
Roland S
Årsskrift 2013 för Sällskapet Roland Svenssons Vänner

Roland S
Årsskrift 2013 för Sällskapet Roland Svenssons Vänner



fo
rm

: E
rik

 R
åg

vi
kStyrelSen och funktionärer 

i Sällskapet Roland Svenssons vänner
Berndt Festin, ordförande
Saltsjöqvarns Kaj 1
131 71 Nacka
Tel: 08 7180140
Mobil: 070 5640041
berndt.festin@ownit.nu

Torbjörn Svensson, vice ordförande
Björkuddsvägen 10
132 37 Saltsjö-Boo
Tel: 08 7479680
Mobil: 0708 246435
torbjorn@saltsjon.nu

Lars Rune, protokollsekreterare
Kvarnvägen 2
181 42 Lidingö
Tel: 08 7317766
Mobil: 070 7526689
larsrune765@gmail.com

Anna Ter-Borch, kassör
Mejramsgränd 11
137 36 Västerhaninge
Tel: 08 50023628
Mobil: 070 5523309
anna.terborch@gmail.com

Göran Erikssson, ledamot
Solängsvägen 59
192 54 Sollentuna
Tel: 08 7540710
Mobil: 070 7551715
gema.sollentuna@telia.com

Jan Wigren, ledamot
Oxelvägen 9
185 33 Vaxholm
Tel: 08 54131990
Mobil: 0708 848849
janwigren@telia.com

Ragnar Zedell, ledamot
Själagårdsgatan 2
111 31 Stockholm
Tel: 08 210239 

Sten Erickson, ledamot
Centralvägen 53 A
184 32 Åkersberga
Tel: 08 54065066
Mobil: 073 6252054
stenokerstin.erickson@home.se

Harry Rågvik, redaktör
Lövångersgatan 17
162 63 Vällingby
Tel: 08 378929
Mobil: 070 2668124
harry.v.ragvik@gmail.com

Britt Fogelström, ledamot
Ramsmora
130 43 Möja
Tel: 08 57164209
Tel: 070 5397323
britt@vahine.se

Birgitta Nilsson, ledamot
Strindbergsvägen 1
760 19 Furusund
Tel: 0176 84122
Mobil: 070 3109888  
birgitta.yxlan@hotmail.com

Ulf Ragnerstam, webmaster
Bergsvägen 6
14171 Segeltorp
Tel:0702 422730.
ulf@sponsor.se

Gunnar Bengtsson, klubbmästare
Musikvägen 1
131 62 Nacka
Tel: 08 4111490
Mobil: 0709 388904

Christer Nettelbladt, arkivarie
Högbergsgatan 83 5tr
118 54 Stockholm
Tel: 08 6421776
christernettelbladt@comhem.se



Kontakta gärna styrelsens ledamöter för förslag och synpunkter!

innehåll:
Årskrönika……………….............................................................................…. 4
Sällskapet Roland Svenssons vänner 10 år………..................…. 8
Fyra år vid rodret...................................................................................…. 11
Allt för sjön………………........................................................................…. 14
Möja marknad 6 juli 2013…..........................................................…. 15
Nu  bygger  vi  museet……….................................................................… 16 
Utflykter till Gillöga 2013…………..............................................…. 18
Göran Söderlund till minne...........................................................…. 21
Portföljen Skärgård……………...........................................................…. 22
Rolands sista litografi…………..........................................................…. 27
Ett öfolk återvänder.………………....................................................…. 28
Mer om Gillögabröderna ................................................................…. 32
Bokomslag och tidningsomslag av Roland Svensson......... 34
Vinterskärgård………….........................................................................…. 38
Episod i Gillöga .………………...........................................................…. 42
En man utan båt är en man i bojor .........................................…. 44
Roland Svensson – en biografisk bakgrund…….................…. 50

redaktionSkommittén
Sten Erickson   Jan Wigren   Harry Rågvik  
 

- 3 -

fo
rm

: E
rik

 R
åg

vi
k

www.rolandsvenssonsällskapet.se



- 4 -

årSkrönika
Ett kapitel som jag ofta återvänder till i Ulf Sörensons magnifika 
biografi ”Roland Svensson Ömänniskan” är ”I andra världskri-
gets skugga”. Året är 1938 och Roland Svensson är 28 år. Han har 
bestämt sig för att ställa ut med en socialistisk konstgrupp som en 
reaktion mot fascismen och tillsammans med ”ungefär 15 målare 
som vågar visa sina ansikten”. I ett brev till en vän klagar han på att 
Stockholm har en upplösande inverkan på honom. Han har därför 
tagit ledigt från akademien och hyrt en liten stuga i Ramsmora på 
Möja.

Kanske är det under loppet av den tidsrymd om de ca 10 år 
som detta kapitel omfattar som vi ser Roland Svenssons livsgärning 
danas. Han finner sin fasta punkt i Möjaskärgårdens Ramsmora. 
Det kongeniala samarbetet med Sven Barthel tar sin början med 
verket Cykloncentrum som sedan skulle följas av mästerverket 
Gillöga, 1945. Säkert är detta samarbete en stark inspiration till 
det kommande författarskapet. Han tillbringar sina första, som 
man förstår, nästan förtrollade dagar med blivande hustrun Ingrid 
på Ljusskär. Det konstnärliga genombrottet kommer vid hans för-
sta separatutställning på Galerie Moderne i Stockholm i september 
1940 och accentueras ytterligare av den andra separatutställningen 
1943 på Galleri Färg och Form. Utställningen hette ”Från skär-
gårdshavet” och blir en stor framgång både hos kritiker och publik. 
Svenska Dagbladet skriver att ”Såld-lapparna lyste lika tätt som 
höstlöven i hagarna”.

Sällskapet Roland Svenssons Vänner bildades 2003 och firar 
därför 10-årsjubileum detta år, vilket uppmärksammas i denna 
Årsskrift. En av initiativtagarna till föreningen och dess första 
ordförande, Göran Eriksson, berättade i föreningens första års-
skrift, 2006, hur detta gick till. Det är en fascinerande läsning 
och vi publicerar den här igen som en hyllning till alla som var 
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engagerade då. Jag som inte har varit med så länge i ledningen kan 
verkligen uttrycka min beundran över vad man uträttat utan att 
det luktar självberöm! Både biografin och utställningen på Wal-
demarsudde har varit stora framgångar och bidragit till ett fort-
satt fokus på Roland Svenssons konstnärliga gärning. Och Roland 
Svenssons intresse för ömänniskan har manifesterats både genom 
besöket på Tristan da Cunha och flera intressanta artiklar i årsskrif-
ten. Det är roligt att stå i Sällskapets monter på båtmässan ”Allt 
för Sjön” i Älvsjö. Antalet besökare ökar år från år och många visar 
intresse för Rolands konst och som en följd därav också medlem-
skap i Sällskapet.

En och annan frågar sig kanske: Var hamnar fokus de kommande 
10 åren? Ja, av ovanstående text kan läsaren säkert lista ut att vik-
tiga noder för Roland i skärgården är Ramsmora och Gillöga. Som 
vi tidigare berättat är Sällskapet i full färd med att uppföra Roland 
Svensson Museet i Ramsmora med Britt Fogelström som skicklig 
och engagerad projektledare. Bygget går, inte oväntat, något lång-
sammare än de ursprungliga planerna men bör stå färdigt till våren 
2014. Då kommer hela interiören i Rolands ateljé på Tornö att flyt-
tas över till den nya byggnaden. Förutsatt att denna överskeppning 
sker utan haverier (visst hade väl Roland tumme med Neptunus!) 
siktar vi på en invigning under första hälften av juni.

Vår önskan har hela tiden varit att museet skall spegla Rolands 
obändiga arbetslust ända ned till de konkreta arbetsplatserna, 
målar- och skrivarhörnorna, med alla dess talrika attribut. Men 
tanken är också att unga konstnärer, författare och folklivsforskare 
genom stipendier skall ges möjlighet att uppleva denna kreativa 
miljö genom några sommarveckors vistelse på Möja och museet 
i Ramsmora. Vi är av den fasta övertygelsen att Rolands verk och 
konstnärssjäl skulle vara en viktig inspirationskälla för många unga 
talanger idag! 

Till dags dato, detta skrivs i slutet av oktober, har drygt en 
miljon kronor samlats in. Av dessa är inte mindre än 222 000 kr 
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gåvor från enskilda personer varav många medlemmar. Styrelsen 
har beslutat att alla gåvor på 10 000 kr eller över belönas med ett 
särskilt diplom som innebär ständigt medlemskap i föreningen. 
Men vi är inte framme vid målsnöret ännu. Installationer av el mm 
skall genomföras under vintern/våren. Självfallet är alla gåvor lika 
välkomna och styrelsen vill redan i detta skede framföra sitt varma 
tack. 

Vi vill skapa upplevelser som anknyter till Roland Svenssons livs-
gärning. Ett exempel på detta är också de unika utflykter till Gillöga 
som föreningen har möjlighet att erbjuda er medlemmar tack vare 
Möjaborna Lasse Johansson, som var nära vän med Roland, och 
Sune Fogelström, vars farföräldrar i Ramsmora ofta gästades av 
Roland. De av er som 
deltar i dessa resor har 
goda chanser att också 
få besöka Roland 
Svenssons hemliga 
hamn. Om den skri-
ver han följande i 
boken ”Min skärgård 
och din”, 1964:

”Längst ut bland 
de yttersta skären 
finns min hemlighet – 
en hamnplats, som jag 
aldrig har avslöjat för 
någon. Just vid havets 
rand ligger lagunen 
omgiven av en grupp 
skyddande utskär. Flo-
ran är praktfull runt 
hällkar och utmed 
stränder, fågelspillning Roland Svenssons hemliga hamn
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och tång, solbaddade berg och rikligt daggutfall har bidragit till 
att ge växtligheten en yppig karaktär. Några hamnlösa småskär är 
tillhåll för stora kolonier av vitfågel, ejder, vigg, vadare och gäss. I 
en rasbrant som vetter mot öster häckar tordmular, ofta väljer havs-
örnen denna människofredade lokal till viloplats.

De gulskimrande grundflaken runt inseglingsrännan är talrika, 
och enligt sjökortet är fladen otillgänglig – men den som väl har 
lurat sig in till tryggt läge får rik belöning. Från hamnlagunen hör 
man allt, ser allt men är ändå skyddad för insyn.

Det känns ibland egoistiskt att bevara denna sommarhemlighet! 
Att deltaga i högsommarens olika skeenden därute i ensamheten är 
som att uppleva det gamla arabiska ordstävet: På tystnadens träd 
växer friden som frukt.”

Jag har varit där för många år sedan och kan intyga att det är en 
plats med säregen stämning som stannar kvar i minnet.

Till sist vill jag detta jubileumsår rikta mig till Sällskapets redak-
tionskommitté: Sten Erickson, Jan Wigren och Harry Rågvik. För-
eningen hade inte varit vad den är utan deras insatser. När man går 
tillbaka och bläddrar i de åtta utgivna årsskrifterna inklusive denna 
samt den särskilda junileumsutgåvan 2008, inser man vilken till-
gång för framtiden detta är! För att inte tala om vilket arbete som 
lagts ned på att förutom allt nyskrivet material även vaska fram 
de verkliga godbitarna ur Roland Svenssons ymniga arkiv. Vi skall 
skatta oss lyckliga över denna unika dokumentation från de första 
10 framgångsrika åren!

Berndt Festin



- 8 -

SällSkapet  
rolandS SvenSSonS 
vänner 10 år
Hur vi bildade sällskapet 2003 finns beskrivet i vår första årsskrift 
2006. Redan under hösten 2003 hade vi ett sextiotal medlemmar 
och vi kunde inbjuda till ett första medlemsmöte på Ångfatygs-
befälhavarsällskapets klubbvåning i Sjöfartshuset på Skeppsbron. 
Över 40 kom till mötet där vi i interimsstyrelsen berättade om 
syftet med sällskapet och hur vi tänkte arbeta. Vi beslutade att ge 
uppdrag till konstnärinnan Yvonne Zedell att ta fram ett förslag till 
logotype. Vi uppmanades också att snarast intervjua gamla vänner 
till Roland. Ett tiotal av Rolands vänner kunde vi besöka och göra 
ljud- och videoupptagningar med under hösten 2003 och våren 
2004. De flesta av de intervjuade är nu bortgångna.

