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Roland Svenssons egna ord om omslagsbilden



det är rolandS  
år i år!

 
 
Den 18 januari 1910 – alltså för 100 år sedan – föddes Roland 
Svensson. För oss i Roland Svenssons vänner känns det bra att han 
i år firas på mer än ett sätt.

Det kommer ut en stor biografi över hans liv och konst skriven 
av författaren Ulf Sörenson. Arbete med verket startade redan 2006 
och vad som möjliggjorde projektet var ett betydande belopp från 
Jacob Wallenbergs Särskilda Fond. Vi känner mycket stor tack-
samhet över det generösa bidraget. Cirkeln är sluten när biografin 
nu ligger på bordet. Rolands första anställning var på dåvarande 
Enskilda Banken som gast på Wallenbergbåtar. Så småningom 
ledde detta till vänskap med både Jacob och Marcus Wallenberg

Det är en omfattande konstnärsbiografi som det är svårt att hitta 
en motsvarighet till. Den är faktaspäckad, spännande och försedd 
med ett rikt bildmaterial. Styrelsen har deltagit i det praktiska arbe-
tet, lämnat synpunkter, läst korrektur. Professor Bo Grandien och 
flera andra intresserade har fungerat som bollplank till författaren.

Vi hoppas nu att boken skall finna många läsare för det är den 
verkligen värd. Det är en förnämlig dörröppnare till Rolands konst-
närsskap.

Men Roland Svensson uppmärksammas även i ett annat bety-
delsefullt officiellt sammanhang. Han hedras med en retrospektiv 
utställning på Waldemarsudde.

När Överintendent Elsebeth Welander-Berggren beslöt att göra 
en Roland Svenssonutställning 2010 anade nog ingen i styrelsen 
vilket omfattande arbete som ligger bakom en så stor utställning. 
Det har varit många, många planeringssammanträden på Walde-
marsudde. Stämningen har varit mer än god eftersom den grupp 
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inom styrelsen som deltagit i förberedelsearbetet hela tiden känt 
att här skulle det satsas helhjärtat på Roland.  1e intendent Göran 
Söderlund har lagt ner ett mycket omfattande arbete för kartlägg-
ning och insamling av material. Många av våra medlemmar och 
andra har villigt ställt sina samlingar till Waldemarsuddes förfo-
gande

Den 18 september öppnar utställningen med över tvåhundra 
konstverk, böcker och annat intressant om Rolands liv och verk. 
Det finns all anledning att tro att Rolandutställningen kommer att 
bli välbesökt. Jag vågar hoppas att det blir en rejäl publiksuccé både 
för Roland och biografin.

Enda smolken i glädjebägaren var Posten Frimärken som inte 
kände för att uppmärksamma 100årsjubileet och utställningen på 
Waldemarsudde med frimärken trots att familjen Svensson erbjöd 
sig att gratis ställa lämpligt material till förfogande. Ett Roland 
Svenssonblock skulle utan tvivel tilltalat många filatelister både 
härhemma och utomlands. Men det tycks vara angelägnare att ge 
ut frimärken med deckarförfattare!

Så till något helt annat. Roland var starkt intresserad av skär-
gårdsfrågor och framtiden för Stockholms skärgård. Han var också 
en av dem 
som drog i 
trådarna när 
Skärgårdsstif-
telsen kom 
till. Dess för-
sta VD blev 
kommuna l -
borgmästaren 
i Vaxholm – 
Torsten Briss-
man – som 
gjorde en 
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mycket fin insats för vår stora skärgård. Han avlöstes av Berndt 
Festin som var anställd på Länsstyrelsen i Stockholms län..

