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Redaktionens sida
Jaha: dags för ny årsskrift från Sällskapet och ett nytt år i Sällska-
pets historia !

Vi hoppas att ni får glädje av att läsa lite om vad som har hänt 
i Sällskapet under det gångna året, vi återger här de händelser som 
vi tror kan vara intressanta för våra medlemmar. I det här numret 
av årsskriften har vi valt återge en del original bilder av RS som har 
varit ute till försäljning på några auktioner. Vi har också en artikel 
av Claes Moser som skriver om Rolands målning och lite priser på 
verk som har sålts på tidigare auktioner. I vissa fall har de bilderna 
inte riktigt den kvalitet i återgivningen i skriften som man kanske 
skulle kunna önska sig, men det beror helt enkelt på det material 
och underlag som vi haft tillgång till. Vi har försökt att göra vad 
som går för att få ett bra resultat. Dessa bilder kommer att vara 
utspridda lite här och var i skriften.

Ett litet problem som vi har även i år är att vi gärna skulle vilja 
ha några fler medhjälpare i museet! (viss ersättning utgår) att vara 
några dagar ute i museet och hjälpa vår "ordinarie" personal. Det 
är ett trevligt och intressant uppdrag och man träffar många skär-
gårdsintresserade människor som besöker museet. Hör gärna av dig 
till Britt Fogelström om du vill hjälpa till!

Vi har också fått ett erbjudande från vår vänförening Skärgårds-
museet i Stavsnäs om en medlemsdag den 18 februari 2017 då 
museet är öppet och föredrag om skärgården kommer att hållas. Se 
annonsen längre bak i skriften

Vi uppmärksammar också 150-årsminnet av Axel Sjöbergs 
födelse. Sjöberg var en av Rolands förebilder när det gäller skär-
gårdskonsten, en minnesutställning blir det och det går att läsa om 
i en särskild artikel i skriften.

 När det gäller medlemskap i Sällskapet är vi mycket tacksamma 
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för att ni finns och att ni stöttar vår verksamhet på flera sätt, utan 
er blev det ingenting!

Vi är mycket tacksamma om ni talar om för oss när ni ändrar er 
adress så att ni får våra utskick mm. Hör av er med ändring till vår 
kassör Anna. Kontaktuppgifter finns på sid 2 i skriften.

Jan Wigren 

Augusti, blandteknik. Roland S.
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Årskrönika
I förordet till Roland Svenssons mest personliga bok , Bilder och 
minnen, skriver den legendariske förlagsmannen på Bonniers, 
Georg Svensson: ” I Roland Svenssons fall är konst så intimt för-
bunden med personlighet och livsstil att man inte kan karaktä-
risera och rätt förstå konsten utan att göra klart för sig hurdan 
Roland Svensson är som människa. Det existerar en sällsynt kon-
sekvens mellan människan och konstnären. Roland Svensson lever 
sin konst, den är en integrerad del av hans livsföring.

Han är en av de få kvarvarande friluftsmålarna som endast kan 
nå fullvärdiga resultat öga mot öga med motivet. Den fysiska akti-
viteten i samband med målandet, ofta obekvämt och strapatsrikt 
under seglatser, strandhugg och isfärder är för honom en stimule-
rande del av det konstnärliga arbetet.”

Jag tycker att det är en så bra beskrivning och förklaring till 
varför det var nödvändigt att skapa ett Roland Svensson museum 
och just på Möja. Det förhåller sig ju faktiskt så att när man rör sig 
i museet med möblemang och inventarier och betraktar hans verk 
får man en känsla av att han faktiskt finns där. (Det gör han ju de 
facto också i Anders Hansers fascinerande bildspel som alla besö-
kare får ta del av.). Jag hade en liknande upplevelse när jag nyligen 
besökte Mannerheimmuseet i dennes tidigare bostad i Brunnspar-
ken i Helsingfors. Det kändes nästan som om marskalken klappade 
mig på axeln!

Roland Svensson museet är på samma sätt unikt, genom att 
arkitekten, Johan Schmalensee, skapat en byggnad med ett rum 
som i en något större skala ”är” hans ateljé på Tornö. Även den 
genuina och vackra inredningen, signerad av Rolands nära vän, 
Margareth Johansson, bidrar också i hög grad till detta.

Under sommaren hade museet sin första separatutställning i 
utställningsrummet med det mäktiga panoramat ut mot Möja-
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leden och farvattnen kring Gillöga och Stora Nassa. Den fram-
stående konstnären Lars Holm ställde ut akvareller och oljor från 
kuster och skärgårdar i både när och fjärran. 

Därmed sagt att museet fortsätter sin succé under Britt Fogel-
ströms säkra ledarskap. Antalet besökare detta år lutar åt impone-
rande 2 000. Totalt sedan starten 2014 närmar sig museet 6 000 
besökare. Under sommaren färdigställdes det nya arkivet genom 
en tillbyggnad av hygienbyggnaden. Sällskapet har under flera år, 
genom vår tidigare ordförande Sten Ericksons försorg, haft förmå-
nen att ha ett rymligt förråd i Åkersberga. Under hösten skeppades 
de omfattade arkivalierna över till Ramsmora genom generös med-
verkan med båt från medlemmen Per Stjärnholm.

Efter ett omfattande arbete under flera år har medlemmen, 
Leif Wahlberg, sammanställt en bibliografi över Roland Svenssons 
författarskap. Han har forskat hos Kungliga Biblioteket och med 
utgångspunkt i sitt eget material samt Anders Frömans efterläm-
nade dokument och Ulf Sörensons Rolandbiografi. Det är ett all-
deles enastående arbete, som skett i samarbete med Sten Erickson.

En bibliografi av det här slaget är naturligtvis en önskedröm 
för sällskap av vårt slag. När det gäller bildkonsten har vi framför 
allt genom Jan Wigrens insatser redan ett utmärkt underlag som 
nu tillsammans med Leifs förnämliga skrift fulländas med förfat-
tarskapet. Skriften kan beställas hos Sällskapet. Bibliografin finns 
också på Sällskapets hemsida.

Roland Svensson slutar aldrig att fascinera. Han lever sin konst 
som Georg Svensson uttrycker det. Men det gäller även hans förfat-
tarskap. Som den borne målare han är kan han som få måla i ord. 
Eller vad sägs om följande citat ur boken ”Min skärgård och din”:

”Som artist har jag alltid uppskattat vårens bleka och rena färger. 
I dag när jag sitter på berget och ser ut över lågkuperat skärgårds-
land, öar, kobbar och vatten, så skulle jag vilja konkretisera min 
uppfattning av landskapets och vårens färgkaraktär på följande sätt: 
Gräsens urlakade toner, med enstaka klargula tuvor – utgör till-
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sammans med ljungdäldernas mustigt caput-mortumfärgade ytor 
bottenvarpen i färgmönstret. Det klaraste inslaget är strandtångens 
mörkröda bäddar. Alarnas grenverk där han- och honfrukter bil-
dar grårosa mönster skänker bilden en stämning av rustik allmoge-
konst. Björkarnas violetta kronor och sidenglänsande stammar är 
ett nödvändigt vertikalt bidrag. Snödrivor i norrlägen fångar upp 
blålila skuggor som ljudlösa vårfanfarer. Havets gnistrande blå-
gröna vidd med solblänk och vågrörelser balanserar färgtonerna. 
Över denna bild vilar himlakupan som en genomskinlig ljusgrön 
skål.

I söderbackar vänder den anspråkslösa tussilagon sin krona 
mot solen. Vårens budbärare, den är så efterlängtad när man först 
ser den i markerna, men allteftersom vårens blomster stiger fram 
påminner man sig om att hästhovsörten är ett ogräs med besvärlig 
pålrot.

Det kvillrar av smältvattenbäckar i alla sluttningar och från ber-
gen. Gröppor, stigar och diken är vattenfyllda, eftersom marken 
ännu är tjälbunden. Det tjippar och drillar i skogen av fågelsång.

”Isspjärnan”, den första sädesärlan har anlänt, och stora troppar 
av bofinkar har slagit till runt stugan. Livet dokumenterar sin kraft 
överallt i naturen, även människan känner en osammansatt och 
ursprunglig glädje över vardagens händelser.

När solen går ned mojnar den styva vinden. Himlen är en lave-
ring i rosa och guld med en isblå bård över skogskanten, sakta 
bleknar färgerna och den grönlysande nordiska vårnatten sveper in 
övärlden i en sentimental, nästan svårmodig stämning. Aftonstjär-
nan speglar sig i lugnt vatten och kvällens frid är stor. Våren har 
segrat, fjärdisen är försvunnen och segeltiden nalkas.”

Visst måste man hålla med Georg Svensson om att Roland 
Svensson verkligen lever sin konst. Och visst är det så att konsten 
lever med honom i vårt museum.

 
Berndt Festin 
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Våra pålitliga medarbetare med kunder.