Vårt första årsmöte hade vi den 18 januari 2004(Rolands födel-
sedag). Vi fick möjlighet att ha årsmötet i Victory hotell tack vare 
generöst erbjudande av Gunnar Bengtsson och vi har alltsedan dess 
haft förmånen att få ha våra årsmöten där. Vi valde då vår första 
ordinarie styrelse och fastställde våra stadgar. En osignerad litografi 
kunde gratis delas ut till medlemmarna.

Antalet medlemmar ökade snart till ca 375, som varit konstant 
alltsedan dess. 

Genom de första åren ordnade vi flera besök på Möja och sam-
tidigt kunde vi få besöka Rolands sommarateljé på Tornö tack vare 
transporthjälp av Lars Johansson. Vi har också besökt Vikmanshyt-
tan och stentryckeriet där Roland gjorde många av sina litografier. 

I samband med bildandet var det viktigt för oss att ha mål-
sättningen att få en biografi om Roland men även en retrospektiv 
utställning. Beträffande biografin samlades delar av styrelsen för-
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stärkt med Bo Grandien och Göran Sjöberg i februari 2004. Alla 
var eniga om att det vore synnerligen värdefullt att planera för att 
en biografi skulle komma till stånd. Flera namn nämndes som för-
fattare till biografin men till slut enades vi om att tillfråga förfat-
taren Ulf Sörenson, som bland annat skrivit en uppskattad biografi 
om arkitekten Ferdinand Boberg.

 Vi visste att Roland under många år hade umgåtts med familjen 
Wallenberg och att han uppskattats i familjen och varit deltagare 
i många seglingar. Jag tog därför kontakt med Peter Wallenberg 
och bad om ett möte. Detta skedde hösten 2006. Vi fick inge en 
ansökan med budget för biografin. Efter ett par månader fick vi 
ett mycket positivt besked: vi hade fått ett bidrag, som skulle klara 
hela biografin.

Svårare var det att finna någon som var villig att arrangera en 
retrospektiv utställning. Många kontakter togs men intresset var 
mycket svalt till dess jag tog kontakt med Waldemarsudde och 
dess nya överintendent 
Elsebeth Welander-
Berggren, som direkt 
var mycket positiv. Vi 
fick ett flertal möten 
på Waldemarsudde och 
kunde tillsammans spåra 
många av Rolands främ-
sta verk. Utställningen 
och framställningen av 
biografin skulle kunna 
vara klara till 2010, det 
år som Roland skulle ha 
blivit 100 år. 

På restauranten och 
konferenslokalen Vik-
ströms Fisk, Möja fick 
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vi möjlighet att göra 
en permanent utställ-
ning av reproduktioner 
av Rolands verk. Den 
gjordes i ordning av Jan 
Wigren.

Genom ett gemen-
samt initiativ av Anders 
Fröman och Liv Marriott 
digitaliserades Rolands 
samtliga dagböcker (229 
st).

John Ekwall tog inti-
ativet att digitalisera alla 
diabilder, som Roland 
tagit på Tristan da Cunha 
(ca 4.000 !).

Roland var en mycket 
flitig brevskrivare och hade under många år kontakter med perso-
ner han hade träffat på alla de olika platsar han besökt. Han spa-
rade alla brev även med kopior på sina egna brev. Anders Fröman 
tog sig an hela denna samling och gick igenom alla, bland annat ca 
8000 (!) julkort och forskade fram avsändarna.

Sedan 2007 har vi regelbundet ordnat auktioner på Rolandverk 
oftast i samband med vårt årsmöte. Dessa har varit mycket upp-
skattade och välbesökta. 

Jag avgick som ordförande efter fyra år och efterträddes av Sten 
Erickson.

Göran Eriksson, Sällskapets förste ordförande
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fyra år vid rodret 
2006 invaldes jag i Sällskapet Roland Svenssons vänner styrelse. 
Som beundrare av RS sedan 1960 blev inträdet i styrelsen en posi-
tiv upplevelse. Efter alla år skulle jag ”komma närmare” en konstnär 
som attraherade mig i ord och bild. Sedan tidigare var jag engagerad 
i många föreningar. Brukligt i dem var att om det fanns resurser gav 
man ut en årsskrift. 

Min uppfattning var att RS vänner hade stora möjligheter att ge 
ut en årsskrift med hänsyn till det omfattande material som stod till 
vårt förfogande, både vad avser ord och bild. Styrelsen var positiv 
till tanken. Ofta i föreningslivet är det en förslagsställare som får 
bollen. En redaktionskommitté valdes. 

Undertecknad blev redaktör (vilken ära) och Jan Wigren och 
Harry Rågvik blev ledamöter. Om jag får säga det själv blev det en 
lyckosam trio, som än i dag håller ihop. Vi jobbar och trivs tillsam-
mans.Vi har resurser i Rolands samlade publikationer i ord och bild. 
Just nu gör vi vår åttonde 
skrift, varav en var en jubi-
leumsskrift 2008. Fem år 
efter Rolands död och fem 
år sedan Vännerna bilda-
des kom skriften. År 2013 
kommer en jubileums-
skrift när Sällskapet firar 
10 år. 

I november 2006 under 
en filmvisning i Filmhuset 
frågade valberedningens 
ordförande (vår klippa) 
Per-Göran Traung om jag 
kunde tänka mig att bli 
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sällskapets ordförande, då Göran Eriksson som var ordförande och 
en av stiftarna ville stiga åt sidan. Det blev ett JA, föga anande vil-
ket gemensamt arbete som stundade. 

Göran Eriksson arbetade för att en biografi över Roland skulle 
skrivas och hade kontakt med familjen Wallenberg. Resultatet 
blev att en Wallenbergsfond beviljade ett mycket generöst tillta-
get belopp för att finansiera en biografi. Till saken hör att Roland 
blivit befryndad med familjen Wallenberg redan på 1950-talet. 
De kontakterna hade bestått genom åren. Vi har pengar, var finns 
författaren,var finns förläggaren? Genom professor Bo Grandien 
får vi tips om författaren Ulf Sörenson. Vi kollar läget, det är ok, 
som det heter. Ulf kontrakteras. Hans arbete med boken har pre-
senterats tidigare. Han var ambitiös och duktig. Min uppgift blev 
nu att varje månad under tre år utanordna hans arvode och genom 
rapporter bedöma om han kunde bli klar med boken till slutet av 
augusti 2010. Efter ett sprinterlopp på slutet blev biografin färdig 
till en retroperspektiv RS-utställning på Waldemarsudde med start 
den 16 september 2010. 

Så till förlagsfrågan. Den blev litet svårknäckt. Carlssons förlag 
som i samarbete med Waldemarsudde gjort många skrifter tack-
ade till slut nej. Projektet betraktades som riskfyllt. Då dök Jeppe 
Wikström, ägare av förlaget Max Ström upp. Vi skrev kontrakt på 
3000 ex av biografin med leverans senast till vernissage på Walde-
marsudde. Det gick i lås! 

Arbetet med en utställning av RS samlade verk i ord och bild 
hade påbörjats av min företrädare Göran Eriksson. Under tre år 
jobbade vi intensivt med den. Ett stort arbete var urvalsprocessen. 
Från Waldemarsudde kom den som blev utställningens curator, 1:e 
intendenten Göran Söderlund. Vi engagerade vidare professor Bo 
Grandien till vår urvalsgrupp. Från ursprungligen uppåt 2000 bil-
der blev 205 kvar. Våra medlemmar ställde upp med egna verk, 
litografier och original. Där fanns jag själv med på ett hörn med 
några bilder och över 20 böcker kom från mitt privata bibliotek. 
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Ett porträtt på Roland målat av Harald Lindberg 1937 kom även 
från min vägg. RS utställningen blev ju en succé med rekordet 
119.000 besökande. Idag kan noteras att RS biografin, som torde 
vara en av de bästa i genren med 320 sidor och 450 illustrationer, 
är slutsåld. Heder åt Jeppe Wikström som tog ”risken”. Två jätte-
projekt genomförda - bingo! Utan en arbetsvillig styrelse hade det 
inte varit möjligt att genomföra projekten. 

Vi har på tio år förverkligat vad många drömmer om. Vi är 
stort tack skyldiga den Wallenbergfond som bekostade RS biografi. 
Även Elsebeth Welander-Berggren, chef på Waldemarsudde, skall 
ha en eloge för att hon genast fattade beslut om en RS utställning 
som i och för sig var ett riskprojekt. Utan sällskapets medverkan 
hade utställningen knappast kunnat ,genomföras. 

Fyra år vid rodret med fina minnen, men missarna då? Att Post-
verket valde bort att ge ut minnesfrimärken över RS retar fortfa-
rande mig som gammal filatelist. Familjen Svenssons erbjudande 
om gratis förlagor kunde väl locka till utgivning, men icke. 

Ett brev från familjen Fogelström på Möja med erbjudande om 
mark för en RS ateljé och museum ledde inte till någon aktivitet 
från min sida. Efter fyra år var energibägaren tömd. Nu har Bernt 
Festin, min favoritefterträdare, med framgång tagit tag i den frå-
gan. Han ritar och berättar själv om detta. 

Fyra år av arbete som ordförande bland positiva medlemmar 
och andra medagerande är ett kärt minne. Vad händer om fem 
år? Ja, inte är jag ordförande i redaktionskommitén. Nu stävar RS 
skutan vidare med en erfaren skeppare. Jag önskar lycka till på den 
fortsatta färden. 

Sten Erickson 
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allt för Sjön 2013 
Liksom föregående år hade RS sällskapet en monter i 

C-hallen:(nostalgihallen). Det som var nytt för i år för vår del var 
att vi hade ett lotteri där vinsten var några RS litografier som med-
förde ett välkommet tillskott till vår insamling till vårt ateljé- och 
museiprojekt. Vi hade också försäljning av vårt eget material såsom 
böcker, RS brickor, vykort mm. Vi tog också emot beställningar på 
RS biografin vars upplaga nu börjar ta slut på förlaget.

Även i år försökte vi att få igång lite samtal med våra besökare i 
montern med avsikt att försöka få in flera medlemmar: gärna yngre, 
då medelåldern i vårt sällskap är ganska hög. Det är viktigt för oss 
att få nya medlemmar som kan arbeta vidare i vårt sällskap. 

Stort intresse var det för den modell av vårt kommande bygge i 
Ramsmora som visades i montern. Där fanns även möjlighet för de 
som önskade att få lägga ett bidrag till bygget. 

Vi tror att det är viktigt för oss att vi kan visa att vi finns till: och 
att medverka på 
båtmässan är en 
lyckad lösning 
för oss. Vi fram-
för också ett tack 
till våra medlem-
mar som hjälpt 
oss i montern.

Vi återkom-
mer med nya 
friska tag till 
nästa års båtut-
ställning "Allt för 
sjön". 

Vid vår monter syns Britt Fogelström  
och Berndt Festin med några besökare.
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möja marknad 
6 juli 2013 

Traditionsenlig och väl-
besökt var årets marknad 
på Möja. Vädret kunde inte 
vara bättre, strålande sol och 
varmt och skönt. Vår pålit-
lige styrelsemedlemBritt 
hade dagen till ära skaffat 
fram en ny modell från vår 
arkitekt av vårt kommande 
bygge i Ramsmora. 

Intresset var stort för 
vårt bygge och vi tror att 
Britt lyckades få några 
ytterligare sponsorer intres-
serade. Några av marknads-
besökarna var väl lite fun-
dersamma över vårt bygge, 
men när Britt berättat att 
finansieringen till viss del 
var klar, var alla mycket 
positiva till projektet

Även förra året fanns 
"vi" på marknaden men då 
var det mest för att värva 
nya medlemmar. 

Text och foto: 
Jan Wigren 
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nu bygger vi muSeet ! 
Vi har sedan lång tid tillbaka planerat för att bygga vårt museum 
kombinerat med ateljé. En av anledningarna är att vi blivit lovade 
att inredning mm som nu finns på Tornö skall flyttas över till 
nybyggnaden på Ramsmora. 

