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VI S EG L A R V ID A R E

Nytt år. Ny årsskrift. Jag hoppas att vi funnit formen för publice-
ring till vännerna om vad som är aktuellt om Roland Svensson.
Kontakten med medlemmarna är viktig och betalar man en årsav-
gift vill man också se resultat. Vi jobbar på och ”vi seglar vidare”.

På försommaren nåddes vi av budskapet att Rolands maka Ingrid
gått bort 92 år gammal. Hennes betydelse för Roland och familjen
var mycket stor. Sällskapet delar familjens saknad och sorg.

Tyvärr har inte Sällskapet ekonomiska resurser för att förvärva
familjen Svenssons villa i Storängen. Det är endast ett fåtal konst-
närshem i landet som kunnat bevaras ”åt eftervärlden” genom
donationer eller statligt och/eller kommunalt stöd. Villan måste
således säljas men för Sällskapet intressanta delar av kvarlåtenska-
pen överlåts till oss. Detta förpliktigar naturligtvis och aktualiserar
frågan om en lokal för vår verksamhet. Kanske har Du som med-
lem lösningen på detta?

Förutom att familjen Svensson överlåter viktig dokumentation
om Roland till Sällskapet har man även ställt i utsikt att Rolands
ateljé på St Tornö skall kunna övergå till oss. Detta kan kräva att
ateljén flyttas till Möja för ökad tillgänglighet. Detta ställer krav på
en tomtplats och om någon känner till en sådan är det bara att höra
av sig till Sällskapet.

I föregående årsbok berättade vi om arbetet med en biografi över
Rolands liv och verk samt om en kommande retrospektiv utställ-
ning på Valdemarsudde 2010. Vi för nu samtal med intresserade
förlag om utgivning och hoppas att frågan är löst till vårt årsmöte.
Självklart vore det roligt om vi kunde erbjuda en specialupplaga av
biografin till Sällskapets medlemmar. De som är intresserade kan
höra av sig till mig om detta.

De positiva kontakterna med företrädare för Valdemarsudde
fortsätter och just nu är frågan vilket verk av Roland som skall
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utgöra affisch. Det finns många alternativ men vi och Valde-
marsudde vill naturligtvis försöka hitta en bild som kan intressera
nya grupper för Rolands konstnärsskap.

Utställningen kommer att ge en bred representation av Roland i
ord och bild. Jag är övertygad om att den dels kommer att öka
intresset för Rolands liv och verk, dels kommer att tillföra oss fler
medlemmar..

2008 har varit ett positivt och händelserikt år för Sällskapet. Jag
tillönskar alla medlemmar ett riktigt Gott Nytt År. I maj träffas vi
på Möja för att hedra Ingrid och Roland.

Sten Erickson, ordförande

TI L L M I N N E
Rolands hustru Ingrid lämnade på försommaren för alltid sitt hem på Storän-
gen där hon och Roland bott i decennier.

I Göteborgs hamn står på sitt höga fundament Den v än t an d e s j ö man s -
hu s t r un , som kan symbolisera Ingrids väntan och längtan efter Roland vars
resor ”på de sju världshaven” naturligtvis under många år påverkade familje-
livet. Ingrid fick under långa perioder vara den som tog ansvaret för familjen.
Säkert många gånger en påfrestande uppgift.

Rolands skrivande engagerade även Ing-
rid som fungerade som något av en lektör.
Roland tog stor hänsyn till Ingrids stilkänsla
både när det gäller ord och bild. Måhända en
symbios mellan Snille och Smak! Ingrid
spelade alltså en mycket stor roll för Roland
och hans konstnärskap.

Nu är båda borta men till våren kan vi
hedra bådas minne när vi gemensamt besöker
deras grav på Möja.
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RA G N A R ZE D E L L
hedersledamot vid årsmötet den
20 januari 2008

Sedan vi startade Sällskapet har vi haft 2 hedersledamöter Ingrid
och Roland Svensson. Styrelsen vill nu föreslå Ragnar Zedell till
hedersledamot av Sällskapet.

Han har i 50 år drivit en konst- och antikhandel i Gamla stan.
Ragnar har haft ett omväxlande liv. Sjöman och senare elingenjör.
Verksamheten inom konst- och antikbranschen började 1958 i

Stockholms kanske minsta affärslokal på ca 10 kvm i Trångsund
mittemot Storkyrkan i Gamla Stan. Efter några år flyttade han runt
hörnet till gamla apoteket Kronans lokal på Storkyrkobrinken -
något större men kulturskyddad. Kronan var f.ö. Stockholms första
apotek utanför slottet. Efter några år här fick han möjlighet att få
en betydligt större lokal i hörnet Köpmangatan - Själagårdsgatan,
där han fortfarande har sin verksamhet.

Roland fick i slutet av 50-talet kontakt med Ragnar och de var
alltsedan dess goda vänner. Roland betecknade Ragnar som en
hedersman, som man kunde lita på i alla väder. Han fick nu möj-
lighet att sälja Rolands konst.

Jag fick kontakt med Ragnar i samband med att jag i skyltfönst-
ret i Trångsund såg en akvarell av Roland vid jultiden 1960. Den
var tyvärr såld, men Ragnar lovade att vi skulle få en liknande med
tiden. Det fick vi också efter ett par månader. Så har det varit och vi
har hållit kontakten genom åren och genom honom har vi kunnat få
många av Rolands litografier men även original.

Ragnar brukade säga: Du kan alltid komma tillbaka och jag tar
tillbaka tavlan till samma pris, som du gett. Det blev aldrig aktuellt -
förstås.
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För ca 7 år sedan
började jag fundera
på att vi skulle starta
ett sällskap med
Rolands namn.

Jag talade först
med Ragnar och
han var positiv.
Han blev något av
en spindel mitt i
nätet. Han hade ju
många Rolandin-
tresserade kunder
och kände många,
som hade kontakt
med Roland. Tack
vare detta kunde vi
samlas den 12 mars
2003 och bilda
Sällskapet Roland
Svens-

sons Vänner.
Den hjälp vi på
detta sätt fick av Ragnar har varit till stor nytta för Sällskapet, varför
vi vill kalla honom till hedersledamot av Sällskapet.

Göran Eriksson

Ragnar Zede l 2008. Foto Jan Wigren
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UTFLYKT TILL MÖJA
den 10 maj 2008

En solig pingstafton reste ett antal medlemmar och undertecknad
till Möja med M/S Vaxö för att traditionellt besöka ett antal platser
där Roland Svensson bott och verkat och ställen han besökt. Väl
framme i Berg på Möja gjorde vi en gemensam vandring till kyrkan
och kyrkogården, där Göran Eriksson traditionsenligt nedlade en
krans på Rolands grav. Efter att Göran berättat om Roland gick vi
runt på kyrkogården, där pingstliljorna lyste gula i majsolen.

