 
och hur syltburkar skulle stuvas. Det var ett ovanligt och maktpå-
liggande värv, som gjorde mig orolig. För att vara riktigt säker på att 
klara uppdraget bad jag min skärgårdsgranne, som förutom att vara 
en knipslug jägare också är en klipsk ”träkarl” att hjälpa mig. Han 
bultade på min stugdörr långt före dagningen, och började vi att 
spjäla in slingerväxterna. Solen steg som ett rött klot ur havet och 
en ångande het dag begynte. Dimslöjor lyfte från strandängar och 
vassruggar. Daggpärlor glittrade i grönskan, och över blommande 
ljungtuvor låg ”värsnäten” som genomskinliga dukar. Fjärden var 
blank, och alla ljud hördes vida omkring. Det var stor svårighet 
som jag lämnade ön en sådan fridens morgon.

Vid ångbåtsbryggan låg  den vita Waxholmsbåten s/s Roslagen. 
Fartyget såg mäktigt ut bland tjärade ökor och roddsumpar. Att 
maskinfolket var nakna,det syntes, för rusångan expanderade mot 
skyn som en vit pelare. Eldaren kom ut på fördäck, torkade sig om 
nosen med en trasselsudd och log ett vänligt tandlöst leende innan 
han läskade sig med en ljummen pilsner: ”Idag blir det het som ett 
niggerhelvete där nere” sa han och ruskade på huvudet. På kom-
mandobryggan stod kapten Carl Gustav Gottling iförd oklanderlig 
uniform. Det var en karl som åtnjöt alla skärgårsbors förtroende; 
i tjugosex år hade han fört fartyg på Möja-traden. Hans duglighet 
blev särdeles framträdande när tjockan hängde tung över öar och 
vatten. Utan att tveka gjorden han planerade kursförändringar och 
utan att höja rösten gav han order till ”pojkarna” på fördäck att 
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öppna portarna och göra landgången klar, fast varken land eller 
brygga kunde skönjas  i tjockan. Kapten Gottling var alltid reser-
verad, strikt, sträng och lugn, man kände det som en uppmuntran 
när man blev föremål för hans honnör och förbindliga ”gomor-
ron”. Styrman stod vid sin disk inne på kontoret och tog emot 
motböcker, brännvinspengar,fisk och batterier.

Han var rödögd och morgonilsk,för allt skulle han bestyra. 
”Hörru styret,jag ska ha två akvavit och en rävkonjak”, ”hörru sty-
ret, bror mins svåger ska hämta den här säcken”, s” snälla styrman, 
jag måste vara i stan klockan halv tio,lova det”,” va´ e´ min plats” 
osv. En kvart före fem pinglade maskintelegrafen, förtöjningstros-
sar lossades och vattnet i byviken blev lergrått när propellerbladen 
började rotera,det luktade ävja en god stund sedan båten försvun-
nit bakom ”hopmarksudden”. Många hyresvärdar var nere vid 
bryggan och vinkade farväl,och när båtenvar utom synhåll gav en 
och annan utryck för sina tysta tankar ”Det é roligt när di kommer- 
men de är rart när di gir sej iväg också.”

Hela fördäck var belamrat med mjölkbackar fyllda av tomma 
flaskor som klirrade i takt med skrovets vibrationer,det lät som en 
godtemplarmarsch spelad på tomglas. Jag trimmade mitt anför-
trodda gods på styrbords sida i mellangången,det gällde att vara 
snabb- ty en sovbrits i aktersalongen hägrade.

Efter kyrkbyn skulle alla platser vara upptagna. I skumrasket 
i aktersalongen stötte jag 
ihop med städerskan, hon 
höll en lösfläta i handen 
medan hon rättade till 
tandprotesen med den 
andra, hon plirade med 
ögonen som en nyfödd 
kattunge förövrigt var 
liknelsen inte påfallande. 
Tidningsgrabben höll just 



på att morna sig i sin sovsäck på 
babords överkoj, han sträckte på sig 
likt en hundvalp och gäspade ljud-
ligt.

Jag hörde att det var fler som 
redan hade funnit sitt läger på de 
hårda dynorna, och när ögat vant 
sig vid dunklet såg jag Nordlund, 
”Ryssen”, och ”Långa Sven,” alla 
snarkade redan. Det var varmt och 
luktade fukt, fimpar, båt och öl men 
trots det var miljön inte otrivsam; 
röda plyschsoffor, hårda sträva kud-
dar, mässingsarmatur som skallrade  och två speglar på tvärskotten, 
ett ovalt mahognybord med ölringar på skivan. 

Mot högt belägna ventiler svallade grönt sjövatten när fartyget 
krängde för styrbords eller babords gir,och vattenreflexerna ring-
lade i behagfull lek i taket. Klockan tio minuter över fem om mor-
gonen vek jag ihop min kavaj, la en ren näsduk och beredde mig 
för sömn –men det blev ingen ostörd vila. Efter varje brygga kom 
det individer nedklampande och pockade på sovplats, vi som redan 
funnit våra legor låg och tryckte som gamla hundar med röda och 
arga ögon. Jag somnade slutligen in  och drömde att skyarna tät-
nade och ett och ett svårt oväder bröt ut, fartyget skalv och kojerna 
knakade! Plötsligt slungades jag från min varma brits ned på dur-
ken och hamnade tvärs över en sömning ”stavsuddare”.

Hela skrovet riste och det lät som en järnhand klöste sönder 
skeppsbotten. Från fördäck hördes ett stort brak när mjölkcentra-
lens backar slogs omkull och flaskorna krossades. Barn och kvin-
noröster ropade och skrek från mellandäck och övre regioner och 
uppståndelsen blev allmän. Mina skeppskamrater började yrvakna 
famla efter västar, kavajer, hattar och skor- men en del av dem steg 
mot övre däck, som ballonger utan ballast. Själv rusade jag ut på 
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akterdäck och kikade ut för att se var vi befann 
oss. Bockholmen var passerad, om babord låg 
Stora Kilskär, och båten var på väg in mot 
Ytterö – en brygga som sällan angjordes. Jag 
gick fram till maskinrummet för att tala med 
”Mäster”. Från bryggan kom maskintelegra-
fens order ”sakta fram” , men mäster skakade 
på huvudet. Ingen manöver kunde utföras, 
propelleraxeln var knäckt,och vattnet börjades 
stiga inombords. Rådvilla passagerare samlades 
i grupper, nyfikenhet och rädsla präglade sam-

talen. Plötsligt inträffade något som jag aldrig upplevt tidigare –
Sirenen blåste upprepade korta signaler, nödsignal; - ”Jag behö-

ver assistans”
Fartyget hade rakat över ett grundflak och troligen slitit upp 

bottenplåtarna. En kort stund kunde man hålla ångtrycket, men 
snart måste fyren rakas ut och släckas. s/s Roslagen drev utan styr-
fart över svagt krusat vatten, intet liv förspordes i grannskapet. 
Nödsignalerna förtonade ohörda, i fjärran råmade en ko. De som 
hade glömt sina klädesplagg och skodon nere i aktersalongen kilade 
ner för trappan men återvände med förlägna och oroliga uttryck i 
ansiktena. Vattnet skvalpade över kojerna.

Kapten Gottling kom ned från bryggan för att lugna en del upp-
rörda passagerare, han var lika behärskad och korrekt som vanligt, 
men envar begrep hur bittert  det 

Fyren var släckt under pannorna,och fartyget drev liksom måste 
kännas för en så skicklig och samvetsgrann befälhavare att uppleva 
denna morgon . ” Bara lugn,gott folk  de som önskar förfriskningar 
kan gå upp i matsalen och dricka kaffe och smaka på våra mazari-
ner och wienerbröd, rederiet bjuder. Under tiden skall vi sjösätta 
livbåtarna. Bara lugn, gott folk,hon tar in vatten,men det är ingen 
fara, vi kommer alla iland.

Fyren var släckt under pannorna, och fartyget drev liksom vill-
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rådigt ned mot en brant bergholme som hette ”Gåln”. Mäster och 
eldaren hade flyttat upp till pannknappen och stirrade trankilt, 
sysslolöst ned i pannrummet där oljemängt vatten vaskade över 
durkarna. Oron avlöstes av en spänningsfylld, laddad tystnad. En 
del morskade upp sig och trampade iväg till matsalen för att bli 
Waxholmsbolagets kaffegäster under ovanliga omständigheter. 
Men där mötte en ny chock: ”Trissan” hade röda fläckar på kin-
derna, skarpa rynkor i pannan och hårnätet satt på sned, hon tog 
emot gästernas order med gapande mun, men så fort de tystanat 
sade hon: ” Far ända in i aftonsången – vi har väl annat att göra än 
å dricka kaffe och mumsa på  bakelser! Hjälp till att flytta upp för-
råden från undre däck, det står snart under vatten.”