Britt Fogelström som är vår projektledare har lagt ner ett mycket 
stort jobb för att komma dit vi är idag. Viss del av finansieringen är 
klar så långt att vi vågat börja med själva byggandet. Planen är att 
bygget skall stå under tak före vintern.

En ny och mer detaljerad modell har till sommaren 2013 tagits 
fram av arkitekten Johan von Schmalensee som är medlem i säll-
skapet. Vi har också kommit igång med själva byggandet efter en 
lång process med bygglov mm. Byggmästare är Erik Pettersson från 
Möja: längst till vänster på nedanstående bild står han och berät-
tar här för styrelsen, som gjort ett studiebesök på plats i augusti, 
hur bygget kommer att bli. Vi ser också utsikten som den blir från 
byggnaden. 
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Här till vänster är 
en bild från september 
månad där bjälklag är på 
plats.

Nedanför en bild från 
oktober månad.

Man kan i stora drag 
säga att ateljén på Tornö 
bestod av två delar: en del 
för teckning och målning 
och en del för den mycket 
omfattande korrespon-
densen och skrivarbetet. 

Här sitter Roland i den 
första delen med arbets-
bord för teckning och 
målning. 

Och här nedan sitter 
Roland vid sitt skrivbord 
där mycket av hans kor-
respondens sköttes. 

Text Jan Wigren 
Foto Jan Wigren 
och Britt Fogelström
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utflykter 
till gillöga 2013
Sedan förra året arrangeras exklusivt för Roland Svenssons Vänner 
två utflykter per år till Gillöga. Vi var 14 personer som deltog i årets 
sensommarutflykt. 

Ibland blir vissa ord mer populära än annars - jag uppfattar att 
"magiskt" är ett sådant ord. Det är mycket som kan vara magiskt 
nu för tiden. I sin gammeldags och mer sparsmakade betydelse är 
ordet magiskt ändå precis rätt för en dag på Gillöga när man har 
vädergudarna med sig. 

Att vandra runt på Gillöga omgiven av ett hav som glittrar av en 
frisk men ljummen bris är balsam för själen. Så här års är färgerna 
mättade, rönnbär och ljung lyser starkt. Något att bevara inom sig 
för tillfällen när vår moderna livsstil bjuder på ett övermått av akti-
viteter och intryck. 

Rolands hemliga hamn



- 19 -

Margareth och Lasse Johansson bjöd in alla i sin bod för att för-
tära medhavd matsäck. Vi besökte även den bod, där Roland S och 
Sven Barthel bodde när de skrev boken Gillöga. I flera gästböcker 
på Gillöga finns både bilder och text som Roland lämnat efter sig. 

På vägen hem blev det kort besök i Rolands hemliga hamn, den 
helt skyddade lilla naturhamn, vars läge Roland inte gärna berät-
tade om.

Även Sprickopp i Lilla Nassa fick ett besök, med eftermiddags-
kaffe i Sune Fogelströms bod. Dagen avrundades med middag på 
Wikströms Fisk i Ramsmora innan det var dags att ta båten in till 
stan igen. När vi väntade på båten fick vi tillfälle att se hur bygget 
av Roland Svensson museet fortskrider. Som alltid kommenterades 
utsikten - det är den skärgård Roland S skildrat och avbildat som 
ses i fonden från museets fönster. 

Försommarens Gillögautflykt bjöd på en helt annan upplevelse 
- dimman skapade en trolsk känsla där omvärlden var avskärmad 
och upplevelsen av Gillöga väldigt 

Wikströms fiskrestaurant och fiskaren Rune själv i sin båt Kajsa
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närvarande. Upplevelsen av Gillöga stördes inte av dimman - det är 
mer en ovanlig känsla och en upplevelse i sig.

I början av sommaren är det lätt att uppfyllas av naturens pånytt-
födelse efter en lång vinter. Det ligger förväntan inför sommaren 
i luften och den spirande växligheten betraktas med näst intill 
vördnad. Moderna båtar och navigationsinstrument gör resorna 
genomförbara och trygga både i dimma som i våras och med stora 
vågor som i augusti. Lite spännande är det ändå och tankarna går 
osökt till de villkor tidigare generationer haft under sina färder i 
ytterskärgården. 

Text och foto: Britt Fogelström 

Vandring och klättring på Gillöga 
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göran Söderlund 
till minne 
Förste intendenten Göran Söderlund på Wal-
demarsudde avled hastigt den 27 november 
2012. Sällskapet Roland Svenssons Vänner 
har all anledning att känna stor tacksamhet 
för det mycket omfattande arbete han lade 
ner för att den retrospektiva utställningen 
på Waldemarsudde 2010-2011 skulle visa 
Roland Svenssons mycket omfattande pro-
duktion av konst och skrifter av betydelse för 
Rolands konstnärskap. 

I mer än tre år samarbetade Göran med en grupp från Sällskapet 
med bildval med mera. I gruppen ingick i början även professor Bo 
Grandien. 

Vi kom att bearbeta mer än 2000 bilder under de tre åren. När 
vi bantat ner antalet till 350 verk så gjorde Göran det slutgiltiga 
valet. 205 konstverk av Roland fanns med på utställningen samt ett 
tjugofemtal böcker och annat material som gav en helhetsbild av 
konstnären och författaren. Göran var utställningens Curator. Det 
var "hans" utställning. 

Överintendenten ElsebethWelander-Berggrens beslut att Wal-
demarsudde skulle visa en retrospektiv Roland Svensson utställ-
ning blev en stor framgång med ett besöksrekord på ca 119 000 
besökare. 

Det är med stor sorg och saknad jag minns en gedigen män-
niska, som jag blev personlig vän med. Göran fick aldrig njuta av 
att få återkomma enbart som besökare på Waldemarsudde. Han 
skulle ha lämnat sin tjänst år 2013. Livet är inte alltid rättvist. 

Sten Ericksson 
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portföljen Skärgård 
Vi har i redaktionen fått uppdrag att i några årsskrifter presentera 
några av de portföljer med ett antal litografier som getts ut. Vi har 
nu kommit till året 1957 då "Skärgård" gavs ut i 350 ex. 
Texter till portföljen Skärgård är skrivna av Roland Svensson. 
Text och bildbearbetning: Jan Wigren. 

Natten är fylld av vällukt och 
ljus, av tyllars och tärnors ljud. 
rastlös är försommarens tid, 
likt svalornas lek under mol-
nen. Fjättrade fast av vår egen 
obetydliga mening samla vi 
fumligt dagarnas flykt i buket-
ter av minnen och dofter. 

Konstnären har ofta större 
möjlighet än andra människor 
att få följa årstidernas växlingar 
ute i skog och mark. Är det en 
landskapsmålare, så är det en 
väsentlig del av hans arbete att 
öva sin iakttagelseförmåga, att uppdriva ögats och sinnets känslig-
het för färger, former och stämningar. Jag har många gånger riktat 
en fråga till mig själv - vilken årstid är skönast? Sommarens rika 
mättnad, när ljumma vindar fläktar över land och hav, eller hös-
ten, när gryningen är frostigt glasklar och röd som ett vinteräpple, 
eller februaridagen, när ett blekt ljus silar över en tyst isbunden 
övärld och köldskotten rungar. Eller våren, när dagsmejan förtär is 
och snö och låter gulvisset gräs avteckna sig mot mot blåklingande 
öppet vatten; flyttfåglarna anländer och markerna mönstras åter av 



- 23 -

hästhovsört, blåsippor och gullvivor, livet vaknar och föder hopp 
och längtan. Jag tycker att det är omöjligt att jämföra årstidernas 
växlingar med dygnens timmar; våren är morgonen, sommaren är 
den ljusa dagen, hösten är kvällen, när allt förbereder sig för vila 
och vintern är natten, med tystnad och kontemplativ ro. Jag äls-
kar mest den årstid som råder. Kanske har jag likväl en särskild 
kärlek till brytningstiden mellan vinter och vår, islossningstiden. 
Den motsvarar också mitt begär att uppleva gryningsstunden, när 
dagen föds. Att se hur livet vaknar i markerna, och så några tim-
mar senare hur människornas dag begynner är varje gång en hög-
tidsstund för mig. En likartad upplevelse är det att få bevittna när 
isvinterns stränga, men goda välde, förjagas av vårsolen. Enligt min 
uppfattning lever vi i ett privilegierat klimat där årstidernas olikhet 
skänker omväxling för öga och sinne. Var och en välja vilken tid på 
året som bäst passar honom, och sysselsätta sig med att längta efter 
värme eller kyla, ljus eller mörker, det är ingalunda prövande för 
sinnet att längta efter någonting som man vet skall komma. 

Den här portföljen med 
fem originallitografier innhål-
ler mitt försök att tolka några 
av mina upplevelser under 
årets gång. Med stöd av dag-
boksanteckningar skall jag i 
korthet skildra bakgrunden till 
de olika litografierna. 

Jag sitter på utkiksberget och 
lyssnar till marsdagens ljud: 
distinkt, men ändå sprött 
klingande i fjärran, hör jag alfå-
geltropparnas sång från utbå-
dorna och bränningens brus. 
Västerut ligger ännu isen, men Våris
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den börjar bli askgrå i färgen och är opålitlig att beträda, överallt 
finns tätjor och vindbrunnar som vidgas. Det porlar under isflenar 
på bergen och talrika rännilar ringlar mot stranden. En stor för-
vandling har skett denna marsdag - i hemsundet har den fasta isen 
försvunnit. Lösbrutna flak förs av strömmen ut mot den öppna 
fjärden. Runt bryggorna kluckar vågor och frasar issörja. Det känns 
alltid som en sensation att höra vågornas ljud efter tysta ismånader, 
ett löfte om snar vår och segelsommar. 

Omöjligt att sova, nattens 
skönhet måste följas. Månen 
stiger över horisonten i sydöst 
och kastar sitt blåa ljus över grå-
bergen, silar in i den lågväxta 
björkskogen, bladen skimrar 
silvergrå mot en gulglänsande 
nordvästhimmel. Augustinatt; 
varm och stilla. Det är mogna-
dens dagar och i havsbandet är 
det blompraktens tid, aldrig är 
vegetationen i kalskärens skre-
vor så färgprunkande som då. 
Gryningen kommer med mäk-
tigt lugn; fjärden är en yta av 
kopparbrons, som i försänkta 
valörer speglar rodnaden över solen - blå molnformationer och dess 
reflexer förjagar allt sentimentalt ur bilden. En koloristisk upple-
velse som rymmer mycket stränghet och och frigörelse. En varm 
lättvindsdag börjar, som inbjuder seglarna att med lätta skot nalkas 
utskärgårdarnas paradisvärld. Brisen fladdrar lekfullt över ett lek-
fullt sommarhav. Barometern stiger sakta - sommarens högtryck 
är inne. 

Sommarhav



- 25 -

Högt sjövatten spolar över bryggorna. Skumränder vitstrimma sun-
den. Höstvind brusar genom avlövad skog och skrumpna löv virv-
lar ut över upprört hav. I frostig gryningsstund vilar tunga moln 
över horisonten. Tålmodigt bidar vinterväggen sin tid. Dagarna är 
grå och vinden känns genomträngande. Buskvårtbitarens sissande 
sång tystnar och dävna flugor dö. Frostnätterna nalkas. Med kall 
hand stryker hösten över markerna och en morgon hänger rabat-
tens sista blomster likt korsfästa fjärilar på svarta stänglar. Stadsbon 
har lämnat sitt sommarhem och en säregen stillhet sänker sig över 
övärlden. 