Sedan en fortsatte vi nedför backen till Möjabussen, som Kjell
Karlsson rattade upp till Hamn, som ligger längst upp på Möjas
västsida, där allmänna vägen slutar. Ulf Sörenson var vår guide
under dagen. Framme i Hamn träffade vi Ingemar Hamnskär som
bor där. Han visade det lilla hus där Roland och skalden Nils Ferlin
hyrde 1938. Denne arbetade då med diktsamlingen Goggles.

Efter besöket i Hamn åkte vi vidare till Ramsmora by. Vi vand-
rade upp till mor Lovisas stuga som Roland hyrde 1933. Vi tittade
också på det hus på andra sidan vägen, där Ingrid och Roland bodde
som nygifta.

Därefter delade vi upp oss i två grupper för en vandring till
Lillsjön för att bese den bastu Roland byggde 1946. Möjabon Ann-
Marie Pettersson visade bastun som numera är ombyggd till ett litet
sommarhus. Sedan tog vi bussen till Långviks brygga, där Lasse
Johansson väntade med sin båt. Det blev två turer till Stora Tornö
för visning av ateljén. Roland flyttade dit 1949. Allan Westerberg
boende på ön visade runt och de som var intresserade fick även
besöka Allans hus.

Samtliga deltagare verkade vara nöjda med utflykten.

Christer Nette lbladt
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BE S Ö K I VI K M A N S H Y T T A N

den 27 september 2008

Tillsammans med Upplands konstförening gjorde vi en konst och
kulturresa till Aguèlimuseet i Sala och fortsatte sedan till Vikmans-
hyttan. Vi hade hoppats att kunna få ca 30 deltagare så att vi kunde
resa i en gemensam buss. Men bara tio lockades med på turen sju
från Rolands Vänner och tre från Upplands konstförening. Vi
valde därför att resa med egna bilar. I Aguelimuseet fick vi en fin
guidning kring Ivar Aguèli och hans verk. Museet är inrymd i det
gamla elverket och man har fått ett stort stöd av kommunens kul-
turförvaltning. Ca 40 verk kunde exponeras i lokalerna som även
hade separatutställningar av andra Salakonstnärer. Efter en kaffe-
stund for vi upp till Vikmanshyttan och en fin lunch och sedan tog
bröderna Per-Ove och Mats Westman emot oss i stentryckeriet.
Hit flyttade Rolf Jansson 1973 från sin verkstad i Nacka. Roland
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Litomaskinen är en gammal fransk trotjänare på 5 ton(!) från
1889 (Den var med på världsutstälningen i Paris detta år)

gjorde sin första litografi här hösten 1974. 1975 kom bröderna
Westman som lärlingar till Rolf. Vid Rolfs bortgång 1980 kunde
de bland annat med Rolands hjälp överta verksamheten. Roland
kunde därför fortsätta att litografera här, som han gjort tillsam-
mans med Rolf under många år.

Rolf flyttade till denna nedlagda konsumbutik för han ville ha
lugn och ro i sitt arbete med konstnärerna. Här kan de få bo och
arbeta under den tid en lito kan ta att få färdig. Mats berättade hur
arbetet går till och det sker ju med ett intimt samarbete med konst-
nären. Man kan hela tiden ta upprepade provtryck och diskutera
möjligheterna att ändra på kalkstenarna.

Konstnären får också lugn och ro i sitt arbete (se medlemsbla-
det nr 1 2006 sid 15 ”Om litografi” av Rolf Jansson). år) och är
fortfarande i mycket gott skick(!). Varje färg kräver en sten varför
tex åtta olika färger kräver åtta stenar som slipas ner när upplagan
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är färdigtryckt och kan användas på nytt. Kalkstenarna är från ett
speciellt stenbrott i Bayern, som numera är nerlagt. Verksamheten
här i Vikmanshyttan har dock så många stenar så man har inga
behov att skaffa nya.

Efter alla frågor som Mats blev utsatt för och som han svarade
mycket didaktiskt på, gick vi upp på överplanet där man har ett
galleri med ett tiotal konstnärer representerade. En del var till salu
men Roland-litografierna är inte till salu längre. De är sedan länge
slutsålda. Besöket var dagens höjdpunkt och tog ca 2 timmar. Mats
tyckte att det var all-
tid lika roligt när
Rolands Vänner kom-
mer på besök.

Vi åkte sedan ner
till bruksmuseet där
vi fick en fin genom-
gång av tidigare och
aktuell verksamhet
vid bruket. Här arbe-
tar fortfarande ca 500
personer, men nu
uppdelat på många

små företag med
specialinriktad verk-
samhet inom stålbranschen. De små gamla husen rymmer minnen
från hyttiden med samlingar från tidigare tillverkningar och arbe-
tarbostäder..

I ett litet hus bakar man fortfarande populära tunnbröd. Vi
avslutade med en hembakad kaffestund. Därefter vände vi hemåt
igenom ett höstfagert Dalarna och Uppland i en begynnande skym-
ning. Alla var överens om en mycket innehållsrik kulturdag.

Göran Eriksson

Några av deltaga rna på resan
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UTFLYKTEN TILL HUSARÖ
den 14: e juli tilsammans med
Skärgårdsmuseet.

Målet för årets utfärd var Husarö med lotsmuseum. Vi åkte med
Madam som styrdes av Leif Eriksson. Madam har byggts om i år
och var mycket fin.

I mycket vackert väder gick vi norrut över Kanholmsfjärden
som tidigare hette Harö Fjärd. Det var först i början av 1600-talet
som man började segla över fjärden och förbi Sollenkroka in mot
Stockholm. Man slapp då omvägen runt Djurö.

Vid Södermöja delar sig farleden. Öster om Möja går Rödlöga-
leden men vi tog Husaröleden som går på den västra sidan upp mot
Blidösundet. Leden är mycket gammal. Den beskrevs redan på
1200-talet i Valdemar Seirs jordebok.

I Möja Västerfjärd passerade vi Trulsör där Bertil Danielsson
filmade ”Viggen Viggo”. I norra delen av fjärden ligger Stora Kal-
holmen. På öns norra udde står ett minnesmärke, ritat av Sture
Lundgren, som en erinran att Skärgårdsstiftelsen bildades 1959.
Hälsingholmarna strax intill blev mycket omtalade 1819, då torpa-
ren Gustav Blomberg och hans hustru mördades av deras dräng.