Allt för sjön 2016
Även i år hade vi i sällskapet en monter i C-hallen (nostalgihallen). 
Vi var först lite fundersamma eftersom vi hamnade utefter långsi-
dan i hallen, men det visade sig vara en rätt bra placering: Vi fanns 
vid gången som gick rakt över från den fasta restaurangen på norra 
sidan. 

I övrigt var upplägget detsamma som tidigare, vi hade utlott-
ning av några RS-litografier som medförde ett välkommet tillskott 
till vårt ateljé- och museiprojekt. Vi hade också liksom tidigare år 
försäljning av vårt eget material såsom böcker, RS-brickor, vykort 
mm. 

Tyvärr kunde vi inte heller i år ta emot beställningar på RS-bio-
grafien ”Ömänniskan”, som nu är slut på förlaget. Restupplagan 
om ca 50 ex har köpts in av Sällskapet till försäljning till i första 
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hand våra medlemmar. Det finns alltså möjlighet för dig som med-
lem att få köpa ett ex.

Även i år lyckades vi få igång lite samtal med våra besökare i mon-
tern med avsikt att försöka locka till oss fler medlemmar, och gärna 
yngre då medelåldern i vårt sällskap är ganska hög. Stort intresse 
väckte den bild framför vår monter som visade vårt museum/ateljé 
i Ramsmora. Många av besökarna verkade förvånade över att vi 
lyckats genomföra projektet och lovade att göra ett besök i sommar.

Framför montern hade vi också en så kallad roll up med en 
affisch med information om vår sommarutställning med Lars 
Holm. 

Vi tror att det är viktigt att vi kan visa att vi finns till. Att med-
verka på båtmässan är en bra lösning i förhållande till den kostnad 
vi har för att vara där. Det kan nog hjälpa oss att överleva på längre 
sikt. Vi återkommer därför med nya friska tag till nästa års båtut-
ställning "Allt för sjön".

Det är också mycket trevligt att stå i montern på utställningen – 
det kommer väldigt ofta folk som har något att berätta om Roland. 

Vi söker därför flera medhjälpare  
till mässan 2017
Känner du för att hjälpa till en dag eller två så kontaktar du 
Christer på telefon 08 6421776 eller via mail: 
christernettelbladt@comhem.se
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Museibesökare  
under året
Även i år har vi haft en bra tillströmning av besökare, vid skriftens 
"pressläggning" har vi kommit upp till ca 1800. De flesta är givetvis 
väldigt nöjda och positiva till sitt besök och många säger att de gärna 
återkommer med sina bekanta.

En pålitlig besökare är båten Rödlöga som nu är här för tredje 
gången med sina ca 100 resenärer. Även i år hade vi tur med vädret 
när det är så många som kommer, vi kan ju bara ta in cirka 25-30 
personer åt gången inne i museet. Vid dessa tillfällen erfordras minst 
fyra guider och gärna någon som sitter i kassan. Även denna gång 
hade vi tillkallat vår extraguide Rune Wikström som på sitt eget 

och mycket speciella sätt berät-
tar om sitt Möja och givetvis om 
Rolands Möja och hur Roland 
kom hit till Ramsmora första 
gången.

För att även turister som 
kommer via landsvägen ska hitta 
till oss så har Britt och Sune fixat 
till en mycket prydlig anslags-
tavla, som pekar ut vägen ner 
till oss. Efter påtryckningar av 
bland annat skärgårdsföreningen 
SIKO och Roland Svensson Säll-
skapet, så har vi i år fått Nord-
Sydlinjen att gå på vår sida om 
Möja och till och med att lägga 
till vid Ramsmora brygga!

Under nästan 10 år har vi Vägvisaren till museet uppe vid landsvägen.
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haft tillgång till ett förråd i Åkersberga där 
vi haft möjlighet att förvara det material 

som vi har fått ta hand om från Parkvägen, vi blev i våras uppsagda 
från förrådet i Åkersberga och vi fick då ett akut problem. Vi fick 

nu snabbt hitta en lösning och 
det blev en utbyggnad av för-
rådsdel i vårt hygienhus i Rams-
mora. Tack var vår byggare Erik 
Pettersson löstes bygglov och 
bygge snabbt så att byggnaden 
blev klar under september och 
vi kunde flytta över det mesta 
under oktober månad. Nu åter-
står att skaffa hyllor och syste-
matiskt sortera och datera allt 
material.

Jan Wigren och 
Britt Fogelström

Båten Rödlöga med gäster.

Rune Wikström med besökare.
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Det nya förrådet byggs,  
det nya förrådet står färdigt (tillbyggnaden är 
den lite mörkare delen till höger), men visst 
arbete återstår!
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Fogelströms prisas för 
sitt skärgårdsarbete
Sune och Britt Fogelström från skärgårdsorganisationen SIKO får 
Pelarordens stipendium på 10 000 kronor för 2016 ur Uno Öster-
mans skärgårdsfond.

– Syftet med stipendiet är att uppmärksamma värdefulla insat-
ser för skärgården, säger Olov Agri, ordförande för Pelarorden.

Sune och Britt Fogelström har banat väg för Roland Svensson-
museet på Möja. Här har de upplåtit egen mark för museet, som 
blivit en stor succé och haft mer än 3 800 besökare sedan starten 
2014.

Britt Fogelström är ordförande i Möja Turistförening och sekre-
terare i skärgårdsbornas intresseorganisation Siko. Sune har varit 
ordförande i Siko 2004-2007.

Pelarorden, eller skärgårdens 
arkadiska akademi, grundades 
av skådespelaren Axel Hultman 
1892. Pelarorden har 200 med-
lemmar.

Albert Engström, Evert 
Taube, Vilhelm Moberg, Roland 
Svensson, Sven Barthel, Anders 
Zorn och Carl von Schewen har 
alla varit med.
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En tavla berättar 
I början på hösten 2016 dök det upp en Roland Svensson-tavla till 
salu på Auktionsverkets webbauktion, som bidrar till att fördjupa 
kunskapen om Rolands vistelse en sommar på Möja tillsammans 
med skalden Nils Ferlin. Det var 1938, och i årsskriften från i fjol 
bidrog undertecknad med en beskrivning av dessa två författares/
konstnärers Möjabesök. 

Det inbegrep en vistelse i byn Hamn på Möjas västsida. Det 
framgår av berättelsen att Nils Ferlin då hade ett damsällskap med 
sig. Hon hette Beth. Den tavla som Auktionsverket nu bjöd ut 

till försäljning är ett 
porträtt av nämnda 
Beth, målad av 
Roland Svensson. 
Hennes fullstän-
diga namn var Beth 
Lagerlund (1914 - 
1975) och hon var 
konstnär, tecknare 
och illustratör. Hon 
sammanlevde enligt 
flera källor med Nils 
Ferlin under några 
år omkring 1940. 

Rolands och Nils 
Möjabesök väckte 
förstås uppseende på 
ön och då inte enbart 
på grund av Ferlins 
damsällskap Beth 

Ett porträtt i olja av Beth som Roland Svensson målat 
under Möjavistelsen 1938.



- 15 -

och hennes färgglada klädsel (jfr min berättelse i fjolårets årsskrift). 
Även Ferlin bidrog till att besöket blev något Möjaborna sent skulle 
glömma. I Jenny Westerströms biografi ”Nils Ferlin - ett diktarliv” 
(Albert Bonniers förlag 1998/2016) beskrivs Nils och Beths rela-
tion: ”Ferlin var oresonligt svartsjuk. Grälen med Beth var många 
och stormiga. Vid ett besök på Möja kunde den gäst som inte fått 
någon anvisning om vägen hitta Nils och Beth med hjälp av deras 
högljudda grälande.”

Vidare:
”Redan från början hade de båda väckt uppseende. Nils blev 

omtalad på ett sätt som han inte riktigt tyckte om: Han ville vara 
praktisk och hade därför tagit på sig hela sin sommargarderob istäl-
let för att packa ner den – och så missade han bryggan när han, som 
han brukade, skulle hoppa i land innan båten lagt till” 

På baksidan av porträttet på Beth har Roland skrivit att som-
maren 1938 tillbringade Nils Ferlin och hans väninna Beth ute 
på Möja, och att han då även målade ett porträtt av Ferlin som 
numera finns i Bonniers Manilla-samling. Att han denna sommar 
även gjorde omslaget till Ferlins kanske mest berömda diktsamling 
Goggles (skriven på Möja och Gillöga) nämnde han däremot inte. 

Ingemar Hamskär
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Vernissage Lars Holm 
Roland Svensson Museet den 28 juni 2016, 
invigningstal av Berndt Festin

När vi i Sällskapet Roland Svenssons vänner började planera för ett 
Roland Svensson Museum hade vi fem grundbultar:

Museet skulle ligga vid vatten. Det var en självklarhet med tanke 
på Rolands konstnärsgärning. Tack vare att Sune och Britt Fogel-
ström upplät denna strålande plats vid Ramsmora ångbåtsbrygga 
var det också en möjlighet, som blev till en verklighet när Värmdö 
kommun med Möjabon Monica Pettersson i spetsen beslöt att 
bevilja bygglov. Det var också en självklarhet från dåvarande lands-
hövdingen Per Unckels sida att se till vilken betydelse ett Roland 
Svensson museum skulle få för Möjas och Ramsmoras utveckling 
och som därmed avstod från att av strandskyddsskäl engagera läns-
styrelsen i frågan.

