
Verksamhetsberättelse 2007 

Styrelsen har under året bestått av: Sten Erickson, ordförande, Torbjörn 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 

  

På 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 kvarstår 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 Skärgårdsstiftelsens 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. 

Utfärd i Axel Sjöbergs  kölvatten 

Den 8 juni anordnade Sällskapet en rundresa i skärgården till platser 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 Sjöberg om sin farfar, andra konstnärer 

och personer och om skärgården 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 informerade 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 taxibåt 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 Roland-utställning 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 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 biografin skulle finansieras. 

Roland har alltsedan ungdomen haft mycket kontakt med familjen Wallenberg, som även 

sponsrade hans utbildning på Konstakademien. Vi tog kontakt med familjens nestor Peter 

Wallenberg och den 22 november 2006 fick Lif Marriott, Bo Grandien, Ulf Sörenson 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 beviljades 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 retrospektiv 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 Bo 

Grandien, Ulf Sörenson och jag deltog. Vi diskuterade då tidpunkten för utställningen och 

man påpekade från Waldemarsuddes 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 intendenten Göran Söderlund och vår 

ordförande Sten Erickson närvarande. 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 Sörenson 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 fotograferat 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 2007 

För styrelsen 

Sten Erickson                       Jan Wigren  

Ordförande                           tf sekreterare 

 