Vi gled genom Finnhamn. Huvudbyggnaden uppe på berget
byggdes omkring 1915 för kolhandlaren Wilh. Rönström. Huset är
nu vandrarhem med 80 platser. På utsiktsberget står skorstenen från
Rönströms lustyacht.

Snart var vi framme vid Husarö. Vi möttes av Åke och Birgitta
Öhman samt ytterligare några som skulle ta hand om oss.

Den före detta affären och krogen brändes ned för ett par år
sedan och nu finns bara en liten kiosk som heter Husarö Lots-krog.
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Vi samlades allihopa
vid bystugan där Åke
Öhman berättade kun-
nigt om Husarös historia.
Husarö kallas lotsarnas ö
och mycket av öns
historia handlar om lot-
sarna. Redan på 1400-
talet fanns lotsar här.
1912 lades lotsplatsen
ned. I början av 1900-talet
provade man på jordgubbsodling.
Före Möja!

En av de saker vi tittade på var
en långbåt från Vaxholm. Lennart Fröblom berättade kunnigt om
båten och roddteknik. Vi tittade också på ett brännhus
(sprittillverkning) som inte brändes av ryssarna 1719.

De flesta husen i byn är byggda på 1700-talet men ombyggda
på 1800-talet. Den Sundströmska Västergården är ett sådant hus
och där är lotsmuseet inrymt. Miljön i huset är bevarad som den
var omkring 1900. Här fanns många intressanta föremål och doku-
ment. En rolig detalj var kläder som man hittat instoppade som
isolering i huset.

Den som ville kunde gå en guidad tur i området. Det var också
skönt att flanera i solskenet och även hitta goda körsbär som hängde
över vägen.

Hemvägen startade åt öster. Vi spanade efter säl och inte långt
från Angö låg många sälar på och vid ett litet skär. Kanske 25
stycken!

Vid Stora Möja styrde vi sydost genom sunden i Möjaarkipela-
gen och vidare via Harö till Stavsnäs efter en lyckad utflykt.

Lars Rune

Birgitta och Åke Öhman
Lennart Fröblom syns bakom dem.



SV E N S K A HÖ G A R N A
Utflykten den 7 juni 2008

Då Sällskapet av ekonomiska skäl inte har så stora möjligheter att
ordna egna skärgårdsutflykter har vi sett det som en bra lösning att
samarbeta med andra utflyktsarrangörer: exempelvis Skärgårds-
museet, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms Sjötrafik med flera.

Denna utflykt till Svenska Högarna arrangerades av Stockholms
Sjötrafik och gjordes med fartyget m/s Sandhamn som levererades
till Waxholmsbolaget 2004. Ett fartyg som kan ta 350 passagerare
har god sittkomfort och stora öppna utomhusdäck. Fartyget fram-
fördes av sjökaptenen Anders Rendler från Vaxholm, med ombord
som utomskärslots var vår vice ordförande Torbjörn Svensson (son

I Torbjörns värld används fortfarande
sjökort och bestick.

Sjökapten Anders och vår ciceron Lars på
bryggan
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till Roland Svensson). Torbjörn har tidigare fört befäl på S/S Salt-
sjön med dess banbrytande expeditioner i våra ytterskärgårdar.

Med ombord som ciceron fanns också Lars Westman, skribent i
tidningen Vi, känd för ett flertal böcker med teman från Stockholms
skärgård. Lars berättade med stor inlevelse om skärgårdens
kulturhistoria på vår väg från Stockholm-Vaxholm-Långvik-Stora
Nassa-Svenska Högarna-Grönskär och till Stavsnäs.

I förhandsreklamen för resan hade man förhoppning att få se
havsörn och säl. Båda dessa kunde infrias. Strax norr om Möja såg vi
havsörnen.

Färden gick sedan
via Långvik där ytter-
ligare några passage-
rare klev ombord och
när vi lämnade ham-
nen kunde vi se över
udden till Rolands ö:
Stora Tornö.

Färden gick vid-
are genom ”Stor-
skärgår`n” bodarna
från många litografier
kändes väl igen..

Förvånadeansikts -
uttryck kunde ses på
de fritidsbåtägare
som ankrat i ett av de
smala sunden när vi
passerade med vår
stora båt på vår väg
mot Svenska
Högarna över Hög-
fjärden. Långvik o ch "Storskärgår 'n"
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Väl framme kunde den berömda siluetten av Heidenstamsfyren
beskådas på Storön. Motivet finns som litografi av Roland

Det fanns möjlighet till rundvandring på ön och man kunde
även klättra upp i fyren under sakkunnig guidning av familjen
Anderin, som är Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän på ön. Även denna
vy finns som en litografi av Roland S
Efter några timmars vistelse på var det dags för avfärd mot nästa mål:

Östersjöns Drottning, fyren Grönskär. För att göra det svårare
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valde Torbjörn den södra vägen om Storön
och rundande ”Kap Horn”.

På vägen mot Grönskär fick vi också
möjligheten att på nära håll betrakta en

sälkoloni som nyfiket närmade sig vår båt.
Strax innan vi anlände till Grönskär

hade författarinnan Viveka Sten anslutit
sig till oss via Sjöräddningens båt. Viveka ” Östers jöns Drottning”
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passade på att sälja och signera sin kriminalroman ”I de lugnaste
vattnen” som handlar om de hemska saker som utspelas i Sand-
hamn med omnejd.

Efter besöket på Grönskär fortsatte färden via Sandhamn mot
Stavsnäs där buss mot Stockholm väntade.

En mycket trevlig utfärd som vi kan rekommendera er att an-
mäla er till nästa år.

Jan Wigren
text och foto

Havsörn o ch säl
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A B C - B O K F Ö R R O L A N D

När Roland fyllde 50 år sammanställde hans kamrater en liten bok:
ABC bok för Roland, medverkade gjorde bland andra: Nils Ferlin,
Vilhelm Moberg, Jan Fridegård, X:et, Eivind Johnsson, Sven
Barthel. Efter varje bokstav i alfabetet fanns några skrivna rader
eller en liten vers. Här är några exempel.

Bb Bastubad

Bastubadet bygger upp fysiken,
ger en fullkomlig illusion av spän-
stighet och föder en fruktansvärd
hunger och törst
- behov som ropar på omedelbara
kraftåtgärder.
Och när dessa sinnliga begär har
blivit grundligt tillfredsställda, är
fysiken sig förvillande lik igen, till
nästa bastubad.
Detta kallas kretsloppet i natu-
ren.