•	 Museet skulle av ekonomiska skäl vara lagom stort.
•	 Museet skulle spegla Rolands ateljé sedan 1950-talet på Tornö. 
•	 Något som också arkitekten, Johan Schmalensee, såg som en 
självklarhet.
•	 Museet skulle bidra till utvecklingen av näringslivet på Möja 
och i synnerhet Ramsmora, blan annat genom samarbete med 
den mest genuina fiskrestaurangen i Stockholms skärgård, Wik-
ströms Fisk.
•	 Museet skulle möjliggöra separatutställningar där konstnärer 
som verkar i Rolands anda skulle inbjudas att ställa ut. Johan 
Schmalensee skapade därför detta rum med ett obrutet per-
spektiv ut mot Roland Svenssons favoritskärgårdar Gillöga och 
Nassa.
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Att därför få presentera Lars Holm som första separatutställare 
känns som hand i handske. Lars är en framstående konstnär där 
akvarellen och oljan står i centrum. Han ligger också nära Roland 
när det gäller val av inspirerande motiv från kust och övärldar som 
Färöarna, Lofoten, Island, Sydafrika, svenska kuster och skärgårdar. 
Han är dessutom, liksom Roland Svensson, författare.

Det är en stor glädje för mig att som ordförande i Sällskapet 
Rolands Svensson Vänner få medverka i denna historiska vernis-
sage genom att öppna denna första separatutställning i Roland 
Svensson Museet. 

Text Berndt Festin 
Foto Ulf Schloss och Jan Wigren

Berndt Festin inviger utställningen
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Konstnären 
Lars Holm 
klipper bandet 
till utställnings-
delen
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Medlemsresa  
till museet
De av våra medlemmar som ännu inte haft möjlighet att besöka 
museet kunde göra det en dag i våras. Ett femtontal hade hörsam-
mat vår kallelse och utnyttjade möjligheten till en egen visning av 
museet och i sällskap med kamrater från Sällskapet. Detta erbju-
dande kommer att genomföras nästa år också. Efter visningen fanns 
det möjlighet för de som så ville, att äta lunch hos Wikströms fisk 
och senare ta båten tillbaka till stan.

Jan Wigren

Våra medlemmar ser Anders Hansers Bildspel om Roland
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Gillögabröderna
Då Gillögabröderna haft stor betydelse för Rolands inspiration och 
konstnärskap, återger vi nu namnen på kända medlemmar. Dessa 
har vi med Lasse Johanssons hjälp kunnat fastställa då de finns med 
på Gillögabrödernas standar som nu finns uppsatt i taket i vårt 
museum.

Text Jan Wigren, 
Foto Ulf Schloss

Gillögabrödernas Standar som finns  uppsatt i taket på museet
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Gillögabröderna, kända medlemmar:

John Andersson 
Gotthard Andersson Södra Stavsudda 
Putte Wadstein 
Oscar Johansson 
Olof Klärre
Sven Barthel I 
Bertil Nordlund
Bertil Törngren 
KåBe Fogelström  
Erik Andersson
Olow Ljungström
Kurt Johansson  
Roland Svensson
Sven Modin II
Esaias Södergren
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Roland Svensson och 
museet i Ramsmora
Från Skärgårdsstiftelsens vänbok 2016

”Det är söndag och sydostlig storm. Jag sitter på trappan till sjöbo-
den där min ”ateljé” är. Du Emil kommer nog ihåg bron, den ser ut 
som ett undervattensbrott”, skrev Roland Svensson från Ramsmora 
till en vän 1935. Han var 25 år, året innan hade han kommit in 
på Konstakademien. Tio år som springpojke i Wallenbergs bank 
i Kungsträdgården var över. Efter rekommendationer från profes-
sorn på Konstakademien, Isaac Grünewald, lät Jacob Wallenberg 
honom behålla springpojkelönen under studietiden. Att han fick 
lära sig litografins teknik på akademien värderade han högt, annars 
var det möjligheterna att utveckla sig själv i Frankrike, med van 
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Gogh och Toulouse-Lautrec som förebilder, och att få vistas i skär-
gården som han satte högst. ”Ännu har jag inte börjat arbeta, men 
det är mycket som jag sett. Vi tog upp näten i morse, vädret var ej 
så hårt då, men bra nog. Vi tog upp 14 abborrar, två gäddor, stora 
abborrar”, skrev han vidare i brevet. Detta att riktigt ”se” skärgår-
den och leva tillsammans med skärgårdsvännerna var viktigt för 
honom innan han kunde börja måla. ”Ateljén” var en av bodarna 
i Ramsmora som familjen Lindberg ägde i viken söder om ”Mor 
Lovisa Lindbergs hus”. Skärgårdsfamiljerna Lindberg och Fogel-
ström lärde honom det mesta om skärgården, tillsammans med 
John Andersson i Långviksnäs. Det var också de som tog honom 
ut till Möjaskärgården, Gillöga och andra öar innan han hade egen 
båt. 

Sommaren 1938 tillbringade han med vännen Nils Ferlin på 
Gillöga och sedan i Hamn på Möjas västra sida; på hösten kom 
Ferlins Goggles ut med Roland Svenssons omslag. Det följdes snart 
av bokomslag för Sven Barthel, Jan Fridegård, Eyvind Johnsson 
och Vilhelm Moberg, samt illustrationer i tidningarna Till Rors 
och Vi. Första större samarbetet med Sven Barthel började med en 
serie i Vi som resulterade i boken Cykloncentrum hösten 1940. 
Det var också året då han fick sin första utställningsframgång på 
Galerie Moderne i Stockholm och han gifte sig med Ingrid Sjö-
strand, som ”spanat in” honom från ett pensionat på Byholmen vid 
Södermöja. Under en stor del av 1940-talet hyrde paret en stuga 
i Ramsmora – den syns från landsvägen i backen vid gården som 
ligger ”under” Wikström Fisk. De lät bygga ut den med en ”ateljé” 
och dessutom ritade sig Roland en timrad bastu vid Lillsjön 1946. 
Paret Svensson hade en lägenhet i Gamla Stan, men Roland till-
bringade gärna även långa vinterperioder i Ramsmora. Just vinter-
bilderna hör till hans bästa och spelar en stor roll i boken Gillöga. 
År 1949 tvingades familjen lämna Ramsmora och hade turen att 
få hyra en stuga på Stora Tornö. Roland och Ingrid hade haft olika 
allmogebåtar, men 1949 köpte de en folkbåt – vännen Sven Barthel 
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hade en likadan. En ny bok växte fram som speglar deras seglingar 
i övärlden: Skärgård - en rapsodi i ord av Sven Barthel och bild av 
Roland Svensson, 1952.

Från en vän i Ockelbo köpte han 1953 ett enkelt prefabrice-
rat hus som sattes upp som ateljé på klippan ovanför stugan på 
Tornö. Det var denna stuga som arkitekten Johan Schmalensee tog 
till utgångspunkt när han ritade Roland Svensson Museum i fint 
läge vid Waxholmsbolagets brygga i Ramsmora. Det stora rummet 
har kvar sina ursprungliga proportioner, men har fått ett burspråk 
och den gamla entréutbyggnaden har utvecklats till ett större rum 
med fönster mot fjärden utanför, det används även för utställningar 
av andra konstnärer. En balkong har lagts till och huset har fått ett 
profilerat utskjutande tak – och så har en byggnad med lågmäld 
men tydlig karaktär och fina stämningsvärden skapats. 

Invändigt har den gamla ateljéns inventarier kunnat flyttas över; 
staffli, palett, färger och skrivbord. Därifrån kommer också sjökor-
tet över Shetlandsöarna och Tristan da Cunha-portföljens omslag. 
Efter de första tio årens dyrkan av skärgården började Roland 
Svensson förstå att den gamla skärgårdskulturen var på väg att slås 
ut av penningekonomins införande, han såg mönstren gå igen och 
förtydligas på Hebriderna, Shetlands- och Orkneyöarna. Resorna 
dit resulterade i hans första egna bok, Ensliga Öar och han för-
sökte fånga den gamla skärgårdskulturen kring Möja i Skärgårdsliv 
i gången tid. Att öborna på isolerade Tristan da Cunha i Sydatlan-
ten valde att återvända till sin ö efter ett vulkanutbrott såg han som 
ett hopp för den framtida ömänniskan.