 Undertecknad som varit ”frälst för Stiftelsen sedan 1963” 
undrade: hur skall detta gå? Är han byråkrat eller praktiker? Jag 
kunde ha varit lugn från första stund. Berndt Festin har överträf-
fat alla mina förväntningar och det är jag definitivt inte ensam om 
att tycka. Det märktes när han gick i pension. På mottagningen 
vimlade det av både små och stora makthavare och alla läger var 
eniga om att Berndt uträttat ett fantastiskt arbete för Stiftelsen. 
Även vi från Rolands Svenssons vänner gratulerade och tackade för 
fint samarbete.

I vimlet dök Lena Nyberg upp. Hon blir Berndts efterträdare 
på Vdposten. Hon har ett förflutet  från regeringskansliet och som 
barnombudsman mm. Vi önskar henne välkommen och lycka till. 

Vi hoppas och tror att Lena Nyberg vet hur en slipsten skall 
dras!

 Sten Ericsson
 ordförande
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VÄLKOMNA TILL 
SKÄRGÅRDSMUSEETS 
JULMARKNADER
• 27 november på Skärgårdsmuseét 
i Stavsnäs sommarhamn
• 4 december i gamla skolan i Sand på Nämndö

Närmare uppgifter kommer att finnas på www.skargardsmuseet.
org senare i höst eller ring Lars Rune 070 752 66 89

Välkomna



roland SvenSSon 
på prinS eugenS 
WaldemarSudde
18 september 2010 – 16 januari 2011

Hösten 2010 – 100 år efter Roland Svensson födelse – presen-
terar Prins Eugens Waldemarsudde en omfattande retrospektiv 
utställning med upp emot 200 verk i skilda tekniker av vår store 
och mest berömda skärgårdsskildrare i modern tid. Säkert är det 
många av oss som har vuxit upp och umgåtts med Roland Svens-
sons bildvärld tack vare de böcker och litografier som fått en så 
stor spridning. För oss som haft förmånen att uppleva skärgården 
genom konstnärens ögon har inte bara hans bilder och texter spelat 
en väsentlig roll utan även hans dagböcker och radiokåserier. Vår 
förhoppning är att utställningen på Waldemarsudde skall inspirera 
och locka både gamla och nya Roland Svenssonvänner, kanske får 
en och annan besökare också anledning att upptäcka nya sidor hos 
denne färgstarke konstnär vars produktion sträcker sig från 1930-
talet och framåt. Det blir inte endast Stockholms skärgård vi får 
stifta bekantskap med utan även några av de mer avlägsna övärl-
dar som Roland Svensson besökte på sina vidsträckta resor ute på 
världshaven, t.ex. den skotska övärlden samt otillgängliga Tristan 
da Cunha långt borta i Sydatlanten. 

Roland Svenssons konstnärskap präglas av en stor inlevelse och 
ett brinnande intresse för människans livsvillkor i samspel med den 
karga naturen. Kanske kan utställningen bidra till att så många som 
möjligt får upp ögonen för de unika naturupplevelser som formade 
honom som konstnär och som han älskade att berätta om. Hans 
kärlek till de yttre skären, inte minst Gillögas arkipelag, lever vidare 
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genom hans konst och hans författarskap. På ett mästerligt sätt 
skildrade han skärgårdslivet inte bara under sommaren utan under 
årets samtliga årstider. Hans vinterbilder har en sällsynt friskhet 
då han skapar sin karakteristiska syntes av skärgårdsnaturen och 
samtidigt låter tystnaden breda ut sig över de frusna skären. Hösten 
har sitt skarpa ljus och smultna färger då de sista solstrålarna kan 
dröja sig kvar och färga de röda husen med sin värme. Sommaren 
är ett eldorado för strövtåg och nyupptäckter bland kobbar och 
skär med en stillhet son skänker frid åt själen. När våren kommer 
börjar isarna ge vika och den första lärkan ger sig till känna med 
sina drillar. Allt detta och mycket mer finns att upptäcka i Roland 
Svenssons bildvärld och ambitionen har varit att göra utställningen 
så variationsrik och inbjudande som möjligt. Ett stort tack går till 
styrelsen i sällskapet Roland Svenssons vänner som med gedigna 
insatser bidragit till att göra utställningen möjlig!