Vv Vänsterhänthet

Eftersom grafikern jobbar spegel-
vänt, bör han lämpligen låta sig
födas vänsterhänt.
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RO L A N D SV E N S S O N

S O M F Ö R F A T T A R E

Att kort presentera Roland Svensson som författare är en svår upp-
gift, eftersom hans författarskap är omfattande. Redan på 1940-talet
när Roland började ”utforska de skotska öarna” blev vecko-
tidningen Vi hans främsta forum med ett stort antal illustrerade
artiklar fram till 1970-talet.

Rolands mångåriga samarbete med författaren och vännen Sven
Barthel kom säkert att påverka både hans konstnärsutövning och
författarskap. Samarbetet började med att Roland illustrerade
Cykloncentrum, som kom ut 1940. Det är en bok med sparsma-
kade teckningar i en tid då vinter ännu var vinter. Boken börjar:

Till TT 27.02.1940
Chefen för marinen meddelar:
Issituationen i Östersjön är fortfarande sådan, att trafiken kan
fortgå endast med isbrytarhjälp. Öresund är fortfarande blockerat.
Hela västkusten är i dag isblockerad. Inga fartyg kunna gå till sjöss.
Ymer avhämtar i dag en kolångare från Danzig!

Samarbetet med Sven Barthel varade i många år och resulterade
bl a i Gillöga, Strandhugg och Svenska Lillö m fl verk. Vi hoppas i
en kommande årsbok kunna presentera en del av vad de gjort
tillsammans.

Så till Rolands ”egna böcker”.
Ensliga öar, Rabén & Sjögren, Stockholm 1954
”Iakttagelser och intryck under färder på Hebriderna och i den

Shetländska övärlden.” Med akvareller, svartkriteteckningar och
litografier.

Till de öar som beskrivs återvände Roland många gånger, vilket
avspeglas i många artiklar i tidningar och skilda skrifter. Boken är
svår att hitta i antikvariat.
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Hav och Människa, Rabén & Sjö-
gren, Stockholm 1957

Denna bok har inget samband med
Stockholms skärgård eller andra övärl-

dar som Roland besökt. Boken innehåller fem självständiga kapitel
där det grymma havet speglas i tex Titanics undergång och förlis-
ningar utanför Shetlandsöarna.

Skärgårdsliv i gången tid, Bonniers, Stockholm 1961
En storslagen bok och Rolands mandomsprov som författare. Vi

befinner oss i Möjaskärgården. Rolands beskrivning av det sträv-
samma livet vid sekelskiftet 1800/1900 är cykliskt. Våren, som-
maren, hösten och vintern passerar revy. Vi får följa människorna i
helg och söcken, i hårt arbete, i glädje och sorg.

I sitt förord skriver Roland bl a:
”I tre decennier har jag vistats på Möja i Stockholms skärgård,

och under denna tid har livet på förändrats i allt snabbare tempo.
När jag lyssnar till gammalt folks berättelser om sin barndom och
ungdom, har det med åren blivit klart för mig att jag lyssnat till
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den sista generationen av ögonvittnen från självhushållets urgamla
livsform. Driven av en oemotståndlig önskan att försöka bevara en
bild av förgånget skärgårdsliv har jag dristat mig att skriva denna
bok, som i årskrönikans form vill skildra skärgårdsfolkets liv.”

Under sina många resor till den skotska övärlden blev Roland
god vän med familjen John Lorne Campbell boende på Isle of
Canna. Som gäst hos familjen Campbell skrev Roland Skärgårdsliv i
gången tid.

2005 och 2007 arrangerade Äventyrsresor en resa i Roland
Svenssons kölvatten. Den gick till de skotska öarna, varav Canna
var en. Familjen Campbells fastighet förvaltas nu av skotska sta-ten.

Skärgårdsstiftelsen har genom nytryck givit sina medlemmar
boken som årsskrift. Eftersom upplagen är stor bör man kunna
hitta boken åtminstone i något Stockholmsantikvariat.

Min skärgård och din, Bonniers, Stockholm 1964
Roland presenterar denna boks innehåll i förordet:
” Denna bok innehåller ett urval av artiklar och kåserier som

förekommit i press och radio under de senaste femton åren. För-
ändringen sker nu snabbt i skärgårdsområdet; vissa fördelar kan
noteras, bl a har allt fler stadsbor möjlighet att tillbringa sin fritid i
detta unika örike. Men invasionen skapar ock så problem som
kräver snar och förnuftig lösning!

Jag hoppas att mina rapsodiska texter avspeglar den glädje vi
ännu kan uppleva där ute, men också återger den olust som ibland
överrumplar oss, och sålunda väcker den eftertanke som behövs.”

Tristan da Cunha, Nordiska Bokhandeln 1964
Tristan da Cunha – kallad världens ensligaste ö – besökte Roland

fem gånger. Denna skrift följde med den litografimapp, som edi-
terades både i Stockholm och London. Det blev således en svensk
och engelsk upplaga om vardera 300 exemplar.

Roland ger i boken en levande beskrivning av befolkningens
strävsamma liv på denna ensliga ö sydatlanten, där kontakten med
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omvärlden förr kunde vara endast en till två gånger per år.
Båda upplagorna är svårfunna.
Ö och Människa, Bonniers, Stockholm 1968
En resa till Napoleons ö Sankt Helena. Sankta Helenas koppling

till Napoleon tillhör allmänbildningen, mens öns koppling till
Tristan da Cunha torde få känna till. Så här skriver Roland bl a i
första kapitlet:

”Sankt Helena har sedan många år eggat min nyfikenhet – men
jag hade nog fått nöja mig med skrivbordsnavigation och fantasier
om inte den långa vägen till Tristan da Cunha även fört ön Sant
Helena närmare min vardag och verklighet. Tristansamhällets
utveckling har på många sätt varit beroende av Sant Helena. Napo-
leons internering på ön var delvis en av anledningarna till att Tris-
tan da Cunha annekterades och fick fast befolkning samt att fem av
tristanbornas femton förfäder exporterades från Sant Helena år 1827.
I våra dagar sänder man utvalda tristanungdomar till Sant Helena
för att utbildas för olika tjänster. Guvernören där har bland andra
ovanliga plikter också Tristan da Cunha under sin administrations
spira – det är ju inte nästgårdsväg mellan församlingarna, och
någon båtförbindelse existerar inte.”