Ulf Sörenson



- 25 -

Årsmötet  
Januari 2016
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar förärade Gallie Eng Säll-
skapet en oljemålning, ett porträtt i olja föreställande Uno Eng, av 
Roland Svensson. Uno Eng var författare, hans böcker var små till 
formatet och stillsamma i tonen men hans litterära profil avteck-
nar sig ändå med viss tydlighet. Eng var mycket god vän med Nils 
Ferlin och Roland Svensson. Nils Ferlin var gudfar till Gallie, som 
föddes 1936. Eng räddade en gång livet på Ferlin när denne under 
en fest ramlade ut genom ett fönster: Eng höll fast Ferlin i fötterna 
tills hjälp anlände och löste den 
pinsamma situationen.

Text och bildredigering 
Jan Wigren

Uno Eng, porträtt i olja.Roland S.
"Lill Gallie" Eng, tidig litografi. 
Roland S.
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Förord till Bibliografi 
över Roland Svenssons författarskap  
Utarbetad av Leif Wahlberg

På initiativ och uppdrag av Sällskapet Roland Svenssons Vänner 
(Sällskapet) och under dess ledning skrev Ulf Sörenson en biografi 
över konstnären och författaren Roland Svenssons livsverk. Denna 
fullödiga och uppskattade biografi med titeln ”Ömänniskan” gavs 
ut år 2010. 

I samband med planeringen och arbetet med biografin fanns det 
önskemål om att i ett nästa steg belysa Roland Svenssons författar-
skap i form av en bibliografi över hans publicerade böcker, artiklar 
och andra texter. I biografin finns en förteckning över böcker och 
artiklar med text och illustrationer. Den utgör ett urval av betydel-
sefulla skrifter i Roland Svenssons författarskap. 

En stor kännare och samlare av bl.a. bibliografiska uppgifter 
om Roland Svenssons författarskap var framlidne Anders Fröman. 
Hans efterlämnade material om författaren och konstnären skänk-
tes till Sällskapet. I detta material finns bl.a. omfattande bibliogra-
fiska uppgifter om Roland Svenssons författarskap.
 
Jag har under en lång följd av år, bl.a. hos Kungliga biblioteket, 
samlat uppgifter och gjort efterforskningar om information rörande 
Roland Svenssons författarskap. Med utgångspunkt från framför 
allt mitt eget material men naturligtvis också i Anders Frömans 
material och uppgifter i Ulf Sörensons biografi har jag nu samman-
ställt en bibliografisk översikt över Roland Svenssons författarskap. 
Arbetet har bedrivits i samarbete med Sällskapet genom tidigare 
ordföranden och numera styrelseledamoten Sten Erickson. 

I det följande förtecknas böcker, artiklar och andra publicerade 
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Kyrkviken Möja, litografi. Roland S.

skrifter skrivna av Roland Svensson. Förteckningen har en syste-
matisk ordning. Ordningsföljden mellan de olika skrifterna är kro-
nologisk, det vill säga årsvis, och inom varje årtal gäller alfabetisk 
ordning med avseende på författarnamn, boktitel, tidskriftsnamn 
eller tidningsnamn. I förteckningen finns också i förekommande 
fall uppgifter om antalet illustrationer utförda av Roland Svensson. 
Bibliografin avslutas med ett alfabetiskt titelregister. 

Jag är väl medveten om att det kan finnas fel och brister i denna 
bibliografi och att det kan komma att publiceras andra skrifter, 
t.ex. i Sällskapets årsskrifter, som baseras på Roland Svenssons 
tidigare utgivna rikhaltiga produktion. Kompletteringar och kor-
rigeringar kommer successivt att göras och alla påpekanden och 
uppgifter mottas därför med tacksamhet på  e-postadress wahlberg.
leif@telia.com. 

Bibliografien finns att läsa på Sällskapets hemsida
 
Leif Wahlberg
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Sällskapets tack 
På Sällskapet Roland Svenssons Vänners vägnar vill jag framföra 
ett varmt tack till Leif Wahlberg för ett alldeles enastående arbete 
som resulterat i denna värdefulla bibliografi. En bibliografi av detta 
slag är naturligtvis en önskedröm för ett Sällskap av vårt slag, som 
ju kommit till just för att levandegöra och för framtiden bevara ett 
framstående författar- och konstnärskap. 

I Roland Svenssons fall har Sällskapet när det gäller bildkon-
sten genom framför allt Jan Wigrens gedigna insatser ett utmärkt 
underlag. Men Roland Svenssons omfattande författarskap har 
inte belysts på samma sätt. En av Sällskapets initiativtagare, Anders 
Fröman, skapade under sin livstid ett fylligt material som Leif 
Wahlberg tillsammans med sin egen djupgående forskning nu sam-
lat i denna förnämliga skrift.

 
Berndt Festin, Ordförande

Av förståeliga skäl kan vi inte återge denna i årsskriften utan vi 
hänvisar till vår hemsida där den finns att läsa. Vi får nöja oss med 
att visa innehållsförteckningen:

Innehåll 
 
Förord  
A. Böcker …………………………….……………...….… sid 1 
B. Bidrag böcker ….………………………………………. sid 4 
C. Bidrag periodica (tidskrifter, årsböcker m.m.) ……...……sid 8 
D. Bidrag dagspress …………………………………….... sid 23  
Titelregister ………..………………………………….. ... sid 25

Det finns också möjlighet att köpa ett eget exemplar i storlek A5 
för 100 kr. Det är bara att kontakta någon i styrelsen, som presen-
teras på sid två i denna årsskrift.
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Roland Svenssons 
Bibliografi
Vår medlem Leif Wahlberg har på eget initiativ efter mycket omfat-
tande studier i år 2016 publicerat ”Bibliografi över Roland Svens-
sons författarskap”.Den omfattar 28 stycken A4 sidor.

År 2010 publicerades Ulf Sörenson den uppskattade biografin 
”Ömänniskan”. I samband med planeringen av detta arbete fanns 
önskemål om att som ett nästa steg belysa Roland Svenssons för-
fattarskap i form av en bibliografi över hans publicerade böcker, 
artiklar och andra texter.

Leif har alltså svarat upp mot våra önskemål. De båda verken 

Augusti Blandteknik
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kompletterar varandra och ger våra medlemmar möjligheter till 
studier av Rolands allomfattande konstnärskap.

Så här presenterar Leif sitt verk:
Han tar systematiskt upp A: Böcker, som börjar med Ensliga öar 
1954 och slutar 1997 med Skogen i havet; några dagboksblad från 
en färd till Gotska Sandön. Inalles 20 boktitlar under A!

Under B: hittar vi Bidrag böcker, som börjar 1950 med Att 
resa med lastbåt och slutar med Nekrolog över Sven Barthel 1991. 
Under B finner Du 23 bidrag.

Så kommer vi till C: Bidrag ur periodica (tidskrifter, årsböcker 
m, m.). Detta avsnitt börjar 1941 med nummer 1 och avslutas 
2015 med nr 152.

Slutligen kommer under D: Bidrag dagspress, som omfattar 18 
arbeten.

Många av Roland Svenssons vänner har främst upplevt Rolands 
bilder. Hans mycket omfattande författarskap kanske en mindre 
del av medlemmarna känner till.

Med bibliografins hjälp kan Du orientera Dig i Rolands omfat-
tande författarskap. Har Du sedan tillgång till Ulf Sörensons Bio-
grafi ”Roland Svensson Ömänniskan” har Du det väl förspänt när 
Du vill ”betrakta hela Roland”.

Leif Wahlbergs förnämliga Bibliografi kan Du beställa hos vår 
kassör. Den kostar 100 kronor. Med den i hand kan Du börja bota-
nisera i egna biblioteket, gå på antikvariat, eller studera ”nätet” för 
Dina inköp. Lycka till! 

Sten Erickson
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Skärgårdsmåleriets 
Grand Old Man
Roland Svensson

Man kan nästan känna lukten av salta hav när man betraktar 
Roland Svenssons målningar. Få konstnärer har likt honom fångat 
skärgårdslivets betingelser under olika årstider. Hans bilder är som 
balsam för själen för dagens stressade människor. Läs, se och njut 
och känn välbehaget infinna sig!

Det märkvärdigaste med våren är att man vet allting om den 
och ändå blir man varje gång den kommer lika överrumplad och 
lika tagen av den. Det är ren sinnlig förförelse..."

Orden är Roland Svenssons och hämtade ur boken Skärgård 
som han skrev tillsammans med Sven Barthel 1953. Lite på samma 
sätt känner sig auktionsbesökaren när han huttrande tar sin tillflykt 
till stads-auktionsvisningens värme,den där försenade vårdagen då 
snålblåsten skapat oönskat bredband i hårsvallet och öronen krack-
elerat till röda semaforer redo att falla av efter minsta beröring. 
Sinnlig förförelse blickar ned på betraktaren från väggarna i vis-
ningslokalens rum, där tavlor signerade Roland Svensson påmin-
ner oss om själens snara vederkvickelse.