Utskär Skötfisket har börjat, man fiskar med rumma skötar och 
söker strömmingen i yttre havsbandet. Vinden har ett nytt ljud, den 
ylar och gnäller. Under den mörka delen av dygnet låter det både 
varnande och hotande. När skötlängderna är satta står betydande 
värden på spel för männen. De låga bodarna och de trånga utskär-
shamnarna är skådeplatsen för ett hetsigt arbetsliv, helt olikt som-

Höst
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marens lustfyllda lek, när vita segel glider in mot stilla natthamnar. 
Nu kniar nordanvinden hårt och snålt genom torra gräs och svart-
blå vindil jagar fram under läland. I hamnen trängs grova arbetsbå-
tar, det gnisslar och knarkar mellan sudband och avbärarlister när 
sjösuget sätter in och stänkvatten bildar istappar. I bodarna är det 
trångt. Britsar och golv är belagda av vilande män, luften är tjock 
av tobaksrök, matos och lukt av våta kläder.Utmed väggarna står 
matskrin, byggtjyvor och stövlar. Före dagningen skramlar väck-
arklockor och sömntunga män kravlar sig ur sovsäckarna. Sotiga 
kaffepannor makas in mot elden och matskrinen öppnas. Snart är 
det liv i hamnen, blåslampor frustar och en efter en styr båtarna ut 
till sjöss. Man kliver i oljekläderna och drar ner läderhuvan över 
öronen; dagens arbete kan börja. 

En luddig gråvit 
molnbank har varit 
synlig ute till sjöss 
hela dagen och mot 
aftonen kommer 
dimman inrullande. 
Trasiga skyar famnar 
kobbe efter kobbe 
och snart är övärlden 
försvunnen. Små 
vattenpärlor bildas 
på alla ytor och östan-
vinden är råkall. Runt den lilla utskärshamnen och de låga bodarna 
kan jag höra hur flyttfåglar kvillrar och tjippar, det är stora troppar 
av skärpiplärkor och sädesärlor som är på väg sydvart. Ur dimman 
ropar en havstrut och hans sträva läte är liksom en symbol för den 
ensliga övärld som osynlig finns runt omkring mig 

Roland Svensson 

Tjockan kommer
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rolandS 
SiSta litografi 
Hösten 1996 utförde Roland Svensson, vid 86 års ålder, den lito-
grafi som kom att bli hans sista originallitografi tryckt på sten, 
"Utskär, Gillöga". 

Litografin är utförd på sten och tryckts hos Rolf Jansson Eftr. 
i Vikmanshyttan i 250 ex.samt en H.C.-upplaga på 20 ex. Tryck-
ningen gjordes med hjälp av bröderna Westman. 

När Roland arbetade med litografin var han väl medveten om 
att den skulle bli den sista att lämna hans hand, - synen hade börjat 
försämras och försvårade fortsatt målande och tecknande. Förlagan 
till liton, en pastell gjordes några år tidigare.

Varje konstverk berättar alltid en historia och så även "Utskär, 
Gillöga". Och det den berättar är kanske just epilogen för Rolands 
nästan 70-åriga konstnärsgärning i Stockholms skärgård. 

Jan Wigren
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ett öfolk återvänder 
Det är i år 50 år sedan Tristanfolket 1963 kunde återvända till sin ö 
efter att ha lämnat ön på grund av risken för vulkanutbrott. Efter-
som Tristan hade stor plats i Roland Svenssons hjärta återger vi här 
hans berättelse om resan tillbaka till ön från England. 

Det var ombord på det danske chartrade flaggskeppet M/S 
Bornholm som Roland Svensson kom till ön som den enda utom-
stående tillsammans med öborna. Fartyget avseglade från Southam-
ton den 24 oktober 1963 och ankrade vid Tristan da Cunha den 10 
november. Fartyget var chartrat av Colonial Office i London för att 
transportera tillbaka Tristanfolket till deras avlägsna övärld.

Munter musik och högljudda skratt tonar ut från ett litet vitmålat 
fartyg som vaggas och hivas av stort hav. Dygn efter dygn, vecka 
efter vecka stävar hon med sydlig kurs mot avlägset mål. Det är 
en sällsam resa och det är en ovanlig last som M/S Bornholm har 
ombord. Ett helt litet samhälle: från dibarn till åldringar, präst och 
kyrkorgel, tekannor, plastblommor, sättpotatis och en röntgenap-
parat, fårhundar och kycklingar. En sammanlagd last av 340 ton 
styckegods och198 öbor. Allt och alla skulle så småningom föras 
iland till en av de ensligaste öar som finns. För två år sedan i okto-
ber tvingades de lämna ön Tristan da Cunha belägen i Sydatlanten 
mellan Goda hoppsudden och Buenos Aires, mellan St Helena och 
Sydgeorgien. 

I oktober månad tvingades de lämna Tristan, sina hem, kreatur 
och redskap. Som omtumlade och utblottade flyktingar fördes de 
till moderlandet Storbritannien. De första månaderna inhystes de i 
provisoriska förläggningar i Surrey. Det var en sträng vinter det året 
och förkylningssjukdomar och epidemier av olika slag härjade svårt 
bland öborna. Fyra äldre öbor avled under vistelsen här. Senare flyt-
tade de till bättre hus i Calshot, en liten plats belägen i närheten av 
Southampton. 
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Under englandsåren levde de i självpåtagen isolering och värjde 
sig för alla förslag att splittra deras lilla församling.Under åren 
försökte de också tålmodigt att anpassa sig efter för dem helt nya 
krav, deras längtan tillbaka till sin ö växte sig allt starkare. Den 24 
oktober blev drömmen verklighet. En fråga som ofta framfördes 
var varför dessa människor lämnade vår västerländska värld med 
välfärdsskapens alla välsignelser. De enda de begärde var att få till-
baka sitt ensamma liv tillbaka på ön utan bekvämligheter såsom 
TV, teater och revyer, restauranger mm. Efter beslutet att återvända 
skickade man en förtrupp på tolv stycken arbetsföra män under 
ledning av en observatör från Colonial office: mr Stableford som 
tidigare vistats på ön som jordbruksexpert. De mötte fint väder när 
de landade på Tristan i september 1962. 

Rapporterna hem till England var stimulerande och väckte allas 
hopp. Mr Stableford återvände till England för att avlägga rap-
port till myndigheterna. I december 1962 hölls en sluten omröst-
ning som skulle avgöra frågan om återfärden till ön, resultaten av 

Lavaströmmarna längs berget 



- 30 -

omröstningen bland de röstberättigade blev 148 för och fem perso-
ner ville stanna. Förberedelserna började genast och 52 st öbor i sin 
bästa ålder ledsagade av en administratör med familj, mr Stableford 
och en raditelegrafist avseglade med RMS Amazon från Tilbury 
den 17 mars 1963. I Rio de Janeiro bytte de fartyg och landsattes 
på Tristan i april av S/S Boissevain. Även denna gång lyckade man 
få iland last och folk utan större problem. 

Ombord på Bornholm fanns nu resterande människor som 
skulle återvända till ön. Sjödygnen flyter ihop, en dag siktades 
Västafrika, Sierra Leones höga bergskedja. En styv landbris blåser 
ut över blågrönt hav där flygfiskar fladdrar över vattenytan. Vi pas-
serar ekvatorn på tolv grader västlig längd. När vi nått södra halv-
klotet lyckas telegrafisten uppfatta svaga signaler från Tristan: hård 
nordlig vind och sjö gör landning omöjlig vid landningsplatsen, 
men regndygn betyder väderbyte. Ingen ombord tycks oroad, ännu 
återstår några tusen nautiska mil. 

Vår långa resa nalkas sitt slut. 13000 km har fartyget färdats 

The Settlement ( bosättningsplatsen)
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från England under sjutton dygn. Under dagen samlas alla för att 
fördela arbetsuppgifterna vid landningen.Vid halvfemtiden väcks 
vi av att man siktat ön. Alla är tysta och allvarliga. När vi sakta 
glider in mot ankarsättningen ser jag snöränder likt vita klor gripa 
om vulkanens mörka krona. Det är söndagen den 10 november. 
Nu skall nästan två hundra människor återuppta sina gamla liv på 
Tristan. 

Mycket av bosättningar och åkrar är oskadda, endast fiskfabri-
ken är täckt av lava och aska. 

Roland Svensson

Vi återkommer i nästa årsbok med en berättelse om hur livet på 
Tristan såg ut tio år efter återkomsten. 

Hamnen och de båtar som används för att föra iland utrustning mm 
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mera om 
gillögabröderna ! 
I vår förra årskrift berörde vi lite om Gillögabröderna och vi fick 
frågor om vi visste något mera om detta: vi har undersökt saken 
och hittat lite detaljer som vi nu kan föra fram i ljuset. 

Källa: Göran E:s intervju vid besök hos Curt Johansson på 
Svartsö 11 dec 2003 och egna efterforskningar. 

Man samlades oftast en lördag i juli kl 1300. Man blev invald och 
det var noga med det. Menyn var abborre som senare skulle filéas, 
men på den tiden räckte det med att flå den. Det var ju motbok på 
den tiden och man fick ta med 
sig sin ranson ut: en helflaska 
oöppnad ! 

Gillögabröderna bildades 
på 30-talet och upphörde på 
50-talet. Det började med att 
man samlades vid minan. Man 
hade olika frågor som dryfta-
des: ett slags föreningssamman-
träde kan man säga. Man drack 
en skål där och sedan bestäm-
des vem som skulle göra vad: 
fanbärare var en viktig uppgift: 
en uppgift som farsan (Curt 
och Lasse Johanssons far) hade 
och senare jag fick. En annan 
uppgift var också att skaffa 
mat för den här dagen, det vill 
säga tilltugg till aborrarna mm. 
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Sven Barthel var ju kock och fixade oftast maten. Allt avåts i her-
rarnas bod på Österskäret där man hyrt in sig för begivenheterna. 
Det blev oftast sent på kvällen, vanligen framåt ett på natten. Sven 
Barthel kunde ju aldrig somna. Vad gjorde Roland? Han satt oftast 
vid sidan av och tecknade ned dagens händelser. Sedan dagen därpå, 
om det var hyggligt väder, gjordes en utfärd till Svenska Lillö. 

Vid minan ligger en paravan(minröjningsverktyg ?) som kom-
mer ifrån Lillö. Den är väl troligen från första världskriget. Minan 
är ju också från första världskriget. John Andersson satte ett rör på 
på den med en plåtvimpel med bokstäverna GB. När man räknar 
namnen på medlemmarna i Gillögabröderna kommer man fram 
till sexton stycken som alla var med men vid olika tillfällen. Från 
början var det väl bara fiskargubbarna som var medlemmar och 
sedan kom stockholmarna in i bilden. 

Hela verksamheten får väl ses som ett välkommet avbrott i det 
slitsamma arbetet med fisket och sommartid med jordgubbarna 
och som en trevlig samvaro som betytt mycket för Roland och hans 
konstnärskap.

Jan Wigren 

Möja på Youtube  
För er som är lite intresserade av livet på Möja tycker jag att det 
är trevligt att få dela med mig av följande inslag på Youtube som 
handlar om Möja. Har du inte lust att skriva in hela adressen kan 
du alltid gå in och söka på Möja. 
 
http://youtu.be/qFxHdwl5Wzo 
http://youtu.be/fp6S9rbtbUo 
http://youtu.be/8k75TxyOoTM 
http://youtu.be/moJL8k_Eo00   Jan Wigren
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bokomSlag och 
tidningSomSlag av 
roland SvenSSon 
Roland Svensson- kännaren Iwan Fischerström skrev 1950 ”Bokens 
Konstnärer”. Hans presentation av RS inleds av följande: ”Den 
uppgift en bokillustration söker fylla kan vara av olika slag. Den 
kan vara avsedd som en dekorativ vinjett lätta upp intrycket av ett 
annars alltför kompakt textblock – som ett artistiskt apropå med 
eller utan direkt hänsyftning på något specifikt av textens innehåll. 
En helsidesillustration kan utgöra ett mycket värdefullt inslag i en 
volym, som omvänt texten mer eller mindre ingående kommente-
rar. Med bokillustratör förstår man i regel en konstnär som i mån 
av kunnande och ambition strävar att i bild omsätta vad textför-
fattaren i ord skildrat. Det kan emellertid i all rimlighets namn 
inte anses för honom diskvalificerande, om han när han så finner 
lämpligt, i stället väljer att med stöd i egna iakttagelser av samma 
företeelse försöker skildra vad författaren avsett att skildra, men av 
en eller annan anledning kanske utelämnat.” 

När RS utformat sina bokomslag och illustrationer har han spelat 
på många strängar. Hans tolkningar visar att han var en självstän-
dig konstnär som inte alltid styrdes av textens innehåll.Årsskrift 
för 2013 är en jubileumsskrift för sällskapet då RS sällskapet bil-
dades 2003. I varje årsskrift har vi lyft fram RS som konstnär och 
skribent. Alla känner inte till att han gjort en betydande insats för 
många författare genom de bokomslag och illustrationer som för-
höjt böckernas värde. 