I antikvariat kan man hitta denna mycket läsvärda bok om en ö
som endast är tre gånger så stor som Gotska Sandön. Bokens illus-
trationer är oerhört fina och intressanta.

Ur skissböckerna, Björkmans, tryckeri, Stockholm 1969
Roland gjorde under 30 år 229 skissböcker med både bild och

text. I denna lilla bok gör Roland ett första försök att publicera
material från skissböckerna. Boken har ett förord av Arne Hägg-
qvist. Boken kan möjligen finnas i något antikvariat.

Från havet, Bonniers, Stockholm 1972
Den 25 januari 1972 embarkerar Roland T/T Sea Serpent i

Zeebrugge. Färden för den 2555.350 dödviktston tunga tankern går
till Persiska viken och åter till Europa. Resan blir 22.500 nautiska
mil!
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Dag för dag får vi följa
Rolands färd på ”böljan den
blå”. En nyttig läsning för de
som bara strosar omkring i
Stockholms skärgård och
söker hamn när nordan drar
på.

Antikvariatbesök gäller
även här.

Bilder och Minnen,
Bonniers, Stockholm 1981

Den i förlagssammanhang
legendariske Georg Svens-son
har skrivit förordet. Han
skriver bl a: När konstnären
Roland Svensson i maj 1978 i
samband med Stockholms
universitets 1 00årsjubileum
promoverades till filosofie
hedersdoktor – en för
bildkonsten ovanlig

utmärkelse – skedde det
med följande motivering: ”Konstnären Roland Svensson har skapat
sig en erkänd ställning som målare, främst med motiv från
Stockholms skärgård, men sedan även med ett verksamhetsfält
utsträckt till andra kuster och oceaner. Vid sidan av sin sedan länge
erkända ställning som konstnär har Svens-son alltmer kommit att
även i skrift skildra olika marina miljöer på ett framstående sätt. I
hans produktion märks flera på mångåriga forskningar grundade
skildringar från Stockholms skärgård men även från ett flertal
ösamhällen, där människors livsvillkor till övervägande delen
domineras av den marina miljön, tex Tristan da Cunha.”Georg
Svensson skriver vidare: ”Tillsammans med vännen-författaren Sven
Barthel har Roland Svensson givit oss andra

En liten personlig hälsning som finns i en av
bö ckerna



- 25 -

skärgårdsskildringar som både litterärt och konstnärligt tillhör det
finaste som givits ut om svensk natur. Den litterära sidan av Roland
Svenssons verksamhet skall inte underskattas; hans unika ställning
beror just på denna kombination av skrivare-tecknare-målare. Den
ende man därvidlag kan jämföra honom med är Albert Engström
och Bruna Liljefors. Det är stora namn men Roland Svensson tål
att ställas bredvid dem. Det är min övertygelse att han i kraft av sin
personlighet och sin sällsynt konsekventa målsättning skall ha
skapat sig en bestående plats som en av vår tids verkligt originella
och äkta konstnärer.!

Denna bok utgör på sitt sätt Rolands bokslut med start på
Konstakademien 1939 och fram till 1980-talet.

Bildmaterialet är ”bedövande”. En given bok för alla älskare av
Roland. Den bör finnas i antikvariaten.

Dagböcker 1949/1950, Grafioteket, Stockholm 1990
Fyra av Rolands dagböcker/skissböcker gavs ut i vackra faksi-

milband tillsammans med fyra litografier under titeln ”Dagar i
skärgård.” Den är svårfunnen.

I Roland Svenssons övärld, Bonniers, Stockholm 1995
Här är ett urval ur etthundra dagböcker 1946-1960. Urvalet har

gjorts av professor Bo Grandien. Det handlar om små anteck-
ningsböcker som Roland skrev och målade i under trettio år. I dem
noterade han dagens händelser och intryck. Det hann bli 229 små
anteckningsböcker – ett livspanorama av minnen från ett sjöburet
konstnärsliv. Bildmaterialet i boken är naturligtvis unikt eftersom
det kommer från dagböckerna.

Boken fick fina recensioner bl a av Göran Schildt i Svenska Dag-
bladet och Roland erhöll ett stipendium till Harry Martinssons
minne från Svenska Akademien på 40 000 kronor.

Ett besök i något antikvariat rekommenderas varmt!

Sten Erickson
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EN A N N A N S I D A A V

RO L A N D SV E N S S O N
- Konstverk utförda

utanför Sveriges gränser

On Dianas peak. Blandteknik; ca. 45x30 cm.
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Möja-arkipelagen var Roland Svenssons främsta inspirationskälla
och andra hemort under större delen av sitt liv. Möja, en stor ö i
Stockholms ytterskärgård med fast bosättning sedan 1000-talet med
jordbruk och fiske som främsta huvudnäring, var starkt avskild
från fastlandet under lång tid. Det krävdes en mångkunnighet hos
skärgårdsfolket för överlevnad och traditionerna levde därav starkt
befästa vidare genom generationer. Roland Svensson skildrade i
såväl skrift som bild denna unika sfär och är något vi starkt
förknippar Roland Svenssons konstnärskap med i Sverige. I denna
essä vill jag dock belysa en annan sida av Roland Svenssons
konstnärskap: konst utförd och mer känd i utlandet.

År 1945 fick Roland Svensson i sin hand en avhandling skriven
av den norske vetenskapsmannen professor Peter A. Munch, The
Socio logy of Tris tan da Cunha, där det isolerade samhället på den
säregna ön skildrades. Han fascinerades av denna sannsaga i nutid
om isolering, uthållighet, gemenskap och förnöjsamhet. När så öns
namn kom på löpsedlarna den 10 oktober år 1961, på grund av ett
vulkanutbrott som tvingade denna isolerade ös invånare att evaku-
eras till moderlandet Storbritannien, började han att samla notiser
och artiklar i brittisk press där han kunde följa öbornas vidare öden.
Även en frimärksauktion i London 1962 där `de sista frimärkena
från Tristan´ utropades noterades av konstnären. År 1962 besökte så
Roland Svensson denna folkgrupp som slagit sig ned i Solent Water
vid inseglingsleden till Southampton. Han lärde känna
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denna sammansvetsade folkskara och beundrade deras värdighet i
allt elände. Efter mycket påtryckningar fick de 198 öborna återse
sin ö, fem valde att stanna kvar. Det var ombord på det danske
chartrade flaggskeppet M/V Bornholm som Roland Svensson kom
till ön som den enda utomstående tillsammans med öborna. Efter
hans första besök på Tristan da Cunha, 1963, kom han sedan att
återvända till ön fyra gånger under sin levnad. Han skrev böcker
om öborna och höll sedan hela livet kontinuerlig kontakt med de
människor han lärde känna där.