Roland Svenssons bilder inger välbehag och vi ler igenkännande. 
Det finns alltid en årstid att längta till i hans bildvärld. Även om 
han stundtals lämnat de grunda skärgårdsfjärdarnas skär för fjärran 
djuphavsöar är han nog ändå i hjärteroten mest förknippad med 
Stockholms yttre skärgård från Arholma i norr till Landsort i söder 
(precis som båtsportkortet för skärgårdsnavigering) och med Möja 
som en mer än trettioårig basstation. Här har han fört traditionen 
vidare från de "stora elefanterna som vi brukar förknippa med det 
yttre vågskvalpet; JAG Acke, Bruno Liljefors, Anders Zorn, Rikard 
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Lindström, Axel Sjöberg, Albert Engström och Evert Taube. Alla 
med traditionens espri i det gamla Konstnärsförbundet som för 
drygt hundra år sedan inmutade den fria havshorisonten. Kanske 
är inte Roland Svensson en konstens förnyare men ingen har som 
honom dragit kvadratroten ur skärgårdslivets betingelser i ur och 
skur. I mången båtruff ingår också Roland Svenssons många lit-
terära betraktelser såsom standard i det nödvändiga biblioteket 
ovanför kojplatsen. Sannolikt har dessa betraktelser lockat många 
amatörskeppare att lämna de trygga farlederna för att upptäcka de 
mer avsides belägna utskärgårdarna. Även när vintertidens skrid-
skobeklädda exploatörer glider fram över de nylagda fjärdarna i 
formidabla armsuppställningar kan man ana den Svenssonska när-
varon som ett troligt inspirationskapital.

Roland Svensson kan, ännu verksam efter ett långt målarliv, 
med all rätt titulera sig skärgårdens Grand Old Man. Framförallt är 
det hans litografier vi möter i handeln och på auktionsvisningarna.

Oljemålningarna är rariteter. Akvareller, kritor och teckningar 
förekommer då och då men priserna är förbehållna "bryggseglarna" 
utanför KSSS klubbhus i Sandhamn. Litografierna är mer över-
komliga och passande för folkhemsväggen. När ABBAs melodier 
spelades som mest stod Roland Svenssons konstnärsskap i zenit. 
Hans popularitet kan jämföras med Peter Dahls eller Ernst Bill-
grens. Sedan dess har han likt en konstens Greta Garbo valt att tala 
genom sina tidigare gärningar. Dagens pastellfärgade konstmark-
nad kalkylerar inte fullt ut med Roland Svenssons bildskapande, 
vilket kan te sig märkligt med tanke på den självklara plats konst-
nären tagit i folksjälen. Men sannolikt är tiden snart mogen för en 
retrospektiv mönstring av skärgårdarnas siste store tolkare och då 
brukar marknaden också vakna till liv inför Mammons andedräkt.

Text: Claes Moser 
Bildbearbetning: Jan Wigren
Foto: Stockholms auktionsverk, Bukowskis
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Segelbåt i fonden

Sällskapets 
Gillögaresor
Även i år hade vi möjlighet att genomföra några resor till Gillöga 
tack vare stor välvilja från familjerna Sune Fogelström och Lasse 
Johansson. På årets Gillögaresor, i maj respektive augusti, visade 
sig skärgården från sin bästa sida. Totalt fick 25 medlemmar från 
Sällskapet komma ut till ytterskärgården

Dröm eller verklighet
Ibland var ljuset och vyerna sådana att det verkligen kändes som 

att befinna sig mitt i en Roland Svensson-tavla. Man fascineras 
ständigt av Rolands förmåga att måla en "hjärteupplevelse", för att 
använda hans egna ord, som så många av oss känner igen oss i.

Text och foto Britt Fogelström
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Ovan – Välkända  
Lommens bod
Höger – "Vintersidan" 
upp på bodägarnas 
fiskebåtar
Nedan – Den medhavda 
matsäcken sitter fint 
utanför familjen  
Johanssons bod
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Bernhard von Scheven, förgrundsfigur i Pelarorden

Håtö Svansar  
och Pelarorden
Pelarorden bildades 1892 på initiativ av skådespelaren Axel Hult-
man tillsammans med bröderna von Schewen på Håtö samt en rad 
skärgårdsbor. Hultman ansåg att många stadsbor av okunskap såg 
ned på skärgårdsborna och ville få de båda grupperna att mötas. 
Hälften av medlemmar skulle vara skärgårdsbor, något som blivit 
allt svårare att upprätthålla med åren då så många skärgårdsbor 
flyttat in till staden. 

 Till Håtös domäner hörde också öarna Stor-Svansen och Lill-Svan-
sen som är förenade av en bro. Till Svansarna kom gärna von Schewens 

seglande vänner. Det 
gällde särskilt den 
rike direktören och 
seglaren Calle Smith, 
som inte ville gå från 
ankarplatsen vid Räv-
gadden upp till Håtö 
gård. Han lät därför 
frakta ut ett litet rit-
kontor från en av sina 
byggarbetsplatser till 
Storsvansen 1911.
Till husets enda rum 
fogades snart kök, 
veranda och vardags-
rum. Byggnaden blev 
Pelarordens ombo-
nade ”hem”, den syns 
från vattnet och lig-
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ger strax ovanför bryggan. Men det mesta av umgänget sker ute i 
det fria och i stora tält – på Pelardagen första söndagen i juli brukar 
närmare 150 deltagare sluta upp. 

Till Svansarna kom också Albert Engström med kuttern Hellas 
1905. Han valdes till den förste ordensskalden 1908 och blev en av 
Pelarordens förgrundsfigurer. Inför inträdet skulle skalderna lämna 
ett prov på sin talang, och det sägs att det var då Evert Taube skrev 
Calle Schewens vals. Taube låter även Svansen skymta i Vals i Furu-
sund; ”Vi hade gjort en gip och en sväng vid Calle Schewens ö”. 
Där var det dock så tyst att de seglade till restaurangen i Furusund 
istället. 

Till dem som senare valts in i föreningen hör Vilhelm Moberg, 
Uno Österman och Olle Adolphson. Sven Barthel och Roland 
Svensson utsågs till ”pokalbröder” på 1950-talet med särskilt 
ansvar för att se till att styrelsen skötte sig. Försäljningen av litogra-
fier av Roland Svensson bidrog till att Svansarna kunde köpas in av 

Pelardag, litografi. Roland S.



- 40 -

von Schewens barn 1962 och senare även Storön på Norrpada där 
Pelarordens stuga, ”Roland S-boden”, är en träffpunkt.

Håtö och Calle Schewen
Det var från Håtö som Calle Schewen kom, han som i Evert 

Taubes visa blev en strålande charmör. Enligt samtida vittnen var 
han dock en tämligen reserverad person. Han skrev sitt namn Karl 
von Schewen, Taube införde stavningen av Karl med C och utan 
”von”. Ibland skrivs efternamnet von Schewen med enkelt v. Karl 

hade en yngre bror Bernhard, 
som troligen var mer socialt 
utåtriktad och som för konst-
nären Roland Svensson blev 
både en vän och en kunskaps-
källa. 

Gården hade tillhört släk-
ten von Schewen sedan 1853. 
Dagens huvudbyggnad upp-
fördes 1805, men den har haft 
föregångare. På 1700-talet 
ägdes Håtö av släkten Rid-
derstad och längre tillbaks, 
på 1600-talet, tillhörde den 
släkten Flemming som gjorde 
Håtö till säteri. Säterirättighe-
ten drogs dock in under Karl 
XI:s reduktion. 

Författaren Einar Malm 
vistades som ung på gården 
och har skrivit om den. Han 
skrev även om indianer, men 

han hade nog inte kunnat Ovan – Pelarorden
Nedan – Roland S boden
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drömma om att det skulle skapas en äventyrspark med en indianby 
på de gamla ägorna med turridning och övernattning i indianhyd-
dor.

Norrpada – arkipelag för Pelarorden och andra
Norrpada, strax norr om Rödlöga skärgård, utmärker sig med 

flera resliga, klippiga öar med idegran och al, ask och asp i sän-
korna. Norrpada blev tidigt uppskattad av båtfolket, i Prickade och 
oprickade leder från 1929 skriver Erik Johnson att den är möjlig att 
nå även för en ”icke övertränad navigatör”. En stor del av ögrup-
pen blev naturreservat 1975 och ägs nu och förvaltas av Skärgårds-
stiftelsen: Ett par av öarna längst i norr, Mellankålskär, Skinnaskär 
och större delen av Stora Kålskär. Hallskär-Idskär har en vacker 
naturhamn i skydd av Lilla Idskär – på gott och ont öppen mot 
havet i nordost. 

Pelarsommar, litografi. Roland S.
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Till Skärgårdsstiftelsen hör också Gummaskär (som har skär-
gårdsmaja) och en del av ön Kläppen. Högsta ön Storskär når 20 
meter över havet. Plåtvimpeln med ”PO” utmärker att den till-
hör Pelarorden, som grundades vid slutet av 1800-talet för att för-
brödra skärgårdsbor med kulturpersonligheter. Storskär köptes in 
till Pelarordens 75-årsdag 1967 och en kompletterande del köptes 
in 1976. 