”Kvinnor och barn till livbåtarna!” Vilket sällsamt upprop en 
varm soldirrande augustimorgon. Det var bara en båt som kommit 
i sjön,efter femton minuters hörbar möda, och när den blev lastad 
såg den ut som en muntert porlande springbrunn. Ett trettiotal 
kvinnor och barn fördes iland. Vi karlar som skulle avvakta nästa 
tur kände oss för ett ögonblick tafatta och sysslolösa tills plötsligt 
”Trissan” uppenbarade sig ännu rödare och ordskarpare än tidigare:” 
De é fan vá karlar kan ställa till!” Nu blev det fart på hjältarna i det 
sjunkande vraket. ”Långa Sven” bar pilsner och annat dryckjom 
lika ömt som om det vore hans barn, och vi andra kånkade porslin, 
handrullade köttbullar, sill, ostar, biffstekar i så stora mängder att 
till slut såg matsalen ut som om ett präktigt gästabud skulle äga 
rum. Kockan nere i pentryt – hon såg ut som em upp och nervänd 
magnumbutelj, fast större, hon berömde oss, men ”trissan” skällde 
på varenda karlslok hon såg. En liten motorbåt kom puttrande, det 
var Harald på Ytterö som skulle fara och mjölka, nu fick han annan 
sysselsättning. Allt passagerargods, som vi betraktat som förlorat, 
fördes lyckligt iland. När han lämnade haveristen såg hans farkost 
ut som ett Herrans Under, en flytande trädgård – och på Ytterö 
strand samlades resgods,lösöre och omtumlade resenärer.

En svag ström förde fartyget mot den bråddjupa holmen. Nu 
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vaknade hoppet, och skyndsamt drogs grova trossar och wires 
iland och förtöjdes vid tallar och stenblock. Sex spring angjordes 
vid stranden men spändes som fiolsträngar när s/s Roslagen sakta 
vattenfylldes och började kränga utåt djupet med styrbords slag-
sida. Alla klättrade tacksamt iland utom skepparen som ståndaktigt 
uppehöll sig på bryggan. Vid elvatiden hördes en skarp knall, en 
wire sprängdes av och snart brast de övriga, fartyget kantrade, gled 
mot djupet och sjönk.

Vi såg den gamle hedersmannen kapten Gottling som sista man 
lämna sitt fartyg, med andra ord hoppa i sjön när skeppet kullrade 
runt. Skådespelet vi bevittnades var en drömlik, overklig kontrast 

mot det sommarstilla, idylliska skär-
gårdslandskapet.

En av gubbarna vid min sida, 
som kämpat med stor nit för att 
bärga öl och vin, tog sig åt hjärtat 
och kved ” Å å jag som stretat så 
in i helsike för att bärga flaskorna 
– om jag istället hade tullat på några 
buteljer! Oj oj en så´n förlust” han 

hängde med huvudet och var inte lätt att trösta. ”Ryssen” hade en 
hemlig glans i blicken, det såg ut som om han tänkte: dyka går an 
att försöka, bara inte någon sir de. 

Det var intressant att iakttaga de skeppsbrutnas ansiktsuttryck: 
barnens häpna, nästan förtjusta ögon, mödrarnas förskräckelse 
och männens missmodighet. Själv tänkte jag, det är inte  ofta man 
deltaga i en förlisning  där både syltburkar, blompottor och folk 
kommer oskadda iland – och dessutom  från parkett får betrakta 
epilogen.

Skärgårdsflottans missöden har framkallat både beska och 
muntra kommentarer i pressen – ofta innan sjöförklaring har 
klarlagt olyckans orsaker. Farvattnen i de grundfyllda skärgårds-
områdena och mörkernavigation i icke farlysta, trånga leder krä-
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ver stor duglighet och erfarenhet av befälhavarna – och som jag 
tidigare nämnt skepparen på s/s Roslagen var en man som hade 
öbornas förtroende. Många regndigra, sotsvarta novemberkvällar 
och stormande, snöfyllda vinterdagar hade han tryggt fört sitt far-
tyg ut till öarna och slutstationen Möja. Hans sätt att göra tillägg 
vid bryggorna talar man ännu om. det var alltid exempel på sjö-
manskap som uppskattades av dem som begrep svårigheterna. Men 
denna blanka fridfulla morgon, torsdagen den 30 augusti 1951 var 
Olyckan framme. Det  var kapten Gottlings sista år efter en lång 
och notabelt hedersam tjänstgöring.

Extremt lågvatten och en grundflack som var beläget på en 
punkt, där sjökortet angav djupsiffra 19, vållade katastrofen. Det 
var en förlisning i sommarsol med lustspelskaraktär – men med en 
rysning tänker jag ibland på hur det kunde ha gått om fartyget varit 
nedlastat med passagerare och gods.

Roland Svensson

Upprop!
I samband med den planerade utställningen på 
Waldemarsudde är vi intresserade av att Du som har 
originalverk, brev eller annat som har anknytning 
till Roland tar kontakt med oss. 

Det kan ha stort värde både beträffande biografin 
och utställningen. Dröj inte, utan kontakta oss sna-
rast eftersom planeringen är i full gång!

Göran Eriksson    Anders Fröman
Tel: 08-754 07 10   Tel: 08- 82 49 98
Mail: gema.sollentuna@telia.com
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Canna och Skerries - 
Roland Svenssons replipunkter 

Klockan sju på kvällen fälldes ankaret på vårt fartyg, Professor 
Multanovskiy, strax öster om bukten mellan Canna och Sanday. 
Canna var det första av de två ”naven” i Roland Svenssons skotska 
ö-värld, det andra var Out Skerries. De båda ingick i den resa i 
Roland Svenssons kölvatten som Äventyrsresor arrangerade tillsam-
mans med vännerna i våras, med Roland Svenssons son Torbjörn 
som expeditionsledare.

Canna är känd för sin skyddade hamn, men det försiktiga ryska 
befälet ville inte gå in med fartyget, kanske var det i största laget. 
Det var för sent på kvällen att fara in med gummibåtarna. I kika-
ren syntes stenkyrkan med byggnadsställningar på ön Sanday. En 
gångbro förenar den med Canna. Men hamnen och Campbells hus 
som var vårt främsta mål låg dolt av en skyddande udde. Bakom oss 
i öster reste sig Mull 811 meter över havet. Canna når 211 meter. 
Horisontlinjerna är andra i Stockholms skärgård. 

Hit kom Roland första gången 26 februari 1951. I dagboken 
noterar han: ”Mina förväntningar (som också innehöll en stor del 
oro) har inte kommit på skam. Kl. 17.15 angör vi piren. John och 
Margaret Campbell är de största kännarna av gaelisk folklore.” Hit 
skulle han återkomma under många år, vänskapen blev livslång. 
Redan vid första besöket stannade Roland kvar flera veckor. En 
snöstorm drog över ön och den 14 mars noterar han ”jag breder 
ut mina teckningar och akvareller på golvet i mitt arbetsrum. 22 
teckningar. 7 akvareller + skissbok i fickformat … I am slightly 
improving”.

På morgonen for vi in med gummibåtarna. Campbells sten-
hus ligger herrgårdslikt i bukten. John Campbell, som förutom 
att vara folklivsforskare också hade studerat skotsk lantbrukseko-
nomi, köpte ön 1938 för att pröva sina idéer om ö-jordbruk. Ame-
rikanskfödda hustrun Margaret Fay Shaw Campbell var förutom 
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fotograf också hon folklivsforskare och kännare av folkmusik och 
tillsammans skapade de ett litet kulturcentrum på ön. I sin själv-
biografiska From the Alleghenies to the Hebrides räknar hon upp en 
lång rad vetenskapsmän, författare och konstnärer som gästat dem, 
och först bland konstnärerna Roland Svensson. 

Vi togs emot av Magda Sagarzazu som är arkivarie och husets 
föreståndare samt Sheila Lockett som var Campbells assistent, 
arkivarie m.m. och kände Roland och Ingrid. Campbells skänkte 
Canna till National Trust of Scottland 1981, men bodde kvar på 
ön. De gick bort 1996 respektive 2004. Nu är det meningen att 
Canna ska utvecklas som kulturcentrum, kanske byggas till. Som 
så många öar kämpar Canna mot avfolkningen; som mest levde här 
400 personer, i början av 1950-talet var de 38, nu är de 16. Men 
investeringar görs alltjämt, hamnpiren är nybyggd. 