 Göran Söderlund
1:e intendent Prins Eugens Waldemarsudde
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roland SvenSSon – 
folketS man
Det finns en berömd novell av D.H. Lawrence, som heter ”Man-
nen som älskade öar”. Den berättar om en man som hade nog 
pengar att skaffa sig det han önskade och som framför allt önskade 
sig en egen värld omgiven av vatten, en ö att vara herre över. Först 
bodde han på en tämligen stor och idyllisk ö tillsammans med ett 
fåtal inbyggare och sina trogna tjänare. Sedan flyttade han till en 
mindre och fattigare ö, där han rentav bildade familj, ehuru mot-
villigt. Slutligen stack han sig undan på en fullkomligt obebodd 
och obevuxen klippö, där han levde helt ensam och isolerad i en 
liten hydda byggd av sten. Ensam med havet, ensam med elemen-
ten och utlämnad åt dem. Det är en berättelse om egocentriciteten, 
driven till sin yttersta, maniska konsekvens.

Med denna underliga människa har Roland Svensson vissa yttre 
likheter. Även han är en man som älskar öar och som i sitt sökande 
efter dem drivits från det vänliga, det idylliska, det av mänsklig 
gemenskap genomsyrade till det kargare, det trotsigare, det otill-
gängligare, de ensamma klippöarna som kämpar sin eviga kamp 
mot havet, antingen de nu är övergivna av människor eller bebodda 
av en liten tapper skara.

Men där slutar likheterna. Det finns ingenting av människo-
förakt eller nietzscheansk övermänniskokult hos Roland Svensson. 
Visserligen torde han avsky åtskilligt i det moderna högciviliserade 
samhället och känna en rousseansk dragning till det primitiva. Han 
söker sig gärna till sådana former av mänskligt liv där kampen för 
tillvaron äger rum under enkla, uråldriga förutsättningar, oanfrätt 
av det förvekligande som kan bli en följd av välfärdsstatens omsor-
ger om de sina.

Som de flesta äkta konstnärer är väl även Roland Svensson något 
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av en egocentriker, men han isolerar sig inte från sina medmännis-
kor. Tvärtom är han en sökare och upptäckare, ständigt nyfiken på 
sådana trakter och förhållanden där han tycker sig finna livet i dess 
mest ursprungliga form. I sådana miljöer aktiveras han som konst-
när och når sina bästa resultat. Väl att märka då inte enbart som 
en observant och konstnärligt beräknande åskådare utan som en 
medagerande, levande på samma villkor som dem han vill skildra i 
deras sammanhang med natur, arbete och familjeliv.

Roland Svensson synes mig ganska enastående bland svenska 
konstnärer genom den nära samhörighet som råder mellan hans 
liv, hans sätt att färdas och hans konstutövning. Han har knap-
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past gjort en sak som inte haft 
samband med en förflyttning 
i rummet, en fysisk aktivitet, 
ett uppsökande av något utö-
ver det konstnärliga motivet. 
De svenska konstnärer han 
står närmast och säkerligen 
har inspirerats av är Bruno 
Liljefors, Albert Engström 
och Axel Sjöberg. Likheten 
gäller inte bara motiven från 
skärgård och hav, inte heller 
de stilistiska uttrycksmedlen, det gäller också de fysiska ansträng-
ningar och strapatser som dessa konstnärer var beredda att under-
kasta sig för att komma motivens hemligheter inpå livet.