Konstnären Roland Svensson gjorde litografin Pelarberget och 
ytterligare två som bidrog till finansieringen. När öns stuga rusta-
des upp fick den namnet ”Roland S-boden” efter Roland Svenssons 
karaktäristiska signatur. På Norrpada sammanträder orden i juli 
vart tredje år. Norrpada var dock ”berömd” som samlingsplats för 
Pelarorden redan 1929, men då höll man till på ön Hallandsberg. 
Författaren Mats Wahl har skrivit en dramatisk ungdomsroman, 
som till stor del utspelar sig här och heter just Norrpada. 

Ulf Sörenson 
Från Skärgårdsstiftelsens vänbok 2016

Sture von Schewen och vår tidigare ordförande Sten Erickson, 
foto från en av Sällskapets utflykter till von Schewens.
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Björn Wahlström
1925 - 2016

Björn var medlem i Roland Svensson Sällskapet från det att det bil-
dades. Björn och Roland träffades en hel del och Roland utformade 
bland annat diplomen till några av Björns fonder. Vid bildandet av 
Sällskapet var Björn mycket intresserad av att det skulle bli något 
av det hela, och han har alltid funnits i bakgrunden. Han erbjöd sig 
t.ex. att hjälpa till vid bildandet av styrelsen och han fanns alltid till 
hands om det var något som vi behövde hjälp med. 

Björn Wahlström utbildade sig till jurist. Han anställdes vid 
SCA vid 31 års ålder och verkade som ombudsman i Kramfors i sex 
år och därefter som administrativ direktör på SCA:s huvudkontor 
under Eije Mossberg. 1976 blev Björn VD för NJA och 1978 VD 
för Svenskt Stål (SSAB). Han gjorde sig känd som en effektiv och 
hårdför ledare, med en förmåga att reda ut allvarliga krissituationer. 

År 1981 lämnade Björn SSAB för att bli styrelseordförande i 
LKAB men återkom till SSAB 1986, nu som styrelseordförande. 
Åren 1991–92 var han styrelseordförande i Nordbanken med 
ansvar för att rekonstruera banken efter 1991 års finanskrasch. 

År 1988 tog han initiativ till skapandet av Norrbottensakade-
mien för stöd och utveckling av verksamheter/personer i Norrbot-

ten samt stöd 
till Luleå Tek-
niska Universi-
tets verksamhe-
ter. 

Jan Wigren
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Utställning till minne av 

Axel Sjöbergs födelse 
för 150 år sedan
I år är det 150 år sedan konstnären Axel Sjöberg föddes. Sjöberg var 
en av Rolands Svenssons förebilder. Från den 10 december till den 
29 januari blir det en stor utställning på Sven-Harrys konstmu-
seum vid Vasaparken i Stockholm. Här skall visas oljor, akvareller 
och inte minst fotografier.

Boken " Bland kobbar och skär" av Axel Sjöberg gavs ut i flera 
upplagor: åren 1900, 1958 och 1993. Den näst sistnämda har för-
ord av Roland Svensson, som skriver: 

”Många konstnärer har skildrat Stockholms skärgård, men 
ingen har tolkat havsban-
dets natur så vresigt och 
storslaget som Axel Sjö-
berg”.

Roland avslutar föror-
det så här: 

"När jag vänt bladen i 
Axel Sjöbergs skissböcker, 
har jag känt elevens 
ödmjukhet inför en vör-
dad mästare.

Roland Svensson Möja i 
juni 1958.”

Jan Wigren
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Till vänster – julkort och kuvert
Ovan – Boken
Nedan – Jaktmotiv
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Ur Roland Svenssons 
skärgårdsdagbok 
1946-47
Ett år på Möja, oredigerad text efter Roland S

Lördag 12 okt. Kl. 7. Sol. Lätt bris. V Lillsjön islagd. 1 cm. En 
höstdag i sin prydno! Jag försöker måla – men dras till bastun! Tak 
lagt över basturummet. Kl. 10.00 Västl. Bris. Stjärnklart.

Onsdag 16 okt. Stilla dag. Lätt V. Bris. Disigt. Nymåne. Tegel-
tak och ytterpanel på bastun. (Hoppas den fan blir klar snart så 
man kan börja arbeta igen!)

Måndag 21 okt. Gråväder, stormvarning för SV. Sjövattnet fal-
ler ut. Jag sitter inne och arbetar! På kvällen, vid lampans sken 
prisar vi lantlivets behag. Stormen dånar och sliter i taket. Råttorna 
tillrar likt ärtor på vinden, katten stökar i vedkällarn, räven skriker 
i skogen och båtarna äro väl förtöjda.

Fredag 25 okt. Det första snöregnet faller, Barnen blir vilda när 
vägen för ett ögonblick är vit. Ut med sparkstötting och kälke – där 
står donen i slasket, rostiga och yrvakna. Ekarna bär sina löv med 
bronsfärgad skönhet, för övrigt har lövträden skakat av sig somma-
rens klädnad. Dom står med sina nakna svartgröna skelett, vackert 
de´ me. Från ateljen ser jag nu ner till hamnen. Stormvarning är 
vardagsmat. Vattenstånd 50 cm över m.v.

Lördag 26 okt. I natt har stormen varit våldsam. Jag gick ned 
till hamnen, nermörkt och piskande regn. Jag lyssnade till skogens 



Höst Storskärgården, litografi. Roland S.

- 47 -

dån, förnatten lättade vädret något. Kl. 15.00 Vinden ökar och 
vattnet är högre än någonsin förr. Byn speglar sig i havet och bro-
arna ligger under.

Den 7 nov. Det har regnat hela natten. Kl. 8 uppehåll s.v. bris. 
Jag reser in till sta´n med ångf Östan. 8-13. Ingvar var med in, 
han berättade att ”Antegubben” vid sälskytte brukade lägga ett fång 
hundloka eller andra blommor i stäven på jullen för att minska 
vittringen!

Onsdag 1 dec. Julmånaden inleds med en vårdag, vägar och 
stigar tinar upp och foten slinter i leran. Inbillningen leker med 
tanken att finna en blåsippa i söderbacken, smultronbladen skjuter 
gröna och saftiga, upp bland de bruna löven. Jag går i skogen – ned 
till Långvik – till Kiln – ror över och tittar på mina båtar, väl täckta, 
masterna väl uppallade. Går hem med tallskogens mörka siluett 
mot en brandröd solnedgång framför ögonen.
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Torsdag 2 dec. Jag kan inte minnas att jag någonsin upplevt en 
decemberdag så varm, så fylld av sol och stillhet. Rökarna i byn 
stiga rakt upp, likt träd med kronan försvinnande i oändligheten. 
Strömmingen har kommit igen – efter flera års bortovaro. Sköt-
brädena på Holmberget är åter en livlig plats. Utskärgårdarna äro 
åter fyllda av liv, ur bodarna strömmar matos – lukt av våta kläder, 
snarkningar, skratt och tunga eder. Ute vid ”Hemstan”, ”Bådarna” 
och ”Skvalan” guppar vakarna och bojarna tätt, det är dagsfiske, 
man lägger ut på eftermiddan och tar upp i gryningen – ett fiske 
som är omtyckt. Kontanter kommer till ön och dess puls ökas 
märkbart.

Söndag 19 dec. Härlig vintermorgon, sol, rimfrost, fyra grader. 
Oscar kommer över och bjuder på julklappsgenever. Kl. 4 förbere-
dande julbastu.

Julafton. Bastun eldas upp före middan. Ingrid och Lif badar 
f.f.g. Jag prövar farbror Edvards träskridskor. Hastigheten skulle 
inte förvånat något – däremot mina figurer… Imponerande jul-
middag med dito aptit – tyvärr.
Juldagen. En stilla dag med solglimtar – frost på marken. Isen lig-
ger i hamnen. En dag i konvalescensens tecken. Ingen skinka – 
ingen rödkål, ingen julmat! Sa magen. Möjligen en flaska rödvin, 
sa förståndet. De e så rätt så sa jag!

9 januari. Kl. 17.45. Man går till ”båten”. I vänthuset är 8 skinn-
västar, 6 oljeställ – 3 schaletter sittande i mörker och tystnad. Kl. 
18.15 säger någon strömming – och livligt samtal uppstår. Kl. 
19.00. Någon säger Waxholmsbolaget – larm uppstår. Alla skriker i 
mun på varandra. Kl. 20.00. Ångbåten kommer – hon gick 12.00 
från stan!