Vår avlidne medlem Anders Fröman gjorde ett mycket omfat-
tande arbete med att dokumentera ”allt” om Roland; bland annat 
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hans omslag till böcker och tidsskrifter. Hans sammanställningar 
är mycket omfattande. Det gäller att välja och vraka och låta några 
illustrationer tala för sig själva. 

Vi börjar med Sven Barthels böcker. Samarbetet mellan RS och 
Barthel startade med ”Cykloncentrum” (1940). Det blev upptak-
ten till ett livslångt samarbete i bild och text. För skärgårdsälskare 
är ”Gillöga” (1945), ”Skärgård” (1952) och ”Svenska Lillö” (1973) 
ett måste för bokhyllan. En liten rar bok är ”Finska Valsen” (1954). 
Den är inte lätt att komma över i antikvariat. Sammanlagt gjorde 
RS illustrationer och omslag till elva böcker med text av Sven 
Barthel. 

Rariteter är naturligtvis RS omslag till Nils Ferlins ”Googles” 
(1938), ”En gammal cylinderhatt” (1962), ”Och jag funderade 
mycket” (1965). Det är inte allom bekant att Goggles skrevs på 
Möja i RS:s lilla ateljé. 

RS hade förutom kretsen av konstnärer goda vänner bland våra 
mest kända svenska författare. Sexton av Jan Fridegårds böcker har 
bokomslag av RS! ”Lars Hård går vidare” (1935), ”Vägen heter 
smal” (1953),”Arvtagare” (1957), 
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och ”Hemkomsten” (1963) är exempel på RS samarbete med Jan 
Fridegård. 

1962 gör RS omslag till Hammond Innes ”Atlanten rasar”. 
Eyvind Johnson var en en god vän till RS, som illustrerade nio 

av hans böcker bla a ”Molnen över Metapontion” (1957), ”Spår 
förbi Kolonos (1961) och ”Några steg mot tystnaden” (1973). 

Otto Karl-Oskarsons bok ”Glest mellan gårdarna” kom 1943. 
För Einar Malm gjorde RS omslag till ”Ankargrund” (1943) 

och ”Roslagsvisor”(1944). Einar Malm och RS hade nog en hel del 
att säga varandra. Akademikern Einar Malm bodde på en ö utanför 
Norrtälje och liksom RS var hans intresse för skärgården stort. 

Även Harry Martinsson var en av RS vänner. ”Kap Farväl” fick 
RS omslag 1947. 

Så kommer vi till en av de stora giganterna i svensk litteratur; 
Vilhelm Moberg. Mobergs utvandrarepos ”Utvandrarna” (1949), 
”Nybyggarna” (1956) och ”Sista brevet till ”Sverige” (1959) utkom 
i jätteupplagor. Genom dem har väl en stor del av det svenska fol-
ket köpt ett konstverk av RS. Plocka fram Utvandrarna ur bokhyl-
lan och dröm dig själv som passagerare i utvandrarnas båt på väg 
mot ett hägrande Gosen! 
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Ytterligare exempel på RS omslag och illustrationer finner vi i 
Joshua Slocum ”Ensam seglare jorden runt (1952). August Strind-
bergs ”The people of Hemsö” (1959), Evert Taube ”Sjösalaboken” 
(1942) och Björn Wahlströms ”En laber bris” (1999). 

Bland tidsskrifterna har vi rariteten ”Till segel och motor” 
(1946); nr 1,2,4,5,6,7 och 10. Sök och köp och du blir glad över 
härliga bilder! I ”Till Rors med segel och motor” finner du många 
bidrag av RS från 1952 till 1971. 

Slutligen i ”högen” plockar jag fram ”Julstämning” (1984). 

Det som ovan redovisats utgör en bråkdel av RS produktion av 
omslag och illustrationer även till böcker och tidskrifter. Omfång 
och kvalitet torde vara okänt för de flesta. De bilder som nu publi-
ceras utgör ett smakprov på RS bredd som konstnär. 

Har du frågor hör gärna av dig! 

Sten Erickson 



- 38 -

vinterSkärgård
Skärgårn har gått i vinteridé. Isen är seg och bjuder ett bullrande 
motstånd, när båten skakande och krängande pressar sig fram. 
Fjärdarna ligger likt stora speglar, där holmar och moln återkastas 
i försänkta valörer. 

Jag bor hos John och Erik. John är min särskilda vän, han är 
71 år och gentleman av födsel, en jägare, båtbyggare, spelman , en 
levnadskonstnär som gått genom livet med öppna sinnen. En man 
med stort behov av frihet och stor förståelse för andras frihet. Erik 
är hans son, en värdig representant för den nya generation, som 
växt upp med motorn till lekkamrat.

Den äldre generationen ser nutiden mot bakgrund av gamla 
tidens magra självhushåll och ändlösa arbetsdygn, den nya genera-
tionen ser framtiden genom nutidens täta skogar av förbud, men 
också i den höjda levnadsstandardens ljus.

Jag bor alltså hos John och Erik: att höra John tassa upp och 
sticka eld i spisen, fylla kaffepannan, skära upp bröd, allt så tyst 
som en finkänslig man kan göra det, föder människovänliga tankar. 
Han kommer in i kammarn och bjuder på starkt, gott kaffe.

-Å sen tar du en tupplur tills dagsljuset kommer, säger han – 
den vise!

Det är gryning, och utanför fönstren dalar snöflingor sakta. 
Mellan tallar och granar lyser sjön gråluddig. Det är en svår tid 
med båtar och redskap, i vattenlinjen bildar skvalpet tunga, gröna 
isvallar, och tågvirket far illa. Utmed stränderna ligger blåisen, och 
dagens stora fråga är: Skall det lägga? Skall man dra båtarna på 
land eller skall man överraskas av isen och ha ett helsike att få upp 
dem?

Efter en kall natt när stjärnorna gnistrat som röda björnögon, 
ligger blåisen runt ön. En lätt västlig bris kårar i vakarna, längst i 
öster är havet lysande blått med en klar och klingande lasering av 
smaragdgrönt under horisonten. 



- 39 -

”Klart som ett knipöga” är verkligen ett nordiskt uttryck, som 
illustreras i dag. Genom djup snö pulsar vi till bastun, insjöarna lig-
ger frusna och rävens spårstämplar ringlar i graciösa bukter mellan 
fjolårsvassens tuvor. Återkomsten till ön är inte verklig förrän det 
heliga badet exekverats. John sköter om eldningen.

-Ja, se värmen, den goa värmen , den älskar jag, sjunger han, när 
vi en halvtimme senare finner honom framför ugnen, väl skötande 
sitt eldarkall - men införd pälsluva, dubbel storväst, sälskinnstossor 
och hårvantar.



- 40 -

Ett av dessa välgörande bad, som inte bara renar kroppen utan 
även gör sinnet lätt, tager sin början. Björkkvastarna fyller bastun 
med sin midsommardoft, den heta värmen omsluter oss. Vi hoppar 
i vaken som fräsande hett järn och rullar oss i snön som röda dun-
dergudar. I kammarn puttrar kaffepannan och den vita dagen över-
går till skymning. Efter tre timmars bad lufsar vi hem till udden. 
Vinden mojnar, och i tystnaden hör vi hur blåisen savar i fjärden. 
Himlen är blekröd med en kall violett ton runt horisonten.

Erik rustar middag, och John talar om gamla tider, när dags-
lönen var 1 krona och brännvinet kostade 80 öre litern, smör var 
en bannlyst lyx och dagsverket började klockan fem på morgonen. 
När man högg en famn om dagen i bryggvedskogen. Erik säger 
skrattande:

-De´e´ fan, aldrig var dom så starka, som förr i tiden. Aldrig 
gjorde man så mycket, som förr i tiden. Aldrig köpte man så litet, 
som förr i tiden. Aldrig fick man så litet mat, som förr i tiden. Ald-
rig fick man så litet betalt, som förr i tiden. Aldrig var isen så blank, 
som förr i tiden.

Vi åt klimp med inbakad fisklever i , å sen åt vi tjock risgrynsväl-
ling på de´. Man åt och rapa, så gick man baklänges till sängen. På 
julda´n va´ de´ alltid kål och fläsk – de´ va´ nå´ t å smörja kråset 
me´ de´! sa John och ställde ett stort fat med lax på bordet.

Efter vår avskedsfrukost lastar pojkarna på sparkstöttarna, dom 
skall ut på Västerfjärden med skötarna. Isfisket har börjat och jag 
skall till båten, som har stannat en mil från Möja. John står i dörren 
och skriker:

- Du e´ snart tebaks, en sån olycka blir man aldrig fri från.
- Det är hans sätt att säga, att vi har haft roligt.

Roland Svensson (Vi 1950)



Upplev svunna tider på

Hemsida: 
Tel Stavsnäs 08-571 50214, 

Nämdö 070-768 40 39. 
Medlemsavgift 200 kr betalas till bankgiro 706 - 2979

 
Hjärtligt välkommen!
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epiSod i gillöga
 
Det är John Andersson som berättar och till saken hör att hans far 
under slutet av 1880-talet, alltså under slutet av saltströmmings-
perioden hade en bod i Gillöga, vid Branthamnen på Storskäret, 
där John under pojkåren tillbringade varje sommarhalvår. Johns 
far fiskade ihop med en liflänning, som hade slagit sig ner i Lång-
vik, kallade sig Andersson och gick under namnet Lifflands-Ante. 
Under 1800-talet hände det inte så sällan att liflänningar kom seg-
lande över och blev kvar på Möja. De var tystlåtna om sina motiv 
men det antogs i allmänhet att de hade sina skäl att vara missnöjda 
med de ryska myndigheterna. En av dem var Johns morfar. Det var 
emellertid inte bara rymlingar som syntes här. Ända tills långt in på 
–80-talet trafikerade liflänningarna Stockholm ganska regelbundet. 
De kom inte bara från Lifland utan också från Wormsö och Runö 
och andra platser, men kallades alltså liflänningar. De seglade hit 
med potatis, smör, rågmjöl och humle: smöret forslades i trätunnor 
om ca 75 kg och rågmjölet i bastmattor (kallades ryssmattor) som 
var hopsydda och rymde ca 100 kg.

De sålde sina varor i Fiskarhamnen vid Slussen och för åter-
färden lastade de salt, som var svåråtkomligt och dyrbart i deras 
hemland. Om vädret var otrivsamt tog de en omväg via Åland och 
Finland. Annars seglade de rätt över Östersjön och angjorde i all-
mänhet svenska kusten mellan Sandhamn och Svenska högarna. 
Gillöga var en ofta anlitad anhalt på vägen.

En gång kom det fyra liflänningar i en båt och tog sig in till 
Branthamna. De var på hemväg och hade båten lastad med salt. 
De hade en stor gryta mitt i båten som de eldade i, och en annan 
som de kokade i, den var inte så liten den heller, rymde säkert 7-8 
kannor.

De fick en val saltströmming som de kokade upp ihop med 
korngryn tills grytan blev full.
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Strömmingen låg i 
som den var med skal-
lar och allt: och när 
koket var klart gjordes 
en grop mitt i grytan där 
de la en stor klick smör, 
för smör hade de ingen 
brist på. När de ätit satt 
de runt grytan och rapa 
och stöna: Salake,Salake, 
Salake ! Det betydde väl att det var rysligt salt kan jag tro för de sa 
det om och om igen och slog sig för bröstet. Det där tyckte far och 
Nyström lät så roligt så de brukade härma dem efteråt. De brukade 
stå på varsin trappsten efter maten och ropa åt varann över viken: " 
Salake " ! och så skratta dom alltid så gott efteråt.

Sen satte sig liflänningarna och spelade kort mens de smälte 
maten. De hade ett eget slags kortspel som inte liknade vårat.

Lifflands-Ante höll sig undan hela tiden, men när de seglat iväg 
kom han fram till far : Hördu Handers sa han : vet du vem som 
tet var som satt å spela kort ? – Nej . Te var bror min ! - bror din ? 
sa far och du gav dig inte till känna ? – nej jag ville inte, jag var för 
fattig .