Huset står närmast oförändrat sedan Campbells lämnade det; 
med möbler och föremål av alla de slag. I ena vardagsrummet står 
den stora Steinwayflygeln som var så viktig för Margaret tillsam-
mans med andra instrument; musiken hade en central plats. I det 
andra stora rummet har man dukat upp ett bord med ”rara” före-
mål; gamla kartor, sjökort och böcker, prov på fjärilssamlingarna 

och åtskilliga fotografier 
av Roland och hustrun 
Ingrid. 

Medan gruppen gjorde 
en vandring upp över ön 
fick jag tillsammans med 
Torbjörn en grundlig vis-
ning av huset av Magda. 
Övervåningen har ett stort 
bibliotek som Roland 
redan vid första besöket 
fruktade att han skulle 
slukas av, och fint snick-
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rade skåp rymmer Campbells vackra fjärilssamlingar. På väggarna 
hänger flera verk av Roland. I huset finns också en stor brevsam-
ling. Breven 1964-71 hinner jag fotografera innan det alltför snart 
är dags för avsegling. De visar hur engagerat Roland tog sig an 
öfolket på Tristan da Cunha i sydatlanten och hur han fick stöd av 
Campbell med olika skrivelser till de brittiska myndigheterna.

Vid den för Roland så viktiga ögruppen Out Skeeries – eller 
Skerries som man vanligen säger – ankrade vi i mynningen av 
North Mouth och kunde lyckligtvis gå i gummibåtarna; vid Fair 
Isle hade sjöhävningen varit för kraftig. Av Shetlandsöarnas ögrup-
per ligger denna längst i öster. På Skerries pågick redan förbere-
delserna för en stor gemensam fest på huvudön Housay, Husön 
– många namn är av nordiskt ursprung och de flesta av invånarna 
känner sig lika nordiska som skotska, det är närmare till Bergen i 
Norge än till Edinburgh. 

Ögruppen är liten och skiljer sig starkt från Hebriderna, öarna 
är lägre med flikiga vikar som ger goda hanmöjligheter för mindre 
båtar. En bro leder över till Bruray – broön med fiskhamnen. På 
höjden ovanför ligger ett prydligt vitt hus med typiska gavelskorste-
nar. Det var här Roland brukade bo och det bör ha passat honom 
väl; överblickande både hamnen och fyren på Bound Skerry.

Till festen bjöd man in gäster från andra delar av Shetlandsö-
arna. Tillsammans var vi omkring 100 personer i The Hall som tog 
del av den rika måltiden innan borden plockades bort och folkmu-
sikgruppen Frader Gamla stämde upp till dans som fortsatte långt 
in på natten.

Tre gånger hann Roland besöka Skerries innan han skrev Ensliga 
öar 1954. Skerries framstod som något av ett ideal, tre egenskaper 
hade hjälpt dem ”till seger över ett stormigt hav och karg natur: en 
bärande livstro, fördragsamhet och förmåga till samarbete.” 

Befolkning som länge legat kring 120 invånare har idag sjun-
kit till runt 70. Men öns överlevnadsförmåga framhävs allt jämt. 
Fisket har gått tillbaka, men man har också fiskeodling och turism 
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– och eftersom många fartyg gått under kring öarna är sportdyk-
ning populärt. Fram till 1970-talet hade ön bara förbindelse med 
omvärlden en gång i veckan. Nu kommer en havsgående bilfärja de 
flesta dagarna i veckan.

Vid ena kortväggen satt Anna Henderson, drygt 70, och över-
blickade dansen 
– hon är överhu-
vud för klanen 
Hederson som 
betytt så mycket 
för ön och som 
Roland skild-
rat. Vi är några 
som söker upp 
henne dan därpå 
i sluttningen på 
Housay. Hon 
tog fram en 
teckning av en 
ung kvinna i 16-
årsåldern – hon 
själv porträtterad 
av Roland.

Från hennes 
glasveranda såg 
vi hur sjön bör-
jade slå upp allt 
höger kring inloppen och vi bröt upp. Stormvarning var utfärdad, 
men stormen dröjde; vi skulle möte den på hemvägen mellan Foula 
och Shetlandsöarna. Ett mäktigt skådespel som satte öbornas liv i 
relief.

 
Ulf Sörenson
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Balansräkning 
       07-10-31  06-10-31
 

TILLGÅNGAR        
KORTFRISTIGA FORDRINGAR       
Kundfordran       -   -  
Fordran förskott      -    -
       0,00   0,00
 

KASSA OCH BANK        
Kassa       1 949,90  3 935,50
Bank       11 132,50  10 607,50
PlusGiro      63 801,95  42 391,95
       76 884,35  56 934,95
SUMMA TILLGÅNGAR   76 884,35  56 934,95
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       
EGET KAPITAL        
Balanserad vinst/Ansamlad förlust      
Balanserad vinst    7 774,35   -
Ansamlad förlust    -   -2 389,15
Årets resultat     29 112,00  10 163,50
       36 886,35  7 774,35
SUMMA EGET KAPITAL  36 886,35  7 774,35
 

KORTFRISTIGA SKULDER        
Leverantörsskulder    5 023,00  5 330,00
Övriga skulder    2 075,00  5 505,60
Förutbetalda medlemsavgifter  32 900,00  38 325,00
       39 998,00  49 160,60
 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   
       76 884,35  56 934,95

Stockholm den 15 november 2007
Anna Ter-Borch, Kassör

Not 1. Försäljning avser vykort, papprör och litografier/tryck     
Not 2. Intäkter från utfärd till Långviksskär 6 550:- och Håtö 12 600:-   
Not 3. Inköp av utställningsmaterial      
Not 4. Gåvor, uppvaktning och representation 
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Resultaträkning     
1 JANUARI - 31 OKTOBER     2006 
1 NOVEMBER - 31 OKTOBER 2007  
 

INTÄKTER       
Medlemsavgifter    50 850,00  33 900,00
Frimärken     350,00  840,00
Böcker       1 850,00  -
Gåvor       9 910,00  670,00
Porto       5 144,25  1 290,00
Almanackor       150,00  -
Övrig försäljning. Not 1   1 756,25  1 480,00
Utfärder och sammankomster. Not 2  19 150,00  7 300,00
       87 160,50  47 480,00
 

KOSTNADER         
Bank- och PlusGiro-avgifter  -937,50  -870,00
Årsmöte/Höstmöte/styrelsemöten -5 200,00  -6 680,00
Kontorsmaterial    -516,00  -3 892,00
Tryckning av RS skriften   -11 813,00  -
Tryckning av kuvert, inbetkort  -4 763,00  -
Hemsida      -425,00  -275,00
Inköp. Not 3     -937,00  -5 000,00
Kopiering     -999,00  -669,00
Förrådshyra      -2 500,00  -
Utfärder och sammankomster  -19 812,00  -14 661,20
Porto       -8 648,00  -5 269,30
Div kostnader. Not 4    -1 503,00  -
       -58 053,50  -37 316,50
 

RESULTAT     29 107,00  10 163,50
 

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER    
Ränteintäkter     5,00   0,00
Räntekostnader     0,00   0,00
       5,00   0,00
 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER    
       29 112,00  10 163,50
ÅRETS RESULTAT   29 112,00  10 163,50



Verksamhetsberättelse 2007
Styrelsen har under året bestått av: Sten Erickson, ordförande, Tor-
björn Svensson, Anna Ter-Borch, Christer Nettebladt, Jan Wigren, 
Gunnar Bengtsson, John Ekwall, Göran Eriksson Lars Rune, Lars 
Johansson, Harry Rågvik, Anders Hanser och Ragnar Zedell.

Sällskapet har nu ca 330 medlemmar det vill säga även i år en 
ökning av antalet medlemmar. Styrelsen har haft fyra protokollförda 
möten. Ett par arbetsutskott  har vardera haft ett antal möten.

Under 2007  har följande  aktiviteter genomförts
 
Årsmötet den 21 januari 2007 

När sedvanliga förhandlingar var avklarade, avtackades Göran 
Eriksson och Anders Fröman, båda stiftare men som lämnar sina 
poster i styrelsen som ordförande respektive arkivarie. Göran kvar-
står dock i styrelsen som ledamot. Anders är kvar som arkivarie 
men denna post är utanför styrelsen. Skärgårdsstiftelsens VD Bernt 
Festin höll ett intressant föredrag om Rolands betydelse vid Skär-
gårdsstiftelsens bildande. En liten auktion med RS litografier hölls 
också efter mötet.