Tisdag 21 jan. Kl. 2.30. Jag går ned till John. Middag. Vi ror till 
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Petrus, han har gått till Dej, sa Hilma! Samtal om gamla tider på 
Rödlöga – på den tiden Kung Oscar jagade där varje år och bjöd 
Dina och hennes far Mästerlots Nordman på vin och apelsiner – 
ogudaktiga mängder. Kung Oscar va´ och jaga på Söderöra: bodde 
hos Tolvman Anders Westerman, kallad ”Besken”. Vid sängdags sa 
Besken: ”Blir Kungen nödig – så följer Mirjam me´ ho!”

Fredag 28 mars. Kl 6.30 nollgradigt. N.O. 1s.m. Jag skidar ut 
till Oxkobb. Idag går det bättre. 35 minuter fram och åter. Stor-
skärgårn leker i hågen. Kl. 9 ringer Tage. Vi bestämmer att mötas 
vid fyren i natt kl. 4.30. Hoppas det fryser på. 4 starar har jag sett. 
Kl. 11. Jag eldar upp bastun, ligger på laven och läser, slår hett vat-
ten över en björkkvast – bastun fylls av midsommar – kaffet kokar 
i kammarn – jag rullar mig i snön – och lever! Kl. 15 badet färdigt. 
Packning för Stora Nassa. Jag räknar att vara ute till Påskafton. 
Skidkälken vallas och synas. Vad har man med sej? Kaffe, te, socker, 
salt. Hårt bröd, potatis, gula ärter, buljongtärningar, lök, kex, torr-
mjölk, 1 l brännvin. Tändstickor, skjorta, tröja, halsduk, yllestrum-

Trettondagsvinter, litografi. Roland S.
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Kummeln Stora Nassa, litografi. Roland S.
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por, kompass, sovsäck, kikare, kamera. 20 kg målargrejor – jämnt 
lass för en medelålders herre. Kl. 1830. Vind går över till väst – det 
blir kallt till natten – enl önskan. Lampan släcks kl. 21. God Natt!

Lördag 29 mars. Kl är 4.05 och resan begynner. Mörkt, en grad 
kallt. Bra före. Väntar Tage vid fyren. Missuppfattning. Han for till 
Ramsmora. Jag fortsätter. En oändlighet av is framför! Östra Vitha-
ran kl. 6.30. Trött och darrig på benen, äter och vilar i 30 minuter. 
Isen ser dålig ut mellan Östra Vitharan och Nassa. Dystert! Isen var 
dålig: brunnar, råkar, vatten. Man blir våt – utifrån och inifrån. St. 
Korpharan kl. 9.20. Isen blir bättre, solen kommer fram. En tyst 
värld av is och snö. Byter kläder - rullar mig i snön – dricker kaffe 
– tar en sup – tänder pipan. Krafterna återvänder! Tage kommer 
nog i morgon! Kl. 12.00. En hund skäller. Raja dyker upp. Tage 
anländer, trött! Frid – fröjd!

Söndag 30 mars. Regn och snö. Stormvarning. NO. Starar, 
kajor och bofinkar nedanför fönstret. Vi går upp till Nordklu-
ven. Ödsligt panorama men ståtligt. Öppnan går utanför Svenska 
Högarna in på Demban ned till Horsten. Mot Vitharorna ser isen 
svart ut. Tage väcker ut sex – jag sitter och petar. Kl. 20.00. Regn 
och storm… Vi steker fläsk och lök, tar en sup. Allt väl! Kaffet 
kokar, det är rart i stugan. ”The time has come, the Walrus said, to 
talk of many things…” som det står i Svensk Sjöfartstidning – vi 
talar om is. Tage berättar – ett år i början av 30-talet kom Blomdal, 
Harry och Bruno till storskärgårn. Tog i land på Jungfruskär. Bon 
fanns kvar. De´ va i början av januari, snö på land och lite blåis i 
skärgårn – men öppet vatten. På morron när vi vakna låg det tätt. 
Drivisen hade kommit. Pappa och jag gick över till Jungfruskär. 
”Kors för fan – å inte hörde jag båten, sa Blomdal. ”Båten? Vi har 
gått hit! ”Nä, ni tog väl land österpå.” ”Titta ut!” ”Farao.” Hur gick 
de då? Dom blev kvar i 34 dagar, fick dra upp båt och öka, lämna 
gevär och utrustning kvar. Värst blev det med tobak, dom rökte 
barken på tistronbuskarna.
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Måndag 31 mars. Tjocka, regndugg. NO. Jag sitter på övre 
ängen och arbetar. Hundratals av starar och småfåglar i träden – 
sång och visslingar. Vattnet har stigit på isen, ingenting för fot-
gängare. Kl. 11.30. Tjockan tätnar, jag går hem. Kl. 18.00. Vind 
mojnar, tjockan lättar, regn.

Onsdag 2 april. Sydl bris. Kl. 8 dyster morgonrapport: tjocka 
och regn garanteras. Isen börjar bli lös. I Bondhålet bär det ige-
nom, fyra timmar tidigare bar det. Kl. 19. Tage har plockat upp 
saxarna. Gäddorna var slöa. Vi bestämmer att gå hem i natt – om 
möjligt. Klockan ställs på tre. Kraftfoder intas.

Torsdag 3 april. Kl. 4.15. Grådager, lätt snöfall. Vi packar, stu-
var på skidkälkarna. Kl. 5 drar vi över land, går ut till Lilla Korp-
haran. Kurs på Slätkobben. Tage går först – frestar med piken för 
varje steg. Isen är dålig, knähögt med vatten. I hans ”kölvatten” 
kommer Raja och jag. Vi är snart våta. Kl. 7.15 Slätkobben tvärs. 
Kl. 7.45. Vitharorna tvärs. Det går sakta men det går, steg för steg 
och distansminut. Isen blir bättre. Vi plockar fram skidor. Där ska-
ren bär en hund, där bär den karl med skidor, säger Tage. Kl. 8.40 
rast på Norrharan. Mat. Vind går på Väst. Gråkallt, snö! Vi hör och 
ser en lärka rakt över huvudet – is och snö i alla väderstreck och 
lärkan i skyn. Kl. 10.20. Vi skils på fjär´n. Tage till Tornö – jag till 
Ramsmora. Hej, bastu i morron kl. 10. Det går tungt på hemfjär´n. 
Kl. 11. Jag svänger in i hamnen. Det känns behagligt! Bastu och 
torra kläder. Livet är skönt! Kl. 15. Snö. Hård västlig vind. Köper 
ett vackert svart utterskinn av Helmer. Kall och klar kväll, månen 
visar sig. Grönt och blått. Kl. 23. Jag sover.

Fredag 11 april. Det är Vår! Idag stod tussilagon plötsligt i diket. 
Bäckar och flodvatten är fruset om mornarna. Men solen stiger på 
molnfri himmel och snart droppar det av träden och rinner utmed 
bergen. Nätterna är stilla med stjärnljus – bara Kvarnån som brusar 
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– om dagarna går sågen – dess vinande blandar sig med hönskackel 
– starvisslingar och Kvarnforsen – de´ e´ RAMSMORA-VÅR!
Idag har jag varit vid Ingarsvik, målat akvarell där. En sån aprildag 
som i dag vill man bara gå och gymnastisera ögonen – sitta och 
lyssna i en backe. Ormvråkarna är kvar vid Storsjön – 3 st. Det 
händer saker; det berättas att båten håller på å bryta till Södermöja 
– hon va´ tvärs över Torpet kl. 19.45. Alltså den 11 april kom båten 
till Möja. Det känns så centralt och bekvämt, bara sex kilometer 
landsväg!

Onsdag 16 april. Det är skönt vårväder. Jag ror ner till ”Bör-
jes” och tittar på båten, hon är fint skrapad och mönjad, bordlägg-
ningen är av högsta klass. Kl. 10.30. Tage och Inez hoar från Tor-
nön ”frukost färdig”. I finrummet, med vit duk och blommande 
pelargonier blänker glas och tallrikar, fiskarens frukost framdukas. 
Vi talar om sånt som hänt på land: Stor John på Ingmarsö vars 
hustru ligger i barnsäng, kallas till telefon – kommer därifrån och 
ropar ”de´ ble´ pare´ !”

Lillö, akvarell. Roland S.
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Mor Katrina på Rödlöga tycker inte om klassisk musik och utbris-
ter: ”stäng av den där fördärvade Sebastian Bass!”
Botskärar´sdoter´n(16) skall få en liten som dom säger och husfar 
håller försenat varningstal:”De´ e´ de´ ja alltid har sagt – de´ ni inte 
kan, de´ ska ni inte ge er in på!”
”Lindspojken” blev inkallad och utrustades av höga militärperso-
ner med en stor mängd kläder och prylar. Utbrast: ” Snälla herrn, 
ska jag ha allt det här på mej?”