Men det blev hårt väder och liflänningarna vände vid Svartkobb 
och kom tillbaka. Vad är ni för ena skitdjävlar, som inte kan kryssa 
upp till Finland idag ? sa Nyström åt dom – du dos jävel, skrek di! 
blåser dorm, dorm,dorm ! Det där hade far och Nyström också 
roligt åt , det minns man alla år dom skrek Dorm Dorm så fort det 
vart lite väder.

Lifflands-Ante hölls sig undan på berget och kom inte ner för-
rän nästa morgon, när de seglat iväg för gott. Han hade inte sett sin 
bror på tjugo år. 

Roland Svensson och Sven Barthel
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en man utan båt är en 
man i bojor
Ole Jakub Jensen är en erfaren Färöskeppare , f d lagtingsman, som 
jag mött flera gånger i Skottland. Han har varit där för att besiktiga 
och inköpa brittiska trålare. Vad Ole Jakub inte vet om båtar och 
fisk och om Färöarna, det vet ingen annan. Under många år har 
han deltagit i Grönlandsfisket, och nu står han åter redo att packa 
sjösäcken. Trots sina sextiofem år skall han upp till Norrhavet för 
att leda en flottilj båtar under torskfisket. Innan skutan lämnar 
Torshamn är jag inbjuden tills hans hem vid Landavegur.

När jag går upp mot höjderna till Ole Jakubs hus, upplever jag 
den nordiska majnattens skymningsfenomen. Ljuset hänger kvar 
över staden, fast klockan är nio. Bergåsarna står som skarpa siluet-
ter mot den svala kvällshimlen. Molnen har sjunkit undan, och 
endast en svag östanvind fläktar. Arbetsljuden från staden har tyst-
nat, det råder stillhet efter dagens id. Det rytmiska bränningsbru-
set är avtagande och låter som slutackorden i en melodi. Nere på 
kajerna flanerar flickor arm i arm. Vid fartygen står grupper av män 
och snackar fisk och hav, en drucken man vinglar omkring och 
nynnar på en versstump. Från hotellet hörs dansmusik, en hund 
skäller på vågfraset vid stranden. Lagerhusen utmed kajerna har 
stängt sina portar, och de öppna vändplatserna ser övergivna ut. 
Bland tomfat och lådor som luktar friskt och fränt av sill och fisk, 
kilar råttor. Båtar rider för sina ankare i hamnen. När de vaggar och 
niger, ringlar svarta spegelbilder ut över lugnvattnet.

-Just i dagarna, säger han, har en av våra nybygga trålare med 
femtio mans besättning, börjat sitt fiske vid Grönland. Enligt de 
senaste rapporterna har de trålat tjugofem ton torsk om dagen. Ja, 
de e mycket fisk, men så måste det vara om det skall löna sig.

Ole Jakub Jensen är en grovt byggd, högrest man med buttert 



- 45 -

ansikte, kornblå ögon och en mullrande stämma. När han talar, 
söker han orden noga och säger det nödvändiga, inget bjäfs med 
uttrycken. Hans leende är särskilt tryggt, det fördriver det svårmo-
diga draget i hans ansikte. Som alla färöingar lärde han sig hålla 
i en åra samtidigt som han började äta med sked, och sedan dess 
har båtar, hav och fisk fyllt hans liv. Ole Jakub citerar ett färöiskt 
ordstäv: en man utan båt är en man j bojor. Vi talar om fisket och 
det nya avtalet med Storbritannien om fiskebankarna Han anser 
att det är en god början, även om det säkert blir svårt att nå en 
överenskommelse om vilka bankar som skall skyddas. Jag undrar 
hur de kan bevaka att bestämmelserna inte kränks: det är känt att 
trålarskeppare gärna släcker däcksljus och lanternor för att våga ett 
svep in över orörda vatten, när nattmörkret sluter tätt. Han ruskar 
på huvudet och säger:

-Vi har praktiskt taget inga möjligheter alls att beivra det. Ifråga 
om bevakningstjänst har vi mycket att lära av Island.

Jag frågar hur folk reagerade inför den brittiska ockupationen 
av Färöarna under sitlidna krig? Hur var samarbetet mellan civila 
och militär?

-Det var gott, svarar Ole Jakub. En färing, som var brittisk kon-
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sul, gick runt i de olika husen och bad folk, att de då och då skulle 
inbjuda britterna till hemmakvällar. Jag förstod nog, att det var 
unga män, som ofta kände sitt främlingskap bland oss. Men fastän 
jag hade flera vänner bland britterna, så svarade jag:

-Skall de först komma hit utan att fråga oss om lov och sedan 
sitta som gäster i våra hem. Någon självrespekt måste vi ha, i mitt 
hus kommer aldrig en man från ockupationstrupperna!

Konsuln respekterade min ståndpunkt, men han svarade, att det 
inte var många som resonerade på det sättet.

Ockupationen medförde, att hela den brittiska hemmamarkna-
den öppnades för den färöiska fiskeflottans fångster. Fartygen måste 
inrättas för transport av färsk, frusen fisk, nu var det inte längre fråga 
om saltad eller torkad fisk. Exporten till de brittiska hamnarna steg 
snabbt, man kunde inte tillgodose behovet, och snart blev färing-
arna också uppköpare av isländsk fisk, som de sålde till Storbritan-
nien. Alla skepp som kunde flyta företog de farliga resorna. Många 
bittra förluster av fartyg och människoliv inträffade. Efter år 1941 
nekade islänningarna, på grund av de stora riskerna, att frakta fisk 
till den krigsplågade stormakten men färingarna gav inte upp. När 
kriget slutade hade Färöarna ett tillgodohavande i Storbritannien 
på omkring 10 miljoner kronor. Det är en av anledningarna till 
det färöiska fiskets och fiskeindustrins mäktiga expansion under 
senare tid.

När Ole Jakub berättar om fiskets utveckling, hur shetländarna 
lärde dem att fiska torsk och bereda klippfisk, så stiger osökt en 
jämförelse mellan de två ögrupperna fram i mina tankar. Färöarna 
och Shetland – båda belägna i nordatlantens stormiga och fiskrika 
hav – hur olika har inte historien format deras öden!

När Crofters Act genomfördes år 1886 i Storbritannien, var det 
shetländska storfisket helt i länderna på skotska landmän och han-
delsmän, shetländarna bemannade deras skutor. Efter varje fiske-
säsong granskades räkenskapen mellan parterna, man tillämpade 
det olyckliga Trucksystemet, byteshandel mellan arbetsgivare och 
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underordnade. Det befanns att fiskarna i regel häftade i skuld till 
sin arbetsgivare. Orättvisor förekom eftersom all makt var på en 
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sida. En shetländare i Ole Jakubs 
ålder kan berätta om den tiden, 
om det verksamma liv som då 
fanns i Skottland, när havet runt 
öarna var arbetsfält för tusentals 
båtar: de stora sillsalterierna 
som tog emot fångsterna: allt 
stojande skratt från ungflickor, 
som rensade, saltade, sorterade 
och packade sillen i tunnor: 
klapperstensstränder täckta av 
fläkta torskar och långor, där 
småpojkar arbetade. Hur kvin-
nofolk vände och travade fis-
ken i handelsmännens maga-

sin. Arbete, arbete! Men vid sidan av gemensamhetsarbetets glädje 
minns han ett liv i armod, där söner fick ärva sina fäders skulder 
till arbetsgivaren. Pengar var värdefulla och kom sällan i folks hän-
der, de vande sig att leva otryggt under ofriheten. Då Crofters Act 
förbjöd Trucksystemet, sålde många båtägare sina fartyg. Där satt 
folket på de ensliga öarna, med nyförvärvade mänskliga rättigheter, 
men utfattiga och vanda sedan hundratals år at leva på svältgränsen 
och under hårt beroende. Det var brist på båtar, det var brist på 
kapital och brist på självförtroende som inledde törnrosasömnen, 
vid det tillfälle när friheten äntligen började hägra.

I dag vittnar endast ruiner om forna sillsalterier och handelsmäns 
magasin. Pirar förtäres av rost: mögel och mossa täcker nedfallna 
hus. Klapperstensstränder är gömda under ruttnande tångvallar. 
De trygga ankarplatserna ligger öde. Någon gång, när stormen 
gnyr, sniker en bolmande rostig ångtrålare in i fjorden och fäller 
sina ankar. Tomma husfönster stirrar som svarta ögon i sjuka ansik-
ten, skolor stängs. Men människorna själva – vart tar de vägen? 
De tränger ihop sig i stadsliknande samhällen utan de industrier 
som sådana tätorter kräver för att kunna vara fruktbara skott på 
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kulturens stam. Samtidigt har levnadsstandarden höjts. Det gamla 
beroendet av landägarna har avlösts av ett beroende till staten. Har 
de många hundra åren av förnedring brutit ned den dådlust och 
initiativkraft som krävs för att bygga upp?

En man utan båt är en man i bojor. Det var framför allt färingar 
som förvärvade de shetländska båtarna. Tidpunkten sammanföll 
med den uppryckning som ägde rum på Färöarna efter den danska 
monopolhandelns upphörande. De priser som betalades för sku-
torna var ofta löjligt ringa. Många av dessa starkt byggda båtar är 
nu utrustade med motorer och deltager ännu i det grönländska 
torskfisket. Färingar övertog också shetländarnas export av klipp-
fisk och salt torsk till katolska länder. I dag är den exporten utvid-
gad, och en stor marknad håller på att skapas i Sydamerika.

Under vårt samtal har den nordiska majnatten skiftat färg, nu 
står rymden som en grönskimrande glaskupol över övärlden, fylld 
av längtan och mystik. Vi sitter vid fönstret, och Ole Jakubs blick 
är riktad ut mot havshorisonten, när han med lugn och kraftfull 
stämma skildrar den förändring som skett. Han minns tysta fjordar 
och glest bebyggda öar, en bondebygd utan kommunikationer med 
omvärlden, öbor med husbehovsfiske och självhushåll i en liten 
värld utlämnad åt naturmakternas godtycke. Var vädret gynnsamt 
levde man hyggligt, men slog potatisskörden fel, blev det dåligt 
gräsår och sjukdomar bland djuren – då var det ite fråga om att 
leva – utan att överleva. I dag ser han alla färövatten befarna av fis-
kefartyg och lastbåtar. Vägar byggs, skolor utökas, skaror av avund-
sjuka småknattar samlas på stränderna när grönlandsfarare lämnar 
hemhamnen. Bolag bildas och nya skepp lämnar sina stapelbäd-
dar i Tyskland och Skottland, från flaggspelet akterut smattrar den 
vackra färöflaggan: rött kors med blå bårder mot vit botten. I ham-
nen och vid kajerna trängs fartygen, varor byts med stora världen. 
Pengar strömmar in och ut från de förr så isolerade öarna.

Roland Svensson
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roland SvenSSon  

– en biografiSk bakgrund
 

Det finns en konsekvens i Roland Svenssons liv som gör att en 
kronologisk beskrivning förefaller ovanligt motiverad för den som 
vill närmare söka drivkrafterna bakom hans verk, även om det bio-
grafiska inte får övertolkas. En viss vaksamhet är också på sin plats 
eftersom han gärna putsade på bilden av sig själv. 

Roland Svensson föddes den 18 januari 1910 i ett av Stock-
holms då fattigare områden i utkanten av Vasastan, ”Sibirien” kal-
lat. Huset, som låg vid Roslagsgatan, är rivet och stadsdelen hör nu 
till den exklusiva innerstaden. Pappan Svante Svensson var gjutare 
vid Örlogsvarvet. Mamman Selma hade olika arbeten, men när 
Roland senare fick sina första framgångar började hon med stor 
energi måla naivistiska blomsterstycken. 

Familjen flyttade 1914 till en annan del av Vasastan närmare 
Odenplan, till en tvåa i ett nybyggt hus vid Upplandsgatan 91 A. 