Resan till Möja-Tornö  5 maj 2007
Den numera traditionella resan till Möja och Tornö gick av stapeln 
den 5 maj. I bästa sommarväder gick resan med Wax-holmsbåt från 
Strömkajen 

Genom inner- och mellanskärgården gick resan ut till Möja och 
Bergs brygga. Vi vandrade upp till kyrkan, där vi togs emot av vår 
guide Titti Eriksson. Hon berättade mycket intressant om kyrkans 
historia och inventarierna men även om livet på Möja genom åren. 
Vi gick därefter till Rolands grav som nu fått en vacker sten. Vi lade 
ner en krans, som en hyllning från Sällskapet.
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Utfärd i Axel Sjöbergs  kölvatten
Den 8 juni anordnade Sällskapet en rundresa i skärgården till plat-
ser där konstnären Axel Sjöberg varit verksam. En motsvarande tur 
gjordes förra året men då var båten så liten att inte så många kunde 
följa med. Några gick ombord i Åkersberga och övriga i Stavsnäs. 
Från Stavsnäs gick vi raka vägen till Långviksskär via Munkö och 
Nämdö i härligt väder.

På Långviksskär berättade Axel Sjöbergs sonson Göran Sjö-
berg om sin farfar, andra konstnärer och personer och om skär-
gården som den var förr. Långviksskär är avstyckat från Östanvik 
på Nämdö och namnet kommer från Långvik som ligger på norra 
Nämdö.

Resan fortsatte sedan till Bullerö där tillsynsmannen informe-
rade om ön. Därefter fortsatte resan till Sandhamn och besök i 
Sjöbergs ateljé.

Utflykt till Håtö Svansar.
Den 1 september gjorde Sällskapet en utflykt till Kalle Schewens 
Håtö Svansar. Färden gick med buss till Spillersboda varifrån taxi-
båt tog oss ut till “Svansarna”, som består av tre öar.

Sture von Schewen, barnbarn till Kalle, tog emot. Det första vi 
såg när vi kommit iland var den bänk och berså som Evert Taube 
sjunger om i “Calle Schewens vals”.

Vi samlades på den äng där Pelarorden har sitt årliga möte den 
första söndagen i juli. Pelarorden köpte för länge sedan “Svansarna” 
av familjen von Schewen. Sture redogjorde utförligt för familjens 
långa historia och om hur Pelarorden bildades en gång i slutet av 
1800-talet. 

Även under detta verksamhetsår har vi haft möjlighet att få ha 
sällskapets Rolandutställning hos Wikströms fisk på Möja.

 Biografin
Alltsedan sällskapet bildades har det varit aktuellt att få en biografi 
över Roland Svensson. I februari 2006 samlade delar av styrelsen 
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förstärkt med Lif Marriott, Bo Grandien och Göran Sjöberg för 
att diskutera vem skulle kunna skriva biografin. Vi kom fram till 
författaren Ulf Sörenson. Han har bland annat skrivit en mycket 
uppskattad kulturguide över Stockholms skärgård. Sedan flera år 
även redaktör för Sankt Eriks årsbok. Han accepterade uppdraget 
och gjorde en preliminär disposition. Nu kom även frågan hur bio-
grafin skulle finansieras.

Roland har alltsedan ungdomen haft mycket kontakt med famil-
jen Wallenberg, som även sponsrade hans utbildning på Konstaka-
demien. Vi tog kontakt med familjens nestor Peter Wallenberg och 
den 22 november 2006 fick Lif Marriott, Bo Grandien, Ulf Sören-
son och jag möjlighet att träffa Peter Wallenberg för att genom 
honom få ett bidrag till bokens framställning.  Det blev ett mycket 
trevligt sammanträffande. Peter Wallenberg hade många gånger 
seglat med familjen då Roland var gäst ombord. Han nämnde 
bland annat att Roland alltid var tidigt uppe och före alla andra 
gick iland med skissblocket och ritade.

Efteråt blev vi uppmanade att inkomma med en ansökan till 
Jacob Wallenbergs stiftelse. Den skulle behandlas vid stiftelsens 
första sammanträde. Den skrevs med nio (!) bilagor. 

Den 24 maj behandlades vår ansökan vilken i sin helhet bevilja-
des med ett generöst belopp. Ulf Sörenson har därför kunnat börja 
detta arbete sedan augusti 2007. Ulf Sörenson har nu påbörjat 
arbetet med biografin. Preliminärt kommer den att omfatta ca 250 
sidor rikt illustrerad. /Göran Eriksson

  Utställning.
I flera år har styrelsen diskuterat olika alternativ till en stor retro-
spektiv utställning av Rolands verk. I september 2006 hade jag 
kontakt med Waldemarsuddes nytillträdde överintendent Elsebeth 
Welander-Berggren. Hon ställde sig direkt positiv till detta. Bo 
Grandien skrev en projektansökan och vi fick möjlighet att träffa 
ledningen för Waldemarsudde där 
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Bo Grandien, Ulf Sörenson och jag deltog. Vi diskuterade 
då tidpunkten för utställningen och man påpekade från Walde-
marsuddes sida att det var viktigt att biografin då var färdig och 
kunde presenteras för besökarna. Vi enades om att andra halvan av 
2010 skulle vara lämplig tidpunkt. Roland skulle 2010 ha fyllt 100 
år. Vi hade vid mötet inget besked om bidrag till framställningen av 
biografin. Vi fick även en visning av de lokaler, som utställningen 
kunde få disponera. Ett nytt möte skulle ske under förhösten 2007. 
Denna ägde rum den 4 oktober

På Waldemarsudde utom tidigare deltagare var även 1:ste inten-
denten Göran Söderlund och vår ordförande Sten Erickson närva-
rande. Det bestämdes att utställningen skulle vara från

 18.9-2010 till den 9.1 2011. Vi diskuterade olika infallsvinklar 
på Rolands konstnärskap.

Bland annat kartor över aktuella övärldar som var aktuella för 
Roland. Även väggtexter skall skrivas i varje sal, vilket Ulf Sören-
son åtog sig att göra. Inventeringen av de konstverk som skall bli 
aktuella till utställningen skall påbörjas redan nu. Urvalet skall 
göras av Göran Söderlund med hjälp av Anders Fröman och Göran 
Eriksson, som redan tidigare har påbörjat en inventering och foto-
graferat originalarbeten. Ulf Sörenson vill gärna delta och i detta 
sammanhang se originalverk. Bo Grandien hjälper också gärna till 
vid behov. Det framkom även önskemål att vi snart skall ta fram 
underlag till en afisch. Vi skall även försöka att få ett frimärke att 
utgivas 2010 det år då Roland skall ha fyllt 100 år. Nästa möte 
bestämdes till den 13 mars 2008./Göran Eriksson

Stockholm  den 15 okt

För styrelsen

Sten Erickson               Jan Wigren
Ordförande               tf sekreterare
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Stadgar
för sällskapet Roland Svenssons vänner
Fastställda vid årsmötet i Stockholm den  
18 januari 2004

§ 1. Sällskapets uppgifter
Sällskapet stiftades den 12 mars 2003 och är en allmännyttig ideell förening med 
säte i Stockholm. Dess uppgift är att i olika former dokumentera, främja och sprida 
kunskap om Roland Svenssons konstnärskap i ord och bild samt om hans person 
och de miljöer han skildrat i och utanför Sverige. Detta skall ske genom medlem-
marnas samvaro och utflykter med föredrag om Roland Svensson och hans verk. 
Vidare skall Sällskapet stimulera studier av hans konst och författarskap, verka för 
dokumentation av hans verk, i synnerhet av originalarbeten i privat och offentlig 
ägo, samt främja utgivandet av såväl tryckta som otryckta arbeten. Sällskapet skall 
även verka för en permanent utställning eller samling som belyser hans konstnär-
skap och dokumentation om Stockholms skärgård och andra övärldar.

§ 2. Medlemskap
Medlem av sällskapet är en enskild person, institution eller sam-manslutning 
som erlägger av årsmötet fastställd avgift.

Medlemskategorier är hedersmedlemmar och kallade medlemmar, som är 
ständiga medlemmar och befriade från medlemsavgifter samt medlemmar och stöd-
jande medlemmar. Även de senare två kategorierna kan ha ständigt medlemskap 
enl. särskilda regler beslutade vid årsmöte. Äkta makar eller sammanboende erläg-
ger tillsammans en och en halv årsavgift. Person under 25 år betalar halv årsavgift. 
Medlem, som trots upprepade påminnelser ej betalar sin medlemsavgift anses ha 
lämnat Sällskapet.

§ 3. Styrelse
Sällskapets löpande angelägenheter handhas av en styrelse av minst fem och högst 
tretton ledamöter. De väljs vid årsmötet, ordförande för en period av 1 år och 
övriga för högst tre år.