Måndag 5 maj. Kl. 6.00. Sol. N.3. Läser André Gide ”Om icke 
vetekornet dör.” Svårt att släppa den. Går ut och målar kl. 13. En 
strålande majdag, livet i byn verkar tusenårig idyll – Ture och Bertil 
schaktar för grund till Tures stuga, ”den som skall innehålla bad-
rum.” Bernhard och Karl-Otto gödslar trädgårdssängarna – Lisa 
tvättar och hänger vita fanfarer på ett sträck. På slipen lyser båtarna 
i purpur, ockra och bränd terra mot det blåa havet – vind svänger 
på syd. ”Jag står just och tänker på – fasen så fina parfymer dom 
kan få ur en trästubbe,” sa Karl-Erik när han tjärade båten.
Kvällen blir blank – jag går upp till Lillsjön för att måla. Att måla 
– det är en fråga om jämvikt – åtminstone hos mej. Men i kväll blir 
jag upprörd, det liknar en folkmelodi, om man nu kan se en sådan. 

Ramsmora fiskehamn, litografi. Roland S.
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Det är alltför mycket av det goda. Natten är stilla – rosa i norr och 
blått i söder, luften fylld av vårliga ljud, grodorna i träsket – orrspe-
let i skogen – horsgökens gnäggande hörs vid edet till Mellansjön. 
För första gången besväras jag av mygg! Och ”mån” går upp!

Måndag 14 juni. Mulen dag. Jag fernissar jollen och vitmålar 
bettar och årblad. Svalorna singlar mellan husen – tärnan gör ett 
svingande kast från sin påle vid bron, och från ängen susar svir-
rande två svärtor mot sjön, en fridens dag fylld av stilla utskär-
gårdsro! Mot kvällen stiger åskmoln upp över fastlandet. Tage och 
Inez kommer kl. 18! Vind mojnar, vi ror ut med siknäten – täpper 
en vik med 3 kanaler. Vattnet är blickstilla, bara sikryggarna som 
forsar fram uppå vattenbrynet - hjälplöst snärjda av mänskliga gar-
nen. Jag är nog ingen fiskare – tycker synd om dem – utan chans.

Tisdag 15 juni. Jag sitter och arbetar väster på land, det är svårt 
att förenkla kobbarnas rika former, skrevornas vegetationsband, 
björkskogens grönska och vatten som lyser överallt – det känns 
omöjligt. Kl. 17. Svarta moln från SV, det börjar regna. Tage röjer 
2 feta sikar – avsmakas tillsammans med vitt vin – saftiga - fettdry-
pande – lätt saltade – enrisdoft en kunglig rätt!!

Onsdag 16 juni. Seglar ut i skärgår´n. Lätt bris SV. Kryssar upp 
till Skötkorpharan – en orm och jag delar en läad platå – ormen 
avlider – tyvärr. Gräslök och styvmorsviol pryder de kala bergen. 
Jag seglar in i Flundrekobben upp till Bodharan – ut till Fiskes 
kobb och in till bron – där Inez och Tage har kaffe färdigt.
I solnedgången ror jag över till Brunskär – det vackraste landet i 
Nassa. Försöker måla – men regn stoppar övningen, från SV kom-
mer en isblå bank, månskära och aftonsol suddas ut och vind ökar. 
Jag ror hem till Nassabonden, där tutar radion för fullt. H M Kon-
ungen 90 år och folket skränar: ”Vi vill se våran kung.” – därefter 
”Vi vill se allihop.” Jag bestämmer mig för att aldrig bli kung!
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Onsdag 16 juli. I natt som var rodde vi över till Lillskär – svag 
NV. Där är vackert. Emil hittade ett gammalt piphuvud vid de 
överväxta bodgrunderna – kritpipa från slutet av 17.00-talet eller 
början av 1800 – tror jag!
Kl. 5. Vi äro vakna – lagar mat och stuvar i båt. Fin vind från 
NV. Enoks bod på Viskudden har vi bott i. På Storskäret blommar 
epilobium – dom täcker hela norra sidan av skäret och bildar på 
avstånd breda rödvioletta band i skärets massa! Kl. 7.25 avseglar 
vi, går söderut på Snevingen, ner på Fiskekobb – jag lovar upp och 
visar Emil den gamla bon. Ner på Bodharan, där vi svänger in och 
tittar på den fina hamnen – fullt med båtar i St. Nassa, Vi tar iland 
och hälsar på Tage – ringer hem till Möja. Allt väl. För förlig vind 
seglar vi genom skärgår´n mot Södra Korpharan – fin bris. Seglar 
in i Norrhålet vid Nasen, hälsar på i Svens bod – lagar frukost – 
god! Sover middag. Härligt. Kl. 17.00. Vi segla ned till Sprickopp. 
Vind friskar. NV. Jag sitter och ritar. Ett parti schack spelas – med 
vinner jag – oförtjänt!
Färgstark kväll. Grodorna hoppar om benen. Det börjar bli höst.

Onsdag 30 juli. Jag sitter och målar akvarell på berget ovanför 
byn. När jag har slutat kommer farbror Anshelm upp, vi halvligger 
på det varma berget och samtalar om gammalt. Bockösund liggger 
blankt – under Storskärgår´n står en lätt bris. 2 segelbåtar har fast-
nat i bleket. Angående mygg sa Farbror Anselm:” om di bara sög 
blod di fraten – men di sjunger också!”

Lördag 21 augusti. Styv SV. Solen lyser fram mellan tunga 
moln. En vacker höstdag. Kl. 06.20. Jag går upp till bastun och 
eldar. Lif och Ingrid kommer upp kl. 08 och deltager i badet. Vio-
lett och gult dominerar bland blomster. Ängar och backar äro fort-
farande gröna av allt regn. Kvällarna är mörka och syrsorna spelar. 
Sommargästerna har packat och rest – ön börjar återta sitt naturliga 
ansikte, rytmen blir lugnare och livet blir behagligt att leva härute. 



Jag trivs med höstmörkret och de svala morgnarna. På förnatten 
står fullmånen lågt i söder, landskapet förvandlas till en romantisk 
”Fahlcrantz.”.

Torsdag 7 okt. Sol över höstligt landskap. Björken börjar gulna 
och oxlarnas blad mörknar mot rött och terra. Västlig vind, lä och 
varmt nere i hamnen. Jag gör en acklimatiseringspromenad och 
njuter av varje steg. Borta äro sommargäster, borta är sommarens 
hets och jäkt. Lugn och fridfull ligger byn i höstglansen!

Fredag 8 okt. Sol från molnfri himmel. Styv NV. Det kittlar i 
segelhjärtat, men jag har arbete under händerna. Ingrid rustar för 
vintern, innanfönstren skall på sin plats! Kl. 17.20. Nymånen sti-
ger i söder. Stormvarning.

Artikeln har tidigare publicerats i Folket i Bild 51/1949
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Stora Nassa, litografi. Roland S. 



- 66 -- 64 -

Upplev svunna tider på

 
Extra öppet på museet i Stavsnäs

lördagen den 18 februari 2017 kl 12-15

Föredrag kl. 13.00. av Per Westin "Skärgården under 1000 år"
Per är son till folklivsforskaren John Westin och har sina rötter

på Korsö vid S:a Stavsudda. Medlemmar går in gratis, övriga betalar 50 kr. 

Hjärtligt välkomna!

 Passa även på att se 2016 års utställningar innan de byts/förändras.
• Fiske i skärgården och fiskens väg till stan - om fiske, fiskredskap och fisk-

transporter samt försäljning i stan. På höstarna åkte skärgårdsborna till hamnar i 
Mälardalen för att byta saltströmming mot råg som Roland S m fl har skildrat.

• Skärgården i konst och litteratur — konstnärer och författare presenteras i ord 
och bild med konstverk och böcker. Här möter du August Strindberg, Axel Sjöberg, 

Roland Svensson, Sven Barthel, Bertil Bull Hedlund, Maj-Britt Eriksson, Harriet 
Hjorth-Wetterström och många fler, bl. a. många infödda konstnärer och författare.

•	Tandläkarbåten Plomben - årets miniutställning.

www.skargardsmuseet.org
Tel Stavsnäs 08-571 50214 Nämdö 070-768 4039

Medlemsavgift 200 kr betalas till bankgiro 706 - 2979

- nu med tre museer: Stavsnäs, Nämdö och Runmarö.
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Välkommen som medlem  i  

sällskapet Roland 
sVenssons VänneR

www.rolandsvenssonsällskapet.se

Sällskapet Roland Svenssons Vänner bildades 2003 
för att främja och sprida kunskap 

om Roland Svenssons konstnärskap. 
Sällskapet vill också stimulera till studier av hans 
konst och författarskap samt främja nyutgivning 

av tryckta och otryckta arbeten.

Medlemskap kostar  200:- för enskild medlem och 
300:- för makar/sambo per år. Ständig medlem betalar 
2000:- respektive 3000:- maka/sambo.

Enklast blir du medlem genom att sätta in beloppet 
på  Sällskapets bankgiro 5597-6740 Ange  namn, post-
adress och gärna om möjligt din emailadress.

första sidan – Höst Lilla Nassa, ovan – Melkobba, litografi. Roland S.