Liv och konst är för Roland Svensson ett och detsamma. Det 
finns konstnärer, vilka som personer ifråga om sitt yttre, sitt sätt att 
vara och bo är alldeles fristående från sin konst. Privatliv och konst-
utövning har hos dem mycket litet med varann att göra, och det 
behöver inte vara till nackdel för deras konst. T.S. Eliot skrev sin 
banbrytande poesi medan han var en korrekt bankman i London. 
Men hos Roland Svensson är livet och konsten utformade med 
samma stilkänsla, de är oupplösligt förenade. Han ser ut som, han 
bor som, han uppträder som den konst han skapar, och det finns 
inte ett uns av tillgjordhet eller bravur i detta. Roland Svensson är 
högst genuin, fast det kan misstänkas att han i denna avundsjuka 
värld då och då stämplas som posör.

Det är omöjligt att rätt värdera Roland Svenssons konst utan 
att ta hänsyn till hur mycket den kostat honom av fysisk kraftan-
strängning och äventyrlig upptäckarlust. Inför hans verk känns det 
på något sätt alldeles tokigt att lägga huvudet på sned, väga nyan-
ser och linjespel på guldvåg och avge ett rent estetiskt omdöme. 
Nästan varje målning, litografi eller teckning av honom är också 
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en handling, inför vilken den snävt artistiska bedömningen känns 
ganska missriktad.

I allt vad Roland Svensson skapat förnimmer man en strävan 
efter att komma verkligheten inpå livet, att bevara den visuella upp-
levelsen eller det intressanta skede som fått konstnären att spontant 
reagera. Han är i eminent grad en verklighetsförälskad konstnär, 
som blivit sin kärlek trogen och haft modet att visa det under en tid 
då verkligheten i konsten stått lågt i kurs. Roland Svensson har kal-
lats den siste nationalromantikern. Har det inte alltid varit menat 
som beröm så har i varje fall Roland Svensson tagit det som ett 
sådant
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Ifråga om konstnärlig moral måste Roland Svensson ges ett högt 
betyd: en konstnär som aldrig svikit sin natur, aldrig dagtingat med 
sitt samvete och aldrig givit sig ut för att vara något förmer än han 
är. Om han till slut segrar och får sin välförtjänta plats i vår konst-
historia, så är det inte minst i kraft av detta äkthetskrav, som rym-
mer både anspråkslöshet och självmedvetande. 

Roland Svenssons dokumentära insats är höjd över alla tvivel. 
Hans skildringar av Stockholms skärgård med eller utan text av 
vännen och själsfränden Sven Barthel eller av honom själv har för 
alltid åt eftervärlden bevarat en natur och en livsform som hotas 
av utrotning. Hans reportage från resor till sjöss, från de vindpis-
kade Orkneyöarna, Shetlandsöarna och Hebriderna eller från de 
sällsamma ösolitärerna St. Helena och Tristan da Cunha når vida 
utöver det ordinarie reportaget och har alla utsikter att bli klas-
siska. Roland Svensson är inte bara en ypperlig reporter, han är en 
utmärkt författare som skriver med något av samma must som han 
tecknar och målar. Även i denna kombination mellan text och illus-
tration framträder homogeniteten i hans väsen. Allra klarast kom-
mer detta att framstå, när som man får hoppas, hans dagböcker en 
gång utges. Illustrationerna i dessa fickböcker hör till de friskaste 
han gjort.

Jag har ingen klar uppfattning var Roland Svensson står i vårt 
officiella konstliv. Han tillhör inga akademier. Han söker sig inte 
till de exklusiva, modekänsliga gallerierna. Han är en ensam strö-
vare, som väderbiten, med ränsel på ryggen envetet går sin egen 
väg. En sak är säker; han är folkets man. Och jag tror att vetskapen 
därom stimulerar honom.