Tristan da Cunha, en brittisk ögrupp av vulkaniskt ursprung i
södra Atlanten med de tillhörande obebodda öarna; Inaccessible
Island, Nightingale Island, Stoltenhoff Island, Middle Island och
Gough Island har som huvudnäring fiske, potatisodling och fri-
märksutgivning.

Roland Svensson som förhöll sig trogen sin realistiska återgiv-
ning livet ut med litografi som hans främsta redskap och skiss-
blocket som hans kanske främsta följeslagare kom att bli världs-
berömd genom sina frimärksutgåvor på ön Tristan da Cunha, och
väl ihågkommen av öns invånare delvis på grund av detta. Ön är
känd inte bara pga. sin potatis och sin fiskeindustri utan även för
deras frimärken. De första frimärkena gavs ut på ön 1952 och
Roland Svensson kom med sin första frimärksutgåva i juni 1972.
De speglade det elementära för ön; långbåtar under hårda väder-
förhållanden med dess rorsmän som söker styra i hög sjö under
djup koncentration. Dessa frimärken med Roland Svenssons motiv
som speglar öns vardagsliv är enligt Paul Margolis, artikelskrivare i
South Atlantic Chronicle, de enda sanna återgivningarna, om ens
de första, av ön. Tidigare hade frimärken visat motiv tidstypiska
med koloniala element som ex. förstäven på Queen Elizabeth etc.
Han menar att Roland Svenssons återgivning av människorna på
ön kanske är en aning ”austere” dvs; sträng, allvarlig, bister, spar-
tansk och stram men att den nog var en sann återgivning av män-
niskorna på ön för den tiden. Han noterar även att konstnärens
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Coxswain. 1972 Frimärke; 4x2,5 cm.
Coxwain, (Rorsman). Litografi; 48x32 cm.

Vykort från Tristan da Cuhna. Foto Roland Svensson.
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motiv endast återspeglar män och deras arbetssituation och att
kvinnorna, som förmodligen inte hörde hemma i den sfären, höll
sig på land nära hemmet med att preparera ull m.m.

Den första utgåvan bestod av fyra frimärken. Longboats (sid.24
Jub.skrift. 2008), Under Oars, Coxswain och Under sail (sid.17 Jub.
skrift. 2008). Paul Margolis beskriver frimärket med titeln Coxswain
som;…Like a soldier going to battle, the coxswain grips his steer oar with
stoic resolve.

Margolis har rätt i sin tolkning av motivet. Roland Svensson lät
ofta upprepa rorsmans betydelse bland Tristianerna i sina reseskild-
ringar från ön. Det krävs en enorm skicklighet och heroisk tåga att
parera vågor i den förrädiskt höga sjö som omgärdar Tristan da
Cunha. Intressant är dock att jämföra förlaga (B) och frimärket (A).
Anar vi ett leende hos rorsman i förlagan? Det vita fartyget lämnar
världens ensammaste ögrupp för återfärd till moderlandet England
och den `övergivna´ rorsman ser lycklig ut.

Den andra utgåvan utkom i oktober 1976 (fyra frimärken) den
tredje i mars 1978 (fyra frimärken) och den siste i februari 1980.
Dessa kom mer att spegla livet på ön och dess natur.

Ett flertal av Roland Svensson fotografier kom att tryckas som
vykort att säljas på ön. Målningen med titeln An artist´s view of Tris-
tan (se framsida) kom inte bara agera som förlaga till frimärke utan
även till vykort. Detta motiv skiljer sig mycket från Roland Svens-
sons övriga skisser, akvareller och foton från ön. An artist´s view of
Tristan får en betraktare att stanna upp och fundera lite. Tittar jag
på Roland Svenssons produktion i stort kan jag klart konstatera att
en solklar återgivning av ön inte i första hand förknippas med ett
pittoreskt litet lanthus i överdådig grönska, hemmahörande snarare
i England än på en svåråtkomlig ö i Sydatlanten. Kvinnorna syns
inte heller till som skulle kunna tänkas vara hemmahörande i denna
sfär till skillnad från männens. En oas i ett bistert klimat och en
trygg hamn för Tristianerna att längta hem till. (i vår Jubi-
leumsskrift finns en artikel om Tristan da Cunha. red. anm.)



I januari 1983 gavs fyra stycken frimärken ut för att skildra ön
St.Helena med motiv utförda av Roland Svensson. Dessa fyra fri-
märken har dock inga människor med i motiven utan består endast
av bergsformationer och klippavsatser.

Administrativt lyder ön under Saint Helena. Ön upptäcktes
1506 av den portugisiske sjöfararen Tristan da Cunha men ön
annekterades av britterna först 1816 då ett samhälle uppstod. Lito-
grafier som skildrar St.Helena utförda under 1960-talet är av en

The Plantation House. 1960-tal.

Akvarell; ca 32x48 cm.

The gate to the harbour. 1960-tal.

Akvarell; ca 32x48 cm.
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färgexplosions lik karaktär som exempelvis akvarellen med titeln
The Gate to the Harbour. Färgerna lyser och de gula tar närmast
överhand och skiljer sig på så vis från andra konstverk utförda av
Roland Svensson. I akvarellen The Plantation House möter den
gula kulören den blå. Resultatet blir en kaskad av gröna nyanser
med inslag av rött. De vita pelarna i The Gate to the Harbour ´s
centrum och den vita stora byggnaden i The Plantation House slår
markant ut i sin botaniska miljö som ett kolonialt utropstecken
mitt ute i ingenstans. Ett motiv i mer `Roland Svensson anda´ bör

The Ancho ra ge,
Jamestown eller Red-

den (sv) Litografi ;
25x47 cm. 310 ex.

tryckta.

Harbour Traffic
tecknad förlaga till
litografin Redden. ca
24x30cm.
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då vara Harbour Traffic från samma tid och plats. Denna skiss låg
som förlaga till litografin The Anchorage, eller Redden som Roland
Svensson även stundvis kallar den, som visar den trygga hamn som
Jamestown bjuder sina gäster.

Roland Svensson klev på m/v Lerwick, Shetland, 1955 för en
resa till Färöarna. Han beskriver ön Foula som får studeras från
havet under denna då stormiga strapats som The End of the World
med dess vita bränningskrans runt hela ön. Liksom Foula´s otill-
gänglighet står Fair Isle som en vaktpost mellan Orkney och Shet-
land, en skiljesten mellan Nordsjö och Nordatlant. Fair Isle är en
fruktad ö av sjöfolk och ett välkänt sjömärke. Färöarna har en his-
toria som går att spåra tillbaka till 650-talet då den beboddes av
irländska munkar som sökt sig till de `saligas öar´ senare kallade
Paradisöarna, för att komma bort från människor och närmare
Gud. Under Harald Hårfagers tid flydde många vikingar till Färö-
arna undan hans tyranneri.

