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Kommuner, organisationer och ideella föreningar
har möjlighet att ansöka om bidrag ur landstingets 
skärgårdsanslag för projekt som avser att förbättra
Stockholms läns skärgård.

För att visa vad skärgårdsbidrag kan möjliggöra, och 
för att inspirera nya sökanden, har vi sammanställt 
redovisade projekt efter ämnesområde. I det här
dokumentet kan du läsa om projekt med fokus på 
kultur.
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Sammanfattning av projektet  
”Roland Svensson museum vid Ramsmora ångbåtsbrygga på Möja” 

 
Sällskapet Roland Svenssons Vänner har byggt ett museum vid Ramsmora 
ångbåtsbrygga på Möja. Konstnären och författaren Roland Svensson tillbringade nästan 
70 år på och kring Möja och utskärgården. 
När Roland Svensson kom till Möja i början av 1930-talet hittade han snabbt motiv som 
han som konstnär skulle arbeta med i 60 år. Men han tecknade inte bara övärlden och 
utskärgårdens miljöer och människor, utan skrev också ner hur livet såg ut, allt beskrivet i 
klassikern ”Skärgårdsliv i gången tid”. 

 

Roland S ateljé har funnits bevarad på Tornö (invid Möja), men låg på privat tomtmark och 
var endast tillgänglig med egen båt. Nu har all inredning och interiör flyttats till det 
nybyggda museet, som  invigdes av skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming den 15 
juni 2014 i närvaro av ca 250 besökare.  

 

Museets placering möjliggör dagsbesök med kollektiva färdmedel och gynnar 
besöksnäringen på ön. Även en tillgänglighetsanpassad hygienbyggnad har byggts. 

Under 2014 kom totalt 2000 besökare och under 2015 har fram till det är dags för 
säsongsöppet fr o m den 13 juni, redan drygt 700 personer besökt museet.  

 

För skärgårdsförhållanden innebär Roland Svensson museet att ett unikt besöksmål  har 
skapats–  varje-dag öppet under säsong och året-runt öppet mot bokning – 
tillgänglighetsanpassat och med tillgång till året-runt öppen restaurang i närheten, allt med 
kollektiva färdmedel.  

 

Sällskapet Roland Svenssons Vänner samarbetar gällande besöksverksamheten bl a med  
Möja Turistförening och Wikströms Fisk. 

 

Projektet har genomförts med finansieringshjälp från Landsbygdsprogrammet UROSS, 
Landstingets skärgårdsanslag, Värmdö kommun och många privata donatorer.  
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