Georg Svensson, 
kulturskribent och förlagsman hos Bonniers 1931-1983
hämtad från Konsten 73, utgiven av Konstfrämjandet och FIBs konstklubb



några ord kring 
roland SvenSSonS 
modellteckning

          Den, som icke har fått en god grund i teckningen, 
         kan lätt göra kännbara misstag och förbiseenden. 
                                       - Jacopo da Pontormo, 1546

Det ingick inte i den konstnärliga utbildningen vid Konsta-
kademien att lära sig den grafiska konsten. Det var upp till den 
nyfikne att själva söka upp Etsningsskolans dunkla, tryckfärgsdof-
tande lokaler i gamla Sergelhuset vid Hötorget, som senare kom att 
heta Skolan för Grafisk Konst. Roland Svensson var av den nyfikne 
arten samt en lyhörd elev till Harald Sallberg. Han invigde sin lär-
ling i den litografiska tekniken och Roland Svensson kom att hela 
sitt liv vara hängiven denna konstart. Att bemästra den litografiska 
tekniken, att lära sig samspelet mellan kalkstenen och de litogra-
fiska kritorna och att inneha tålamodet att teckna spegelvänt ( på i 
vissa fall upp till åtta olika stenar, för att i bästa fall uppnå belåten-
het i en färdig litografi med rätt färgskala och konturer)  kräver sina 
grundkunskaper i teckning. 

Sin utbildning i teckning fick Roland Svensson vid Konstaka-
demin och därmed tillgång till mänskliga modeller. Målsättningen 
med att teckna efter levande modell är inte att ´lära sig att teckna 
människokroppen´, vilket i och för sig blir en biprodukt i samman-
hanget, utan att lära sig att formellt analysera bilden i relation till 
motivet. Varje modell och modellställning avviker från en annan 
vilket i sin tur skapar en oändlig rad bildtolkningar, något som ofta 
återkommer inom konsthistorien men som kommer att utebli i 
denna text. Istället kommer jag att nämna några av de grundstenar 
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som gäller inom tecknings-
konsten och några av de vik-
tigaste teckningstermerna.

Den som hade möjlighet 
att under våren 2010 besöka 
The British Museum och dess 
utställning Italian Renaissance 
Drawings. From Fra Angelico 
to Leonardo da Vinci, kunde 
på plats studera hur dessa 
historiskt viktiga konstnärer 
steg för steg i sina skisser kom 
fram till en färdig produkt i 
form av oljemålningar, fres-
ker och arkitektur. 

Vi ska här studera Roland 
Svenssons modellteckning 
och kroki för första gången 
och vi ska göra det tillsam-
mans. Kroki kommer från 
franska croquis, skiss. Det 
innebär att man målar efter 
en (eller flera) levande modell 
som står i samma ställning i 
5-20 minuter för att sedan 
byta ställning. Det kan även göras en serie teckningar bestående av 
enminuts kroki. Tecknandet blir således mer skissartat då tiden för 
studien är begränsad. Det är inte detaljerna som är viktiga i kro-
kin utan formen. Med hjälp av min mycket enkla tekniskt beskri-
vande text ska ni själva kunna finna teckningens principer utförda 
i Roland Svenssons modellteckning och kroki. Använd de fetstilta 
termerna när ni berättar högt för er själva vad ni ser i Roland Svens-
sons teckningar!

Inte bara litografier  
 
Roland är mest känd för sina litografier 
med motiv från skärgården, men han 
hade en gedigen konstutbildning. Ett 
väsentligt inslag i den var kroki- och 
modellteckning, något som fortsatte att 
intressera Roland Svensson. 
Bilderna här är från åren 1935-36 .
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Det råder fullkomlig frihet i teckningsutförandet gällande lin-
jer, ytor och själva urvalet. Dock är principen densamma för att 
få en slutlig tecknad produkt, det krävs en form med en eller fler 
riktning/riktningar och rörelse. Vi ersätter formen till att tala om 
modellen. Modellen består i sig av olika former som t.ex. rektang-
lar, cirklar och varianter av dessa, som romber och ellipser. Dessa 
tvådimensionella former har sina tredimensionella motsvarighe-
ter i volymer som kub, cylinderform, klot och liknande. Varje enkel 
form har en riktningsaxel när den placeras i ett formsammanhang 
där relationer uppstår mellan de enkla formernas riktningar. Det 
är i denna relation som det skapas rörelse, vilket i sig är en teck-
ningsterm. Rörelsen är ett samband mellan stillastående (statiska) 
formers riktningar. (Mekanisk rörelse är däremot ex. när ett hjul 
snurrar). 