"Öbornas möjligheter att bo kvar och behålla sin traditionella livsstil blev ett 
ledmotiv för Roland Svensson. Här en akvarell från Åbolands skärgård."
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Det hade byggts av Stockholms Arbetarhem, ett idealistiskt grun-
dat företag, inspirerat av engelska förebilder. Detta välbyggda hus, 
med sin blandning av jugend och nationalromantik, finns kvar. 
Här växte Roland upp som det tredje av fem syskon, och det skulle 
bli hans fasta adress fram till dess han gifte sig 1940. På söndagarna 
tog pappan med honom på museer och församlingsbibliotekets 
fröken Möller mindes han gärna. 

Till det goda med Stockholms Arbetarhem hörde också att de 
hade en barnkoloni på Väddö i Roslagen. Där kom han att till-
bringa sina somrar långt upp i tonåren och vid dess strand mötte 
han för första gången havet, en upplevelse som han själv såg som 
avgörande för sin framtid. 

Springpojkens väg till Konstakademien
I skolan uppmärksammades Rolands förmåga att teckna, det var 
han som fick dekorera klassrummets svarta tavla inför loven. Pap-
pans sjuklighet innebar att Roland slutade skolan innan han tagit 
realen för att bidra till familjens ekonomi. Första arbetssomma-
ren 1924 bör ha öppnat ögonen på fjortonåringen för skärgår-
dens övärld; han fick arbete som gast på en större motorbåt. Då 
mötte han också några av Wallenbergs yrkesgastar i Saltsjöbaden, 
bröderna Lindberg från Ramsmora på Möja, som han skulle lära 
känna närmare framöver.

Han fick ett fint arbetsintyg från motorbåtens ägare som bör ha 
hjälpt honom till anställningen på hösten i Stockholms Enskilda 
Bank där han blev kvar i tio år som ”springpojke” – den benämning 
han har i lönebeskeden, men ibland var han också hisspojke. Ledig 
tid användes till att öva teckning och målning. Inte bara föräld-
rarna utan även några av bankens anställda blev porträtterade och 
han gick till Nationalmuseum för att skissa. Snart uppmärksam-
mades han både på banken och museet för sin talang. Dåvarande 
professorn vid Konstakademien, Isaac Grünewald, fick se hans 
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arbeten och uppmanade honom att söka till Akademien. Samti-
digt kontaktade Grünewald bankens chef Jacob Wallenberg, som 
ordnade så att Roland skulle få månadsutbetalningar motsvarande 
lönen han fått på banken – först i form av lån, men de kom sedan 
att efterskänkas. Relationen till Jacob Wallenberg blev en vänskap 
på patriarkalisk grund, vilket Roland uppskattade. 

Banden med skärgården stärktes våren 1934 då Roland Svens-
son inbjöds att delta i en typisk vårjakt tillsammans med bröderna 
Lindberg från Ramsmora. Med på jakten var också författaren Sven 
Barthel som skulle bli hans nära vän och samarbetspartner framö-
ver. Under sommaren fick han bo hos brödernas barska mamma, 
”mor Lovisa”, som även Roland kallade henne. Hon blev en av 
hans viktigaste länkar till skärgårdssamhället i äldre tid, om än inte 
lika viktig som skärkarlen John Andersson på Fågelstångsudden vid 
Tornösund på Möja, som han lärde känna samma sommar.

Avgörande impulser under Akademieåren
Någon större entusiasm över undervisningen på Konstakademien 
har Roland Svensson inte visat utom på ett område, den i litografi. 
En stor del av tiden ägnade han i stället åt teckning och måleri 
på egen hand i skärgården, ofta boende i någon av Lindbergarnas 
enkla bodar. Även om han uppskattade alla årstider var kanske vin-
tern den mest fruktbara, i synnerhet då snö och is låg över öar och 
vatten och hjälpte honom att få fram skärgårdslandskapets stora 
linjer. Men dessa tidiga år tecknar han också en rad interiörer och 
flera porträtt, viktig för honom blir familjen Fogelström, också de 
boende i Ramsmora – några interiörer från deras hem skulle höra 
till de av konstkritikerna först uppmärksammade. Han lärde också 
känna konstnären Harald Lindberg i Rumshamn, son till en pråm-
skeppare, och i ungdomsåren själv sjöman.

Roland Svenssons samtida brukade framhålla hans närhet till 
de svenska konstnärsförbundarna i en äldre genration, och då sär-
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skilt Karl Nordström, Albert Engström – som målare i första hand 
och inte karikatyrtecknare – samt Axel Sjöberg. Deras inflytande är 
naturligtvis stort, men bevarade brev visar att ännu större betydelse 
hade kontinentens impressionister och expressionister. Sommaren 
1936 fick han möjlighet att resa till England. Han fascinerades av 
hamnlivet i London, en härlig stad för en målare, skrev han till 
Harald Lindberg: ”… jag menar inte det London som rör sig om 
Westminster, St. Pauls, Buckingham m.m. Nej, the River East End, 
the Docks, oj, oj Harald, det vore något för dig. Den sista tiden har 
jag strövat omkring därnere – ett outtömligt hav för en målare.”

Men bland all den konst han nu kunde se i original var det 
utställningarna med franska konst från slutet av 1800-talet som 
gjorde störst intryck. Till ungdomsvännen Emil Norrström skrev 
han: ”Jag kommer från en utställning av French Art. Marvellous! 
Jag har inte i mitt liv sett så många fina saker av dem tidigare. Jag 

Hos familjen Fogelström
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kan of course inte räkna upp alla, men v. Gogh var representerad 
bl.a. med porträtt av två läkare o ’The Arlésienne’ mm. Cezanne 
hade sin Pierrot samt porträtt of M Choquet SAGOLIKT.” 

Slående är att han knappt intresserar sig för den modernism 
som utvecklats därefter, som kubismen eller den färgexpressionism 
som Isaac Grünewald stod för.

Troligen var det i början av 1937 som Roland Svensson intro-
ducerades i litografins speciella konst av Harald Sallberg. Litografin 
tecknas spegelvänt med svart krita eller tusch på en speciell kalk-
sten som sedan infärgas inför tryckningen. På konstakademien 
kunde man bara göra svartvita litografier, men det var en teknik 
som lockade Roland Svensson. Den fungerade bra tillsammans 
med de kärva svartvita teckningar han arbetade med och passade 
väl för den förenkling av motivet han sökte. 

Litografin som räknas som hans första är ”Kalle Anderssons 
bod, Gillöga” från 1937. Påverkan från van Gogh är tydlig i de 

Kalle Anderssons bod, Gillöga



kraftfulla linjerna, blommornas pregnans och den svackande takå-
sen. Samtidigt når han fram till något personligt i mötet med ytter-
skärgårdens karga natur och den enkla boden med sin gistgård – 
raden av T-formade ställningar för upphängning av näten. Roland 
Svenssons konstnärliga uttryck skulle utvecklas och förändras, men 
spåren kan ändå följas tillbaka till detta verk.

I början av juni sommaren därpå reste han tillsammans med 
Konstakademien under Grünewalds ledning till världsutställningen 
i Paris. När gruppen upplöstes efter en månad stannade Roland 
Svensson kvar. Han slog sig ner i Pontoise ett tiotal mil norr om 
Paris för att fortsätta sitt arbete på egen hand och vallfärdade till 
van Goghs grav i Auvers några kilometer bort.

Ett varnande brev kom för ovanlighets skull från mamma Selma: 
”Jag tror att du nu är på rätt plats, bara du inte går och svälter och 
försakar dig sjelf allt för mycket som v Gogh gjorde.” Och hon til-
lägger: ”[…] du skall väl inte likna v Gogh i allt så du binder dig 
vid någon liten gatmamsell?” Och från Harald Lindberg: ”Jag har 
sett ett par teckningar av dig i en möbelaffär på Kungsgatan. Men 
broder, ett vänskapsord: Kika inte för mycket på van Gogh, håll dig 
till Roland Svensson!”

I mitten av november flyttade han till Paris. Det var i en tid när 
fascismen växte sig allt starkare och den drev honom att börja en 
serie expressionistiska teckningar och litografier mot krigsmullret – 
ett udda inlag i hans produktion i övrigt. Efter julen flyttade han 
till Bordeaux där han fick bo hos den svenske konsuln. Han arbe-
tade framförallt med sitt förhållande till oljan och skrev till Harald 
Lindberg: ”fast jag sliter hela dagarna vill mitt grepp om färgen inte 
hålla – va fan gör det då om man bor i fint hus??? Jag ska fly ner till 
någon liten plats vid Atlanten och då ska handen lyda – annars skär 
jag av den.” Han flydde för en tid till fiske- och badorten Arcachon 
vid kusten. 

I slutet av februari återvände han till Sverige, utan några över-
tygande oljemålningar i bagaget, men med handen i behåll. Några 
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månader senare arrangerade svenska Tessininstitutet i Paris en 
utställning av unga svenska konstnärer. En fransk kritiker upp-
märksammade särskilt Roland Svensson och hans serie av små teck-
ningar av franska miljöer. Han fann ”en snabb skarp tecknare, en 
genomträngande observatör, begåvad med ett sinne för realism, av 
vilken man kan vänta sig mycket.” 

Genombrott i krigstid
Sommaren 1938 tillbringade Roland Svensson på Möja och Gillöga 
tillsammans med Nils Ferlin. På hösten kom Ferlins diktsamling 
Googles ut med omslag av Roland Svensson. Det skulle snart bli 
många bokomslag och illustrationer till författare som Jan Fride-
gård, Evert Taube, Vilhelm Moberg och Eyvind Johnsson. Från 
1939 började han medarbeta i Erik Jonssons Segel och Motor, och 
han följde sedan med denne till Till Rors och han gjorde de första 
illustrationerna för tidningen Vi – tidningar han fortsättningsvis 
skulle bli trogen och flitig medarbetare i. 

Men det tätaste samarbetet utvecklades med Sven Barthel. 
Barthel kontaktade Roland Svensson för en reportageresa för Vi 
utmed svenska kusten i början av 1940. Det vilar ett dovt hot över 
text och bilder, det begynnande världskriget anas i bakgrunden. De 

Beredskapsbild
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båda befann sig också ombord på en svensk isbrytare som eskorte-
rade tyska handelsfartyg över svenskt vatten när Tyskland gick till 
anfall mot Norge 9 april och ockuperade Danmark. Reportagen 
kom sedan att ingå i Cykloncentrum, deras första gemensamma 
bok som kom ut på hösten. 
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Utsikt från lägenheten vid Mälartorget



Året 1940 var ett intensivt för Rolands del. Han hade gått ut 
Akademien under våren och träffade sin blivande fru, Ingrid Sjö-
strand på försommaren. De fick låna en sjöbod i Möjaskärgården 
där de vistades några sommarveckor innan de gifte sig senare på 
hösten och skaffade egen bostad vid Mälartorget i Gamla stan. Den 
27 september öppnade också hans första separatutställning som 
möttes av stort intresse och positiva recensioner. 

Sommaren 1943 fick familjen Svensson sitt första barn, dot-
tern Lif och i september var det vernissage på Roland Svenssons 
andra stora separatutställning. Den visades i Galleri Färg och Form 
och blev hans stora genombrott med många utförliga recensioner. 
Konstnären och kritikern Yngve Berg fann i Dagens Nyheter att 
”Allt är så riktigt och övertygande: den skumma dagern över stu-
gornas enkla bohag, snöljuset en vintrig yrvädersdag, den klara 
höga septemberluften och blanka eller rörliga vattenytor.”

 Intressant är också den modernistiska konstnären Otto G. 
Carlsunds stort upplagda artikel i Aftontidningen under rubri-
ken ”Pastellens renässans”, där han skrev: ”Till hans framgång har 
bidragit modet att frigöra sig från oljefärgen. Med pastellens hjälp 
har han lyckats där få eller ingen annan lyckats: nämligen att bygga 
upp ett pikturalt monument över Stockholms skärgård. Med pas-
tellen lyckas han fånga de obarmhärtigt klara, oändligt skiftande 
tonerna i den renaste av atmosfärer...”