Roland Svensson drömde sig bort till dessa öar under krigsåren (andra
världskriget) för att 1948 `mönstra´ på en fisketrålare i Ler-

Skotsk trålare, 1952. Litogra fi; 21x37 cm. 310 ex.
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wick vid nyår med hemkomst till midsommar. I litografin Skotsk
trålare går färgskalan från svart till vitt med grått och beige där-
emellan. Det bistra vädret förstärks i litografin med hjälp av ver-
tikala och horisontella sträck på himlen. Trålarens maskin går på
högvarv och ångan ligger tät i kölvattnet. Genom att blåsa lätt på
penseln riktad över ett utvalt fält på kalkstenen skapar man det vi
kan se i denna litografi; små prickar för att som här indikera ånga
eller regndroppar. I Hem från fiskebankarna ser vi endast aktern på
en fiskebåt möta hög sjö omgärdad av välkomnande fiskmåsar.
Titeln och den rika röda färgen i seglets fält inger lugn och lite
upphetsning och förväntan. Hur mycket fångst har dem lyckats få?
Perspektiv och färgskala i litografin A Fair Gale ( Kuling) inger allt
annat än lugn. Snarare hög koncentration och en sammanbiten
stämning.

Hem från fiskebankarna, 1949. Litografi; 31x42 cm. 310 ex.
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A Fair Gale ( Kuling), 1952. Litografi; 4 0 x2 8 cm. Ro land Svensson cit: Denna
litografi trycktes i två små upplagor om 1/35. En av upplagorna trycktes på alltför gultonat
japanpapper, ett experiment som inte upprepades. Kä lla ; Bilder och Minnen, 1982.
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Fr os t s pr ängd mark , 1958 . Laverad teckning, förlaga till litografi; 28x4 2 cm.

S o u th B a nk , T h am es . 1951. Litografi; 28x41 cm. 310 ex.
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Under det Internationela Geofysiska Året 1957 följde Roland
Svensson minfartyget Älvsnabben till Nordostlandet. Det var den
Svenska Flottan som stödde den arktiska expeditionen och som
skulle angöra en öde strand på en okänd kust med en nordligare
position än vad något svenskt örlogsfartyg tidigare uppnått. Roland
Svensson beskriver naturen på Svalbard som jungfrulig, orörd.
Något han tydliggör i den laverade teckningen Frostsprängd mark.

År 1956 gjorde Roland Svensson en resa med en segelpråm, s/b
Portlight, från Kent till London och där han kom i kontakt med
flodfolket och livet kring floden med dess ebb- och flodfenomen.

Under Roland
Svensson´s resor i
mitten av 1950-talet
i England längs
med Themsen är
motiven sådana att
de skildrar främst
feno-
menet Niptide
och Springtide,
d.v.s. hög- och
lågvatten. Dessa
motiv är utförda i
färgskalan brunt
med inslag av rött
och blekgrönt.

N i p t i de Li t o g r a f i ; 38x25
cm. 310 ex. t r yc k t a .
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Springtide Litogra fi; 35x26 cm. 310 ex. t ryckta .
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Konstnären själv skriver att smutsen gjorde sig gällande både
visuellt men även pga den starka odören och miljön betraktades
som högst odräglig i både konstnären och skepparnas ögon. Varav
alla delade en längtan av att få komma ut på öppet hav bort från
smutsen. De röda och gröna nyanserna gör att man kan känna av
något orent i motiven, man kan närmast se smogen och den tjocka
luften.

Motiven från resorna till Svalbard och Färöarna har en helt
annan färgskala, här mer i de grå-beiga nyanserna med utrymme för
större vita fält (snön) och den askgrå färgen ligger som en fräsch
underton, det känns kallt och luften hög. Motiven från samtliga
resemål är naturskildringar med bosättningar, båtar och människor i
arbete (främst män) som en del av den naturliga miljön.

Efter snös torm. Litog ra f i ; 2 2 x 5 1 cm. 260 ex. t ryck ta .

I slutet av 1960-talet reste Roland Svensson tillsammans med sin
fru Ingrid till Liberia på uppdrag av Lamco. Till det beställ-
ningsarbete som kom att bli tre stycken litografier i en folder låg 21
stycken motiv alla utförda i akvarell som förlaga. Som tidigare
nämnts har färger använts av konstnären för att framhäva klimat
och väderförhållanden så därför vill jag här bara visa några exempel
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på hur Roland Svensson skildrar Liberias natur som även den skil-
jer sig från de svenska skärgårdsmotiven.

Mount Nimba Range 1969, har en färgskala där den korallröda
färgen framhäver de massiva och branta klipporna och ger en känsla
av hetta som möter det lummiga gröna och svala i dalen. Parasol-
lerna i motivets nedersta vänstra hörna påvisar mänsklig närvaro i
denna mäktiga natur. Prov idenc e I s land , 1969, är återgiven med två
majestätiska träd på öns mitt vilket skapar en pyramidliknande form
med de övriga mindre träden av olika slag och öns vertikala form.
Återspeglingen av öns profil i motivets främre parti bryts av de
avlånga fiskebåtarna och den mjuka konkava reflektionen på
vattnets yta. Om Roland Svensson kände till och hämtade inspi-
ration från de kinesiska mästarna Ní Zàn (1306-1374) och Zhao
Mengfu (1254-1322) kommer vi troligen inte få svar på. Karak-

M o u n t N i m b a R a n g e . 1969. Litografi; ca.40x50 cm.
500 ex. tryckta. Förlaga i akvarell.
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Okänd titel, nr.1 6, Lamco. 1969. Akvarell; ca. 40x50 cm.

tärsdragen dem emellan är slående i motivets nivå- och distans-
uppbyggnad. (Denna litografi ingick i portfolion From Liberia and
Lamco joint venture och gavs ut i 500 exemplar i måtten 28x40 cen-
timeter. En akvarell som inte trycktes som litografi var nr. 16 med
okänd titel. Akvarellen tål dock att jämföras med Johnny Repettos
Frontgarden (omslag) från Tristan da Cunha. Lummigt, bördigt och
inbjudande men utan spår av kvinnor, igen.