För att skapa en rörelse bör varje form få en funktion i sitt sam-
manhang. Rektangeln och cirkeln är kanske de två enklaste ytfor-
merna och skapar i sig ingen vidare rörelse som den närbesläktade 
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romben och ellipsen kan lyckas med genom att bli perspektivis-
tisk, en rumsskapande form. Romben en liggande rektangel och 
ellipsen en liggande cirkel. Dessa perspektivskapande former ska-
par i sin tur olika former av volym, kub och cylinder. Att skapa 
en rumslighet kräver alltså en inplacering av volymer i bilden och 
val av ytformer för att beskriva dessa volymer. De olika formerna 
har olika riktningsaxlar och varieras i mängd beroende på form. 
Rektangeln har t.ex. två riktningsaxlar, en på bredden och en på 
längden medan kuben har tre. I runda former talar man om spänn-
punkter vilka kan vara flera stycken och som kan ange riktning 
i rummet. (Genom att rita in ett kors i cirkelns mitt får du fyra 
spännpunkter vid cirkelns kontur). 

Roland Svenssons främsta motivval kom från övärldar för att 
återge ett säreget liv i ett säreget landskap i ständig rörelse. Inom 
modellteckningen och krokin talar man om komplicerade former. 
En modellställning är en komplicerad form uppbyggd av enkla for-
mer som vi tidigare i texten talat om. En statisk rörelse är resul-
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tatet av flera formers riktningssammanhang. En riktning mellan 
två punkter är rak men vägen dit krokig, som i en modells hållning. 
Det finns en nordlig punkt och en sydlig. Tänkt dig ett lod som 
faller ned, där har du en nordlig punkt vid hjässnivå och en sydlig 
punkt, fotnivå. Tyngdpunkten ligger således alltid horisontellt. 
Det är just den här krokigheten mellan nordlig och sydlig punkt 
som skapar individualiteten och variationsrikedomen i en kroki-
teckning. Ingen teckning är den andra lik och variationen hos den 
enskilde konstnären oändlig.

För att finna balans i modellteckning är det viktigt att finna 
lodlinjen hos modellen. Hos en fristående modell gäller det att 
finna tyngdpunkten. Står modellen bredbent faller lodlinjen mel-
lan fötterna och tyngdpunkten uppstår, hos en människa, ungefär 
mitt inne i bäckenet. Det gäller dock att finna balansen här så att 
den ena kroppshälften blir längre än den andre. Om så sker faller 
modellen i teckningen. En modell som står i en kontrapost är därför 

väldigt komplicerad. Här måste 
tecknaren finna lodlinjen för att 
finna rätt riktning på stödfoten 
och därmed dess förhållande till 
den andra foten för att skapa ett 
för modellen fungerande och väl-
balanserat rum. Vinkeln mellan 
de olika punkterna skapar olika 
riktningar, viktiga i samman-
hanget för att skapa en rörelse. 

Dessa rum som skapas mellan 
olika punkter kan kallas för mel-
lanrum, luftrum och uppstår i 
teckningen mellan t.ex. model-
lens ben, mellan modellen och en 
pall etc. kan utnyttjas för att sätta 
modellen i rumsliga samman-
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hang. Dessa rum kan kallas för negativa rum medan vi kan kalla 
modellen och dess konturer för positiva. De negativa rummen fyl-
ler dock samma viktiga funktion som de positiva eftersom de kan 
skapa riktningar och karaktärer för att framhäva de positiva. Ett 
samspel och vågskål för balans i teckningen. Mellanrummet kan 
skissas, fyllas i eller skivas (flera streck i en riktning) för att påvisa 
en riktning.