Gillöga var ett favorittillhåll för Roland Svensson och Sven 
Barthel. Det är en av de yttersta ögrupperna i skärgården, grund-
fylld och låglänt, längre tillbaka i tiden använd i det betydelsefulla 
säsongsfisket. Det bedrevs från medeltiden framåt 1800-talet och 
fiskarna bodde primitivt, i båtar, under segel och i bodar. Fisken, 
oftast strömming, saltades i tunnor och såldes sedan under hösten 
inåt landet. På Roland Svenssons och Sven Barthels tid nyttjades 
öarna av några Möjabor som fick en del av sin utkomst härifrån, 
men då gällde det färsk fisk. Det var i deras bodar de fick bo och 
några av dessa de sista skärkarlarna blev också huvudpersoner 
i boken om Gillöga som växte fram under de tre sista krigsåren 
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En av Roland Svenssons pasteller 



och utkom hösten 1945. Kombinationen av Roland Svensons sak-
liga, ofta trubbigt kärva, ibland pastelljuva illustrationer med Sven 
Barthels omväxlande detaljskarpa observation och sublimt subjek-
tiva reflexioner gör boken till något unikt i skärgårdslitteraturen. 

En ny värld 
Hösten 1945 tog folkrörelserna med HSB i spetsen initiativ till 
utställningen ”God konst i hem och samlingslokaler” på National-
museum för att slå ett slag för färglitografin. Ett stort antal konst-
närer inbjöds, bland dem Roland Svensson som gjorde ett av sina 
finaste blad, ”Lommens bod”.  Utställningen banade väg för Konst-
främjandet och Folket i Bilds Konstklubb – och för många konst-
närer blev det möjligt att leva på sin konst. I stentryckaren Rolf 
Jansson fick Roland Svensson samtidigt en betydelsefull rådgivare 
och vän. Litografin blir hans viktigaste uttrycksform som konst-
när och ytterligare en inspirationskälla från det sena 1800-talet blir 
tydlig: Toulouse-Lautrec. Därtill kommer det direkta inflytandet 
från japanska träsnitt och kinesiskt måleri.

Efter sin första spontana dyrkan av skärgården började Roland 
Svensson se att den skärgård han lärt sig älska var på väg att för-
svinna. Det traditionella självhushållet hade lösts upp, allt fler 
skärgårdsbor övergav sina öar för att söka arbete i stan, stadsbor 
köpte upp marken, skaffade sig sommarställen. Han tyckte sig se 
ett större mönster och det var en av anledningar till att han 1948 
med tidningen Vi:s stöd gjorde en långresa till Orkneyöarna och 
Hebriderna för undersöka levnadsutsikterna för deras öbor. Resan 
innebar hans debut som skribent. Han kom att årligen göra lång-
resor som även inkluderade Shetlandsöarna och utmynnade i hans 
första egna bok, Ensliga öar som utkom 1954 och även utgavs på 
engelska och lovordades i The Times. 

Resorna till den skotska övärlden gjordes ofta med lastfartyg och 
stimulerade hans intresse för havet och resulterade i flera radiopro-
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gram och artiklar som samlades i antologin Hav och människor 
1957. Atlantens krävande livsmiljöer mötte han också då han följde 
med Älvsnabben på den vetenskapliga expeditionen till Spetsber-
gen 1957-58.

Sommaren 1948 hade han fått en förfrågan från Marcus Wal-
lenberg, tipsad av storebror Jacob, om han ville följa med på en seg-
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På seglats med Marcus Wallenberg



ling söderut i skärgården för att göra en serie teckningar. Det blev 
upptakten till en livslång vänrelation, som innebar att Roland var 
med ett par veckor varje år på seglingar som han också utnyttjade 
för eget arbete. I synnerhet de många färderna i den finska skärgår-
den kom att fördjupa förståelsen för den gamla skärgårdskulturen 
och de hot den nu utsattes för.

Under lång tid hade Roland hyrt en stuga i Ramsmora där han 
också byggt sig en bastu, men 1949 fick han och familjen möjlighet 
att hyra en stuga på grannön i norr, Stora Tornö, som han skulle bli 
trogen resten av sitt liv. 

Han hade en längre tid haft olika öppna allmogebåtar, men detta 
år köpte han en Folkbåt som på bara några fått stor spridning. Vän-
nen Barthel hade redan skaffa sig en och de kom att göra många 
seglingar tillsammans, inte minst till Pelarordens årliga träffar på 
Svansarna utanför Rådmansö. Ofta gick färderna också till Stora 
Nassa, den mer skyddade ytterskärgården innanför Gillöga där 
Rolands husvärdar på Tornö var uppsyningsmän. Men seglingarna 
kom också att bidra till deras nästa bokprojekt, Skärgård, som i ord 
och bild skildrar stora delar av skärgården från norr till söder. Den 
blev lika väl mottagen som de tidigare böckerna när den utkom 
1952, samma år som sonen Torbjörn föddes.

Roland Svensson hade haft ytterligare en framgångsrik utställ-
ning 1947, men en omsvängning i konstklimatet var på väg. Ett allt 
starkare intresse växte fram för den abstrakta konsten och Roland 
Svensson fruktade kritikernas ”abstrakta vetande” inför öppnandet 
av utställningen på Färg och Form 1955, hans största utställning 
dittills. De kritiker som följt honom sedan debuten var positiva, 
även Ulf Linde i Dagens Nyheter var inkännande; fasthållandet vid 
realismen och motivvärlden med klippskärens ”trubbiga butterhet” 
var på gott och ont och han var tveksam hur färgen fördes in i 
teckningarna, men i litografin såg han honom som säker artist och 
lyfte fram Themsenskildringen ”Bankside”. Men Morgonbladets 
Eugen Wretholm såg ingen skapelseprocess, bara habila reportage-
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bilder och Bo Lindwall i Svenska Dagbladet fann ingenting nytt, 
bara ”insmickrade halvfabrikat”. Roland försökte försvara sig inför 
Lindwall, hans sökande var äkta – och Lindwalls svar blev att situa-
tion i så fall var katastrofal för Roland Svensson. Efter utställningen 
kan man säga att kritikervärlden och Roland Svensson vände var-
andra ryggen. 

Roland Svensson hade då redan inlett sina fördjupade studier av 
äldre skärgårdskultur och intervjuade i synnerhet Möjas öbor om 
äldre tider och lät dem besvara långa frågelistor. Studierna utmyn-
nade i boken Skärgårdsliv i gången tid som utkom 1961, illustrerad 
av honom själv. Förutom teckningarna inleds varje kapitel av en 
färglitografi. Bakom boken låg en stor kraftansträngning och den 
blev väl mottagen, även om några, kanske inte helt orättvist, såg ett 
Skansen-drag i skildringen. Än idag är det en av de främsta och mer 
lustfyllda källorna till den på många sätt unika skärgårdskulturen, 
boken har kommit ut flera nyutgåvor, bland annat som Skärgårds-
stiftelsens vänbok.

Roland Svensson förblev skärgården trogen, han vistades mycket 
ute på Stora Tornö och han kom med flera uppskattade litografi-
serier, som Den vita båten 1962 och Den gamla ångbåten 1978. 
Ett antal artiklar om skärgården samlade han i Min skärgård och 
din från1964. Han fick också beställningar på några större oljemål-
ningar som krävde mycket energi och vånda, främst Trålbåtarna 
går ut och två målningar till englandsfärjan Tor Angela: Soldag i 
utskärgård och Nassavinter. Tillsammans med Barthel gjorde han 
ytterligare skärgårdsbok i stort format, Svenska Lillö 1973 – sär-
präglad genom Barthels sätt att utifrån en obebodd och svårtillgäng-
lig ö berätta skärgårdens historia. Barthel och Svensson utnämndes 
senare, 1978, till hedersdoktorer vid Stockholms universitet. 

Kring 1970 hade vinden vänt på nytt i konstdebatten, realis-
tiska motiv var åter gångbara, och Roland Svenssons litografier 
sålde som aldrig förr. Han sammanfattade själv sina litografiska 
insatser avklarnat med den vackert illustrerade Bilder och minnen 
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1981. Sedan 1946 hade han fört en dagbok där text och bild ofta 
bildar en genomkomponerad helhet, det gällde särskilt de 100 för-
sta böckerna som sträcker sig fram till 1960. Av dem gjorde poeten 
och professorn i konsthistoria Bo Grandien, ett urval I Roland 
Svensson övärld som utkom 1995. Där finner man de främsta 
exemplen både på hans förmåga som skribent och akvarellist i det 
lilla formatet. 

Tristan da Cunha – ett nytt hopp
Men den fråga som skulle uppta Roland Svensson mer än någon 
annan de sista decennierna var framtiden för öborna på världens 
mest avsides belägna ö, Tristan da Cunha. Han hade tidigare ska-
kats av att öborna på S:t Kilda utanför Yttre Hebriderna gett upp 
kampen för överlevnaden på sin hemö och bett att få bli evaku-
erade. Han hade skrivit och trott att ”en gång avfolkade öar förblev 
avfolkade”. Nu fick han läsa om en befolkning på en isolerad vul-
kanö i Sydatlanten som tvingats fly när deras vulkan fick ett utbrott 
1961. De evakuerades med båt till England, men när det visade sig 
att byn på ön i stort klarat sig ville så gott som alla öbor återvända. 
Detta från en av västvärldens rikaste civilisationer till en ö där man 
i det närmaste levt på självhushållets enkla nivå. Det var något som 
ingav Roland hopp.

Två år senare, 1963, lyckades han få följa med den stora grup-
pen återvändare. Han var med ombord under deras månadslånga 
resa – än idag kan ön bara nås med båt – och gjorde direktreportage 
från båten för Sveriges radio. Resan resulterade också i fem genom-
arbetade reportage i radion och lika många artiklar i Vi, och till 
julen 1964 kom Tristan da Cunha South Atlantic, en litografiserie 
med en tunn men ambitiös bok om öns bakgrund i såväl svensk 
som engelsk utgåva. 

Det dröjde flera år innan det blev möjligt för Roland att åter-
vända till Tristan da Cunha. I väntan på tillstånd gjorde han en 
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resa till närmsta bebodda grannö i Sydatlanten, den 240 mil bort 
belägna Sankt Helena. Resan resulterade en serie radioprogram 
och boken Ö och människa En resa till Napoleons ö Sankt Helena 
1968, hans mest civilisationskritiska verk där han också gisslar mil-
jöförstöringen. 

Det dröjde till 1970 innan han kunde komma tillbaka till Tris-
tan da Cunha och han skulle göra ytterligare tre strapatsrika resor 
till ön, den sista 1983. Han engagerade sig djupt i öbornas levnads-
villkor, i skolan, sjukhuset, relationerna till britterna och mycket 
annat. Han ordnade också tillsammans med en vän en särskild 
fond för dem. Där fanns en dröm hos Roland om att Tristan da 
Cunha skulle kunna lära världen något. Under många år talade han 
offentligt och med bokförlag om den stora bok han skulle skriva 
om Tristan da Cunha, men någon sådan kom aldrig ut, och inte 
ens ett utkast har träffats på bland hans efterlämnade manuskript. 
Kanske insåg han allt mer att det var en utopi han sökte.

Den 31 juli 2003 avled Roland Svensson på Danvikens sjukhem 
efter en tids sjukdom, sonen Torbjörn Svensson såg till att han fick 
ett fönster vänt mot farleden. På väggen hade Roland Svensson låtit 
hänga sitt porträtt av mor Lovisa från Ramsmora.

Ulf Sörenson
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1. Regalskeppet Vasas förlisning på Stockholms ström år 1628
2. Regalskeppet Kronans förlisning utanför Öland 1676
3. Galärerna som skulle inta Stockholm 1719
4. Sjöslaget på Föglö- 

fjärden 1720
5. När ryssen togs till hjälp  

mot dansken 1743–1744
6. Gustav III:s stora sjökrig  

mot Ryssland 1788–1790
7. Varför föll inte Nordens  

Gibraltar 1854?
8. Den ryska Östersjöflottans  

undergång 1905
9. Sveriges sista utländska  

örlogsexpedition?  
Till Åland 1918

10. Den odödlige prinsen. Om den tyska kryssaren Prinz Eugens operationer 
under och efter det andra världskriget.

11. Sänktes en sovjetisk ubåt utanför Västervik 1942?
12. Den ensamma Drottningen. Om jakten på det tyska slagskeppet  

”Tirpitz” 1942-1944.
13. Torpederingen av passagerarfartyget Hansa 1944.
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