Skriftliga källor gällande denna resa är väldigt få. Vi vet dock
vilken flitig reseskildrare Roland Svensson var vilket är något jag
funnit som uppskattats av de flesta som fick vara mottagare i fallet.
Här avslutas denna essä med en hälsning från Tristan da Cunha den 8
Mars 1970 som Roland Svensson sänt till personal på Lamco,
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Liberia, året efter vistelsen i landet. Uppenbarligen uppskattades
denna hälsning av mottagaren så mycket att den publicerades med
foto på konstnärsparet i Lamco News Nov 1970.

fil.Kand Thérèse Öst lund

Omslag: Färglitografi av Roland Svensson 1976
”Johnnie Reppettos Frontgarden”.
I frimärksutgåvan benämnd som ”An artist`s view from Tristan” 1972
Från förlaga i akvarell.

Providence Island. Litografi; ca 40x50 cm. 500 ex. Förlaga i akvare l l
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KL U B B A F T O N

på Victory konferenshotel den 19 okt 2008.

Dagens program bestod av två delar: ett föredrag av Ulf Sörenson
som berättade om sitt arbete med RS-biografin och sedan en auk-
tion med Rolands konst och böcker.

Ulf berättade och visade bilder från Rolands första kontakter på
Möja, det var mycket intressant att få se vilka platser Roland bodde
på och vilka män-
niskor han träffade under
sin första tid på Möja. De
personerna och den miljö
han kom till i mitten på
1930 talet måste ha gjort
ett mycket starkt intryck
på honom, eftersom han
kom att ägna resten av sitt
liv åt att med sin konst
och sina böcker delge oss
andra kunskap om skär-
gården förr och nu.

Efter en kaffepaus med
mingel var det dags för auktionen, en del av Rolands stora
produktion visade och såldes, och en del konst bytte ägare, trots den
just inträffade finanskrisen.

Till dagens evenemang hade cirka 60 personer infunnit sig denna
mörka hösteftermiddag.

Jan Wigren
text och foto

Göran Sjöberg o ch Ulf S i samspråk.
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NY A M E D L E M M A R
2007-11-01 t i l 2008-10-31

281 Brenner, Ann-Mari Stationsvägen 40, 2 tr. 141 41 HUDDINGE
361 Ragnerstam, Ulf Bergsvägen 6, 141 71 SEGELTORP
362 Ragnerstam, Lil Bergsvägen 6, 141 71 SEGELTORP
363 Tidelius, Erling Gammelgårdsvägen 52, 112 64 STOCKHOLM
364 Tidelius, Inger Gammelgårdsvägen 52, 112 64 STOCKHOLM
365 Cyrillus, Lars Helsingforsgatan 67, 164 78 KISTA
366 Holmgren, Sven-Olof Rörstrandsgatan 10, 113 40 STOCKHOLM
367 Ljunglöf Kerstin Rörstrandsgatan 10, 113 40 STOCKHOLM
368 Carlsén, Ingegerd Fallvindsgatan 6, 3 tr. 128 32 SKARPNÄCK
369 Holmström, Hans-Gören Möjavägen 19, 182 49 ENEBYBERG
370 Rodesjö, BO Ingefasts väg 85, 187 76 TÄBY
371 Svan, Kristina Folkungagatan 71, 3 tr. 116 20 STOCKHOLM
372 Stömberg, Björn Narvavägen 1, 3 tr. 114 60 STOCKHOLM
373 Kanne, Carl-Erik Ponnygränd 8, 187 51 TÄBY
374 Halldén, Lars Bergsvägen 36 B, 181 31 LIDINGÖ
375 Westberg, Hans Strandprommenaden 8 B, 131 50 SALTSJÖ-DUVNÄS
376 Lehman, Annsofi Ericsson Gråbergsvägen 17, 141 43 HUDDINGE
377 Reinius, Jonas Fiskarevägen 8, 132 36 SALTSJÖ-BOO
378 Reinius, Eva Fiskarevägen 8, 132 36 SALTSJÖ-BOO
379 Nordh, Nils-Göran Valfrid Brodds väg 35, 165 71 HÄSSELBY
380 Sjöberg, Maj-Britt Perbergsbacken 27 123 43 FARSTA
381 Malm, Mats Stenkullavägen 41 112 65 STOCKHOLM
382 Arn, Bertil Läroverksvägen 36, 181 41 LIDINGÖ
383 Arne Söderbom Fallvindsgatan 6, 3 tr. 128 32 SKARPNÄCK
384 von Kantzow Ridderstad, Marianne Banérgatan 9, 114 56 STOCKHOLM
385 Hedenström, Olle Saturnusvägen 42, 184 50 ÅKERSBERGA
386 Nilsson, Birgitta Strindbergs väg 1, 760 19 FURUSUND
387 Wolfensberger, Tomi c/o A Jansson, Tennisvägen 5 B 192 77 SOLLENTUNA
388 Wolfensberger, Karoli c/o A Jansson, Tennisvägen 5 B 192 77 SOLLENTUNA
389 Unander-Scharin, Carl
390 Grape, Jan
391 Grape, Britt-Marie
392 Franzén, Georg
393 Franzén, Kerstin
394 Bjurman, Kjell
395 Bjurman, Kerstin
396 Oldin, Clas

Värtavägen 21, bv, 115 53 STOCKHOLM
Saturnusvägen 30, 184 50 ÅKERSBERGA
Saturnusvägen 30, 18450 ÅKERSBERGA
Södra Kungsgatan 14, 972 35 LULEÅ Södra
Kungsgatan 14, 972 35 LULEÅ Ramsmora
830, 130 43 MÖJA
Ramsmora 830, 130 43 MÖJA
Karl Martins väg 7, 185 53 VAXHOLM



Litogra fier och
reproduktioner

Reproduktionerna utförda i screentryck av Aare Serigrafi.
Bilderna förekom i en begränsad upplaga år 1985.
Här kan du köpa dina konstverk:

Samtliga konstverk betalas till Ångfartygs AB Saltsjön,
bankgiro 5226-7507, och reproduktionerna levereras därefter

per post i hårdpapprulle till en portokostnad av 60:-
per försändelse inom Sverige.

Serigrafier och originalitografi levereras enligt överenskommelse.
Kontakt: telefon 08-7479856 eller torbjörn@saltsjon.nu



Upplev svunna tider på

Hemsida:
Tel
Stavsnäs 08-57 1 50214,

Nämdö 08-57 1 560 56
Medlemsavgift 100 kr betalas till plusgiro 12 00 39 – 3

Hjärtligt välkommen!