Årsmötet utser ordförande och kassör. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 
sekreterare, klubbmästare och arkivarie. Styrelsen är beslutför då minst tre leda-
möter, inklusive ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Vid lika röstetal 
äger mötets ordförande utslagsröst. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott och 
adjungera medlem utanför styrelsen för särskilt, tidsbegränsat uppdrag. Styrelsens 
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ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör är, var för sig, Sällskapets fir-
matecknare. Klubbmästare och arkivarie kan utses inom eller utom styrelsen

§ 4. Verksamhetsår
Sällskapets verksamhetsår omfattar tiden 1 nov till och med den 31 oktober.

§ 5. Valberedning
På årsmötet utses valberedning på tre personer med uppgift att inför val framlägga 
namnförslag för årsmötet. En av dessa tre utses av årsmötet till sammankallande. 
Valberedningens förslag skall föreligga i skriftlig form och utdelas vid årsmötet

§ 6. Revisorer
För granskning av Sällskapets räkenskaper och förvaltning utser Sällskapets års-
möte två revisorer och en revisorssuppleant för en period av högst tre år med 
överlappande mandatperioder. Revisionsberättelse skall vara styrelsen tillhanda 
senast en vecka före årsmötet.

§ 7. Årsmöte
Årsmötet skall äga rum i anslutning till Roland Svenssons födelse-dag den 18 
januari. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen utsändas
senast tre veckor i förväg. Årsmötets dagordning skall uppta följande punkter:
- Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
- Val av justeringsmän
- Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
- Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
- Revisorernas berättelse
- Fråga och om ansvarsfrihet för styrelsen. Fastställande av balansräkning för det 
gångna verksamhetsåret.
- Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året Val av styrelse enl. 
§ 3
- Val av revisorer och revisorssuppleant enl. § 6
- Val av valberedning enl. § 5
- Årsavgiftens storlek
- Eventuell fråga om stadgeändring
- Övriga frågor
- Årsmötet avslutas

§ 8. Stadgeändring
Förslag till ändring av Sällskapts stadgar kan väckas av styrelsen eller av enskild 
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medlem senast den 1 december. Sådant förslag ska behandlas av styrelsen en 
månad före årsmötet. Styrelsen skall, tillsammans med kallelse till årsmötet, delge 
medlemmarna förslaget till stadgeändring och till förslaget bifogas ett yttrande. 
Stadgeändring kan beslutas av årsmötet sedan frågan behandlats på angivet sätt.

§ 9. Extra möte
Styrelsen kan kalla till extra möte antingen på eget initiativ eller om en femtedel av 
medlemmarna skriftligen begär detta. Kallelse till sådant möte skall utgå senast tre 
veckor i förväg.

§ 10. Evenemang
Utöver årsmöte bör styrelsen minst två gånger varje år anordna en resa en utflykt 
eller ett möte med medlemmarna. På programmet bör finnas föredrag (motsv) om 
Roland Svensson och hans verk eller liknande.

§ 11. Upplösning av Sällskapet
Fråga om Sällskapets upplösning skall behandlas av årsmötet och vara upptagen 
på av styrelsen utsänd dagordning. Om detta möte med tre fjärdedels majoritet 
beslutar om upplösning skall kallelse till Extra möte för denna fråga inom en 
månad utgå till medlemmarna. Om förslaget även på detta möte antas av minst 
tre fjärde-delar av de närvarande är Sällskapet upplöst.

Den sista styrelsen genomför därefter Sällskapets avveckling enl. eget gottfin-
nande med beaktande av de riktlinjer för hanteringen av Sällskapets tillgångar som 
framförts vid sista medlems-mötet. Den principiella inriktningen skall dock vara 
att konstverk och liknande föremål överlämnas till institution t ex museum samt att 
pekuniära tillgångar tillförs i första hand samma institution och placeras i en fond, 
dels för föremålens skötsel, dels till stipendier om medlen är betydande.

Stockholm vid årsmötet den 18 januari 2004
Per Göran Traung Christer Nettelbladt
Mötesordförande Protokollförare

Stadgeändring
§ 3:  Klubbmästare och arkivarie kan utses inom eller utom styrelsen
§ 4: verksamhetsårets längd ändrades på årsmötet januari 2007.
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Sällskapet Roland Svenssons Vänner             

Dagordning
vid årsmötet den 20 januari 2008 kl 14.00

Lokal: Trafalgarsalen, Victory konferenshotell Lilla Nygatan 5
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
3. Val av justeringsmän.
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av  
 balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande  
 året.
9. Val av styrelse – ordförande på 1 år.
10. Val av övriga i styrelsen på 3 år.
11. Val av revisorer och revisorssuppleant för kommande treårs 
 period.
12. Val av valberedning.
13. Årsavgiftens storlek (se styrelsens förslag i missivet).
14. Genomgång av stadgarna (se styrelsens förslag till ändring i  
 missivet).
15. Övriga frågor.
16. Årsmötet avslutas.
  - Kaffepaus -

För att lättare planera årsmötet vore vi tacksamma om vi får en 
anmälan till sekreterare Christer Nettelbladt senast den 14 januari. 
telefon 665 11 18 (dagtid) eller 642 17 76 (kvällstid) 
christer.nettelbladt@sfi.se

Styrelsen
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Abrahamsson, Anders Stavsnäsvägen 189 139 60 Stockholm
Agréus, Lars  Anders Reimers väg 11, 4 tr. 117 50 Stockholm
Agréus, Anna  Anders Reimers väg 11, 4 tr. 117 50 Stockholm
Almerheim, Jan  Skräddarvägen 4 184 95 Ljusterö
Almgren, Ove  Wirséns väg 23  186 50 Vallentuna
Almgren, Ulla   Wirséns väg 23  186 50 Vallentuna
Amundsson, Carl Pyrolavägen 13  181 60 Lidingö
Andersson, Kjell Gezelius väg 18 lgh 82 134 31 Gustavsberg
Aronsson-Johansson, Inger Kyrkestensvägen 11 B 441 35 Alingsås
Asp, Rolf   Fruängsgatan 22 611 31 Nyköping
Astell, Egon  Hedinsgatan 13, 2 tr. 115 33 Stockholm
Astell, Karin  Hedinsgatan 13, 2 tr. 115 33 Stockholm
Axelsson, Hans  Rådhusgatan 26  185 32  Vaxholm
Axelsson, Fr  Rådhusgatan 26  185 32  Vaxholm
Backes, Gudrun  Nergården Långvik 130 43 Möja
Barrén, Göran   Nämdemansvägen 11 178 37 Ekerö
Bengtsson, Gunnar Musikvägen 1  131 62 Nacka
Bengtsson, Majlis Musikvägen 1  131 62 Nacka
Bennbäck, Lars  Murkelvägen 6  192 51 Sollentuna
Berg, Göran   Baltzar von Platens g 6 112 42 Stockholm
Bergling, Göran  Brytarvägen 21  184 70 Åkersberga
Bergman , Inga  Näckrosvägen 27 169 37  Solna
Bergmansson, Viktor Birger Jarlsgatan 78 114 20 Stockholm
Bergsten, Ingemar Grimstagatan 72 162 56 Vällingby
Bergström, Hans  Linjemästarvägen 52 162 70 Vällingby
Bergström, Britt-Marie Linjemästarvägen 52 162 70 Vällingby
Bjelksjö, Lars  Ivar Vidfamnes gata 10 126 52 Hägersten
Bjelksjö, Eva  Ivar Vidfamnes gata 10 126 52 Hägersten
Björk-Hylmö, Marianne Ruffens gränd 4  246 57 Barsebäck
Björklund, Christer Banérgatan 41  115 22 Stockholm
Björnsjö, Elisabeth Pomonavägen 6  178 33 Ekerö
Björnsjö, Ulf  Pomonavägen 6  178 33 Ekerö
Blomberg, Eric  Neptunusvägen 9 611 60 Nyköping
Blomqvist, Assar Däldvägen 32  181 62 Lidingö
Bodin, Margareta Nyodlingsvägen 27 167 66 Bromma
Bohjort, Ingvar  Ormingeringen 81 3 tr 132 33 Saltsjö-Boo
Bolling, Leif  Vrenavägen 14  124 56 Bandhagen
Boström, Gert  Harpsundsvägen 163 124 58 Bandhagen

Medlemsförteckning i  
Sällskapet RS Vänner
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Brandt, Christer Danderydsvägen 16 A 182 66 Djursholm
Brandt, Agenta  Danderydsvägen 16 A 182 66 Djursholm
Brante, Lars  Uddvägen  31   181 30 Lidingö
Braun, Tore   Skepparevägen 12 B 614 30 Söderköping
Brenner, Stellan  Stationsvägen 40 141 40 Huddinge
Bråsjö, Ulf   Sara Moreas väg 131 121 34 Enskededalen
Byström, Bengt  Ängkärrsgatan 6 171 70 Solna
Bäckdahl, Karin  Skurusundsvägen 16  131 46 Nacka
Carlsson, Anders Västmannagatan 9 111 24 Stockholm
Carlsson, Magnus Brahegatan 38  114 37 Stockholm
Carlsson, Barbro  Brahegatan 38  114 37 Stockholm
Centerfall, Leif  Öknebovägen 5  122 48 Enskede
Centerfall, Britt  Öknebovägen 5  122 48 Enskede
de Champs, Thomas  Johannesgatan 22 111 38 Stockholm
Cronholm, Pia  Tideliusgatan 27 118 69 Stockholm
Dagborn, Hillevi Marövägen 11  182 49 Enebyberg
Dagborn, Olof  Marövägen 11  182 49 Enebyberg
Dahlberg, Göran  Centralvägen 3  132 40 Saltsjö-Boo
Dahlberg, Birgitta Centralvägen 3  132 40 Saltsjö-Boo
Dahlbäck, Claes Rävsnäs Kungsgård 647 91 Mariefred
Danielsson, Lars Y Fabrikörsvägen 12 3 tr 131 52 Nacka Strand
Danielsson, Aina  Fabrikörsvägen 12 3 tr 131 52 Nacka Strand
Duhs, Henry  Ekholmsnäsvägen 94 181 41 Lidingö
Dyborn, Lennart Björnbärsvägen 34 691 47 Karlskoga
Egnell, Göran   Linnégatan 76, 3 tr 115 23 Stockholm
Eklund, Nils-Erik Öhbergsväg 19  SF-221 00 Mariehamn/Finland
Ekman, Gösta   Östra Finnbodavägen 26 131 31 Nacka
Ekstedt, Jan-Victor Långholmen  133 33 Saltsjöbaden
Edstedt, Bo  Baggebytorg 10  181 35 Lidingö
Ekström, Lars-Erik Ruffens gränd 4  246 57 Barsebäck
Ekwall, John  Östra Promenaden 38 B  602 29 Norrköping
Elg, Willy    Karl Dahlgrensgatan 18  582 28  Linköping
Enderfors, Lars  Rödabergsgatan 5 113 33 Stockholm
Engberg,  Eva  Långgatan 10  647 30 Mariefred
Erickson, Sten  Centralvägen 53 184 32 Åkersberga
Erickson, Kerstin  Centralvägen 53 184 32 Åkersberga
Erickson, Magnus Armébacken 28  187 69 Täby
Erickson, Isabell Armébacken 28  187 69 Täby
Ericsson, Lars   Långsjövägen 16 131 33 Nacka
Ericsson, Arne  Claras Gränd 1 J 141 35 Huddinge
Ericson, Ulla   Folkungagatan 104, 2 tr. 116 30 Stockholm
Eriksson, Göran  Solängsvägen 59 192 54 Sollentuna
Eriksson, Maj-Britt Solängsvägen 59 192 54 Sollentuna
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Eriksson, Staffan Villberga,Enhälja 12 740 81 Grillby
Eriksson, Karin  Vikingavägen 24 194 68 Upplands-Väsby
Eriksson, Bengt  Backvindeln 92  129 42 Hägersten
Erixon, Björn  Solängsvägen 35 192 54 Sollentuna
Feldmann, Kurt-Xaver Skräddargränd 2 B, 3 tr. 111 27 Stockholm
Ferngren, Leif   Katarina Kyrobacke 7A 116 20 Stockholm
Festin, Berndt  Saltsjöqvarns Kaj 1 131 71 Nacka
Festin, Christina  Saltsjöqvarns Kaj 1 131 71 Nacka
Fjärdhäll, Åke  Box 61 Gillinge Gård 130 36 Nämdö
Fjärdhäll, Pia  Box 61 Gillinge Gård 130 36 Nämdö
Fleetwood, Fredrik  Nysättravägen 20 B 181 61 Lidingö
Fogelström, Lars Marsängen  130 34 Skälvik
Fogelström, Inger Marsängen  130 34 Skälvik
Fredriksson, Börje  Neptunusbacken 3 195 55 Märsta
Fredriksson, Harrieth Neptunusbacken 3 195 55 Märsta
Fredriksson, Carl  Ekoxevägen 14 A 184 38 Åkersberga
Fryer, Wendy  Kvarngatan 14, 5 tr. 118 47 Stockholm
Fröman, Anders  Johan Enbergs väg 46 A 171 61 Solna
Goldberg, Thomas Gaveliusgatan 5 C 116 41 Stockholm
Grandien, Bo  Rålambsvägen 10 A 112 59 Stockholm
Gredefalk, Kerstin  Harbrovägen 10 5 tr 147 51 Tumba
Gullberg, Anna Karin Odenvägen 1A  133 38 Saltsjöbaden
Gullström, Björn Stureparken 7  114 26 Stockholm
Gullström, Anna-Stina Stureparken 7  114 26 Stockholm
Gustafsson, Rolf Näckrosvägen 27 169 37 Solna
Gustafsson, Ulla  Mörby Gård pl 1698 136 91 Haninge
Gustafsson, Maud S:t Eriksgatan 88, 3 tr. 113 62  Stockholm
Gustafsson, Bertil Bromsvägen 25  184 38 Åkersberga
Gustafsson, Jan  Örnbacken 16, 3 tr. 126 51 Hägersten
Gustafsson, Annika Örnbacken 16, 3 tr. 126 51 Hägersten
Gustavsson, Rune  Beckasinvägen 41 B 131 44 Nacka
Gustawsson, Karl-Olov Inteckningsvägen 28 129 31 Hägersten
Gustawsson, Fr Karl-Olov Inteckningsvägen 28 129 31 Hägersten
Gutberg, Lars-Göran  Mörbydalen 34, 7 tr. 182 52 Danderyd
Gutesten, Per  Vikingavägen 24 194 68 Upplands-Väsby
Gärdlund, Lass e Box 408  761 24 Norrtälje
Gärtner, Nils-Ivar Vårbacken 4  131 41 Nacka
Gärtner, Ulla   Vårbacken 4  131 41 Nacka
Hallerby, Eva Karin Myrstuguvägen 231 143 32 Vårby
Hamnskär, Ingemar Krukmakaragatan 26, 6 tr. 118 51 Stockholm
Hanser, Anders   Valhallavägen 114, 6 tr. 114 41 Stockholm
Hansson, Bo  Västerviksvägen 12 139 36 Värmdö
Hattenbach, Kerstin  Syrenparken 10  133 35 Saltsjöbaden
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Hedin, Nils  Kornvägen 14  145 68 Norsborg
Held, Thomas Fritz Wilhelm      Selmedalsvägen 222A 129 41 Hägersten
Hellerström, Claes Björnskogsgränd 55 162 46 Vällingby
Hellerström, Margareta Björnskogsgränd 55 162 46 Vällingby
Hellgren, Svante Sandstensvägen 18 167 64 Bromma
Hermansson, Bengt  Kometvägen 9, 7 tr. 183 33 Täby
Herrmann, Stefan Krukmakargatan 54, lgh 0254 117 41 Stockholm
Herzog, Helge  Björkuddsvägen 325 760 17 Blidö
Hillborg, Kjell  Odd Fellowv. 63 127 32  Skärholmen
Hillerfjord, Björne Kattfotsbacken 10 165 73 Hässelby
Hillerfjord, Fr B Kattfotsbacken 10 165 73 Hässelby
Hjort, Hans  Långbackavgen 41 182 34  Danderyd
Holmberg, Börje  Blekingegatan 14 3 tr ö g 118 56 Stockholm
Holmgren, Kaj  Kvisthamragatan 7 A 761 40 Norrtälje
Holmgren, Margaretha Styrbordsgatan 23 120 65 Stockholm
Hurtig, Lennart  Gränsgatan 14 b 633 42 Eskilstuna
Hymnelius, Åke  Svärdsysslevägen 23 184 35 Åkersberga
Hymnelius, Britt Svärdsysslevägen 23 184 35 Åkersberga
Hård av Segerstad, Fredrik  Sveavägen 83, 2 tr. 113 50 Stockholm
Höft, Annika  Östervägen 33  169 55 Solna
Innings, Lars  Folkparksvägen 160, 6 tr. 126 39 Hägersten
Innings, Eva  Folkparksvägen 160, 6 tr. 126 39 Hägersten
Jansson, Hans-Göran Vagnsunda, Box 8 760 18 Yxlan
Jansson, Helga  Brahegatan 32 114 37 Stockholm
Jansson, Gustaf   Rålambsvägen 21, 1 tr. 112 59 Stockholm
Jansson, Tom   Gränsvägen 14 2tr 137 41 Västerhaninge
Lundgren Jansson, Margareta Parkvägen 46 131 41 Nacka
Jedlöv, Arnold  Dalagatan 44, 1 tr 113 24 Stockholm
Jerkeman, Per  Tegelviksgatan 71 116 47 Stockholm
Jerkeman, Inga  Tegelviksgatan 71 116 47 Stockholm
Johansson, Kjell  Lilla Sundholmsvägen 7 184 95 Ljusterö
Johansson, fr Kjell Lilla Sundholmsvägen 7 184 95 Ljusterö
Johansson, Lars  Långviksnäs  130 43 Möja
Johansson, Margareta Långviksnäs  130 43 Möja
Johansson, Arne  Elin Wägners gatan 10, 5tr lgh 1034    129 51 Hägersten
Johansson, Marianne Elin Wägners gatan 10, 5tr lgh 1034    129 51 Hägersten
Johansson, Peter Gnejsväg 9 B, 3 tr. 752 42 Uppsala
Johansson,   Gnejsväg 9 B, 3 tr. 752 42 Uppsala
Johansson, Janåke Wormsövägen 22 122 37 Enskede
Johnson, Rune   Jupitervägen 16  611 60 Nyköping
Jonsson, Kinna  Sveavägen 83, 2 tr. 113 50 Stockholm
Julin, Rolf   Havsstigen 6  133 36 Saltsjöbaden
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Julin, Marianne  Havsstigen 6  133 36 Saltsjöbaden
Karlsson, Anna-Lisa  Brännkyrkagatan 94, 4 tr 117 26 Stockholm
Karlsson, Holger  Vagnsunda 15  760 18 Yxlan
Karlsson, Torborg  Vagnsunda 15  760 18 Yxlan
Katz, Lillemor  Vikstensvägen 46, 2 tr. 121 56  Johanneshov
Kirkegaard, Lars-Olov Kvarnvägen 3  184 42 Åkersberga
Klevbo, Gunnel  Syrenparken 26  133 25 Saltsjöbaden
Knöppel, Lars   Sturegatan 48  114 36 Stockholm
Källgård, Anders Slottsgatan 16  432 44 Varberg
Köhlmark, Anders Ringvägen 94  118 60 Stockholm
Köhlmark, Cecilia Ringvägen 94  118 60 Stockholm
Lagerkvist, Bengt Rödhakevägen 11 906 51 Umeå
Landberg, Anders Tegelviksgatan 64, 2 tr. 116 41 Stockholm
Larsson , Annika Stramaljvägen 7, 2 tr. 168 73 Bromma
Larsson Garkast, Stig  Erikslundsvägen 1 5 tr 611 61 Nyköping
Lehmann, Leif  Linnégatan 47  413 08 Göteborg
Levin, Mats  Stureparken 3  114 26 Stockholm
Liberg, Björn  Brahegatan 54, lgh 6 114 37 Stockholm
Lilja, John   Sankt Eriksgatan 53 A 112 34 Stockholm
Lilja, Ingemar  Sjöskumsvägen 4, 2 tr. 123 57 Farsta
Liljekvist, Gunilla Skiftesvägen 24  187 31 Täby
Lindberg, Janne  Karlsvik 5164  760 40 Väddö
Lindblad, Birgitta Stora Gårda 40  412 70 Göteborg
Lindegren, Birgitta Östra Finnbodavägen 15 131 72 Nacka
Lindegren, Stig G  Björkviken  185 94 Vaxholm
Lindelöw, Åke  Nyängen 4  760 15 Gräddö
Lindén, Yngve  Hökvägen 20  141 72 Segeltorp
Lindén, Siv  Hökvägen 20  141 72 Segeltorp
Lindenås, Ove  Nergården Långvik 130 43 Möja
Lindstedt, Tomas  Beslutsgränd 8  226 47 Lund
Lindström, Åke  Slätvägen 2 B  138 34 Älta
Lindström, Inga-Britt Slätvägen 2 B  138 34 Älta
Lindström, Ditte Nyängen 4  760 15 Gräddö
Lundgren Jansson, Margareta Parkvägen 36 131 41 Nacka
Lundin, Hans-Erik G. Landsvägen 13 131 47 Nacka
Lundkvist, Barbro Fågelsångsvägen 9, Bullandö 139 56 Värmdö
Löndahl, Per Erik V Banvägen 20, 4 tr. 184 50 Åkersberga
Lönnqvist, Sonja Stavsnäsvägen 147 139 60 Värmdö
Malmström, Sören Åkersbergavägen 48 184 50 Åkersberga
Marriott, Lif  Grimston Garth HU1140QE England
       Aldbrough, HULL  
Marriott, Oliver  - se ovan  
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Melbin, Karl-Gunnar Kabelsuddsvägen 14 187 67 Täby
Melbin, Margareta Kabelsuddsvägen 14 187 67 Täby
Moberg, Olle  Rudsjövägen 50  131 47 Nacka
Moberg, Birgit   Rudsjövägen 50  131 47 Nacka
Måhlgren, Leif  Semestervägen 19 177 60 Järfälla
Nettelbladt, Christer Högbergsgatan 83 5tr 118 54 Stockholm
Nilsson, Bengt  Larsbergsvägen 23, 2 tr 181 38 Lidingö
Nilsson, Viveca   Artillerigatan 72 B 115 30 Stockholm
Norberg, Göran  Fågelsångsvägen 12, Pl 50 139 56 Värmdö
Nordenvall, Karl-Johan  Pontonjärgatan 5 112 22 Stockholm
Nordenvall, Anna-Greta Pontonjärgatan 5 112 22 Stockholm
Ogenborg, Åke  Bollmoravägen 138 135 47 Tyresö
Olovson, Liss Toril Armborstvägen 2 125 44 Älvsjö
Olsson, Richard  Bageribacken 4  131 71 Nakca
Pernberg, Ulla   Rålambsvägen 29 112 59 Stockholm
Persson, Fredrik  Runvägen 8   137 55 Tungelsta
Persson, Tord  Wahlbergsvägen 8 132 37 Saltsjö-Boo
Peterson, Bertel  Räng sandsvägen 63 235 91 Vellinge
Pettersson, Kjell  Lahällsvägen 24 A 183 56 Täby
Ralston, Linda   Räng sandsvägen 63 235 91 Vellinge
Ramsin, Håkan  Gåshaga brygga 17 181 66 Lidingö
Rapp, Marianne Upplandsgatan 59, 5 tr. 113 28 Stockholm
Rapp, Håkan   Upplandsgatan 59, 5 tr. 113 28 Stockholm
Retéus, Hans   Åsögatan 89, 4 tr. 118 29 Stockholm
von Rosen, Hans Brahegatan 32  114 37 Stockholm
Rosengren, Gunnar Skinnarviksringen 4 117 27 Stockholm
Rosenqvist, Åke  Sveavägen 102  113 50 Stockholm
Rune, Lars   Kvarnvägen 2  181 42 Lidingö
Runemo, Lennart Pl 336   130 37 Stavsnäs
Rücker, Göran  Kryssarvägen 6 A 183 58 Täby
Rydell, Arne  Rättargatan 6  724 66 Västerås
Rydström, Göran Norra Stavsudda 130 42 Stafsudda
Rönnberg, Mats Skogsvägen 7  183 56 Täby
Rönnberg, Karin Skogsvägen 7  183 56 Täby
Rågvik, Harry   Lövångersgatan 17 162 63 Vällingby
Sandquist, Carlolof Norrsundshage  130 43 Möja
Sager Nelson, Olof  1170 Hulls Farm road USA Southport, Ct.06490
Schloss, Ulf  Sten Stures väg 9 131 47 Nacka
Siland, Bengt  Russinvägen 4  123 59 Farsta
Silvander, John   Sköntorpsvägen 9 120 38 Årsta
Simonsson, Per  Trossvägen 38 F  185 51 Vaxholm
Sjöberg, Bernt  Torekällgatan 13 151 73 Södertälje
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Sjöberg, Göran A Tavastgatan 48  118 24 Stockholm
Skantze, Christian Attarp Ekekullen 110  310 58 Vessigebro
Sköld, Ingbritt  Vidholmsbackarna 16  165 72 Hässelby
Stjernholm, Per  Bergshyddevägen 23  184 91 Åkersberga
Strid, Louise  Kummelvägen 35 167 64 Bromma
Strindlund, Gottfrid Jakobs Stege 1 - 3 129 40 Hägersten
Strömnerg, Rolf  Fågelsångsvägen 9, Bullandö 139 56 Värmdö
Stålvant, Wilma  Krongrådsvägen 6 143 46 Vårby
Sundell, Thore  Verdandivägen 14 131 46 Nacka
Sundstedt Gustavsson, Gun-Britt Gsö, Pl 2036 133 37 Saltsjöbaden
Svan, Peder   Tegnérgatan 28  113 59 Stockholm
Svahn, Tord  Vårbergsvägen 143 127 41 Skärholmen
Svahn, Marianne Vårbergsvägen 143 127 41 Skärholmen
Svensson, Ingrid  Parkvägen 46  131 41 Nacka
Svensson, Torbjörn  Björkuddsvägen 10 132 37 Saltsjö-Boo
Svensson, Per  Landsort  149 95 Nynäshamn
Svensson, Monica Landsort  149 95 Nynäshamn
Svensson, Roland Ekvägen 10  130 40 Djurhamn
Säll, Börje    Lidvägen 35  177 40 Järfälla
Söder, Barbro  Äppelviksvägen 26 167 53 Bromma
Söderberg, Pia  Björkuddsvägen 10 132 37 Saltsjöboo
Söderberg, Bengt Odenvägen 1A  133 38 Saltsjöbaden
Söderberg-Svensson, Emil Björkuddsvägen 10 132 37 Saltsjö-Boo
Söderberg-Svensson, Johan Björkuddsvägen 10 133 37 Saltsjö-Boo
Söderström, Gustav Fridhemsgatan 15, 3 tr. 112 40 Stockholm
Sölvin, Jan-Bertil Sågverksgatan 80 122 41 Enskede
Sörenson, Ulf  Strykerskevägen 6 112 64 Stockholm
Sörenson, Margareta Strykerskevägen 6 112 64 Stockholm
Sörnäs, Calle  Köpmangatan 11, 1 tr. 111 31 Stockholm
Ter-Borch, Tomas  Mejramsgränd 11 137 36 Västerhaninge
Ter-Borch, Anna Mejramsgränd 11 137 36 Västerhaninge
Ter-Borch, Anne Runvägen 8   137 55 Tungelsta
Traung, Per Göran Garvargatan 14 3 tr 112 21 Stockholm
Tunér, Jan   Spjutvägen 9  772 32 Grängesberg
Ulfenberg, Göran  Grusåsgränd 5  121 30 Enskededalen
Ullhammar, Per  Nackanäsvägen 16 131 33 Nacka
Ullman, Magnus Emblavägen 31  182 67 Djursholm
Wadstrand, Astrid  Wennerbergsgatan 6 A, 5 tr 112 58 Stockholm
Wadstrand, Peter Wennerbergsgatan 6 A, 5 tr 112 58 Stockholm
Wagsö, Kurt   Sandgatan 5 A  761 51 Norrtälje
Wahlberg, Leif   Fisknätsgatan 35 133 43 Saltsjöbaden
Wahlberg, Gunnel Fisknätsgatan 35 133 43 Saltsjöbaden
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Wahlström, Björn Skogsövägen 12 A 133 33 Saltsjöbaden
Wallgren, Sonny Ribston vägen 3  178 32 Ekerö
Welinder, Gunnel Hägernäsvägen 3 183 66 Täby
Westerberg, Lars  Dagermansgatan 4 754 28 Uppsala
Westerberg, Eivor Dagermansgatan 4 754 28 Uppsala
Westman, Per-Ove    770 76 Vikmanshyttan
Westman, Mats  Tallgatan 3  770 76 Vikmanshyttan
Vetterlein, Nils  Morabergsvägen 21 133 33 Saltsjöbaden
Victor, Erik  Mörbyhöjden 10 182 32 Daqnderyd
Vidén, Gudrun  Wahlbergsvägen 8 132 37 Saltsjö-Boo
Wigren, Jan   Oxelvägen 9  185 33 Vaxholm
Wiik, Inger  Box 27175  102 52 Stockholm
Wikblad, Bert   Österjörn 35  930 55 Jörn
Vikbladh, Claes  Linnégatan 76  115 23 Stockholm
Wikström, Jeppe Karlsuddsvägen 12, Talludden 185 93 Vaxholm
Viland, Haakon  Generalsvägen 90 A 184 51 Österskär
Wiljander, Rolf  Parkvägen 39  131 41 Nacka
Wiljander, Britta Parkvägen 39  131 41 Nacka
Willmander, Åsa  Gezelius väg 18 lgh 82 134 31 Gustavsberg
Winberg, Göran  Djurö Kyrkväg 41 130 40 Djurhamn
Winberg, Christina  Djurö Kyrkväg 41 130 40 Djurhamn
Winblad, Gerhard Ollonborrstigen 3 125 51 Älvsjö
Wolff, Lola   Larsbergsvägen 53 181 38 Lidingö
Wolrath, Björn  Tegnérlunden 10 113 59 Stockholm
Wolrath, Gustaf  Gästrikegatan 18 113 62 Stockholm
Zedell, Ragnar   Själagårdsgatan 2 111 31 Stockholm
Zedell, Yvonne  Köpmangatan 11, 1 tr. 111 31 Stockholm
Zimmerman, Margareta Plantskolevägem 4 122 38 Enskede
Zimmerman, Rolf Plantskolevägem 4 122 38 Enskede
Ärlemalm, Kerstin  Lomvägen 311  192 56 Sollentuna
Öhgren, Birgitta Storgatan 2  153 30 Järna
Öhman, Åke  Husarö - Lotsbergsvägen 10 185 99 Vaxholm
Öhman, Fr Åke  Husarö - Lotsbergsvägen 10 185 99 Vaxholm
Öhnell, Karin  Gyllenstiernsgatan 12 115 26 Stockholm
Ördén, Karl-Göran Björkvägen 25  613 41 Oxelösund
Öst, Karl-Axel   Fågelsångsvägen 28 761 63 Norrtälje
Öst , Lillemor  Fågelsångsvägen 28 761 63 Norrtälje
Österberg, Mikael Hallonstigen 4  654 68 Karlstad
Österdahl, Siv  Hagagatan 15 A, 4 tr. 113 47 Stockholm
Österman, Agneta Möjaström  130 43 Möja
Österman, A  Möjaström  130 43 Möja
Östlund, Therese Råbergsvägen 19 195 70 Rosersberg
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Upplev svunna tider på
   

Skärgårdsmuseet ligger i en före detta skärgårdslanthandel, alldeles vid 
vattnet i idylliska Stavsnäs Sommarhamn. Här kan du finna det mesta 
från ett svunnet skärgårdsliv. I samlingarna kan du bland annat ta del av 
det hårda liv som förekom både till lands och till sjöss. Dessutom kan 
vi visa hur en lanthandel såg ut med en mångfald av varor. Du kan även 
titta in i skärgårdsköket med föremål från legendariska Frans på Lång-
viksskär. 

Specialutställning 2008: Vi visar en utställning om fartyget Södra 
Sveriges förlisning vid Franska Stenarna den 24 september 1895 och 
bärgningen av fartyget. 
Vi visar också en utställning med gamla fiskedrag. 
I samband med besöket på museet kan du dricka kaffe på Stavsnäs 
hembageri, ett klassiskt konditori med anor från tidigt 1900-tal.

Med buss 433, 434 från Slussen tar det en knapp timme till hpl. Stavsnäs by. Åker 
du bil tar du väg 222 mot Stavsnäs och följer vägskylten mot Skärgårdsmuseet. Du kan 
även lägga till med båt vid vår egen brygga.
Öppet alla dagar 28 juni–17 augusti kl 12–16 samt lörd–sönd augusti ut.  
Skärgårdsdag: 19 juli kl 11–16 med aktiviteter, gamla hantverk, loppmarknad  mm. 
 

Skärgårdsmuseet – Nämdöutställningen, Sand, Nämdö. ”Bland 
kobbar och skär”, en utställning med konstverk av Axel Sjöberg.

Waxholmsbåt till Sand från Stavsnäs vinterhamn och Saltsjöbaden. Öppet alla 
dagar 28 juni–3 augusti kl 13-16. 
Nämdödagen 26 juli kl 11-16.30. 
Utställning, skärgårdsmarknad, 
underhållning mm 
 

Hemsi  www.skargardsmuseet.org
Tel Stavsnäs 08-571 502 14, Nämdö 
08-571 560 56 Medlemsavgift 100 
kr betalas till plusgiro 12 00 39 – 3  
Hjärtligt välkommen!
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Som medlem i Sällskapet Roland Svenssons Vänner
har du 20% rabatt på reproduktionerna.

Broschyr och även konstverk kan också beställas
på tel 08-747 98 56 eller e-post: torbjorn@saltsjon.nu

Torbjörn Svensson & Pia Söderberg

Serigrafier & Reproduktioner
av Roland Svensson

Välkomna att beställa på vår nya websida
www.rolandsvensson.nu