           De som tecknar och målar utan insikt i vetenskapen, är som skeppare, 
           som går till sjöss utan roder och kompass. 
           De kan aldrig vara säkra på, vart de styr hän. 
          Perspektivet är vägvisaren och ingångsdörren. 
          Utan det kan ingen utföra något fullkomligt på måleriets område. 
                                                                                    - Leonardo da Vinci

I en italiensk perspektiv-
bok från 1600-talet; Giulio 
Troli:Paradossi per pratticare la 
Prospettiva, Bologna 1683, sys-
tematiserade man perspektivi-
seringen av människokroppen. 
Här utgår man från en hori-
sontlinje. Människor minskar i 
storlek ju närmare de kommer 
horisontlinjen liksom de växer i 
storlek ju längre från horisont-
linjen de kommer. Antikens 
greker hade börjat återge vissa 
kroppsdelar i perspektivistisk 
förkortning, men först med 
renässansen  och dess vaknande 
intresse för anatomi fick man 
bilder av människokroppen , 
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som i alla avseenden var perspektivistiskt korrekta. Metodiskt sett 
omvandlar man helt enkelt människokroppen till en låda. Är bara 
lådan perspektivistiskt riktig kan såväl armar,huvud och ben tillfö-

ras. Jämför Andrea Mantegnas Den döde Kristus och Roland Svens-
sons perspektivteckning. På liknande sätt kan man teckna huvuden 
som ägg, på vilken mittlinjer och linjer genom ögonen underlättar 
placeringen av mun,näsa,ögon och öron. 

Det är teckningsprinciper utvecklade genom årtusenden som 
gäller även i våra dagar. 

Fil.mag.Thérèse Östlund
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Öar i Sydatlanten
År 1974 hade Roland Svensson en utställning på Naturhisto-

riska Riksmuseet: Öar i Sydatlanten.
De tre öar som var aktuella i denna visning tillhör den sydliga 

delen av den 65 000 km långa vulkankedja som kallas Centralat-
lantiska ryggen, en ofantlig s-formad vall, som vindlar fram under 
oceanens yta från arktis till antarktis. Enstaka toppar lyfter sig ur 
stora djup till havsytan.

Vi kan följa vulkankedjans sträckning vid följande namn: 
Jan Mayen, Island, Azorerna, S:t Paulsklipporna, Ascension, S:t 
Helena, Tristan de Cunhagruppen, Goughön och Bouvetön. Alla 
dessa vulkaniska atlantöar är omgivna av vida vatten, men ingen 
har en så enslig position som Tristan da Cunha, belägen nästan 
i centrum av Sydatlanten. Till närmaste mänskliga samhälle har 
tristanborna ett avstånd på ca 2 400 kilometer, som motsvarar dis-
tansen mellan Stockholm och Sicilien och då når man en annan 
ö, som för de flesta symboliserar 
begreppet isolering: S:t Helena. Ett 
mindre flygfält finns på ön Ascen-
sion, men S:t Helena och Tristan 
da Cunha saknar denna transport-
möjlighet. Den sistnämnda ön har 
inga reguljära förbindelser med 
omvärlden. Några gånger om året 
förmedlas post till och från ön med 
de fiskefartyg som arbetar under 
sommaren i tristanvattnen. Ibland 
kommer också kryssningsfartyg till 
redden på ön.

Sammanställt av Jan Wigren
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Bra reSponS på 
BåtmäSSan

Mellan 5 – 13 mars i år pågick båtmässan Allt för sjön i Älvsjö. 
Nytt för i år var att Sällskapet hade en egen monter. Detta främst 
för att informera om både utställningen på Valdemarsudde och den 
kommande biografin av Ulf Sörenson: Roland Svensson – Ömän-
niskan.

Själv hade jag fått det roliga uppdraget att ansvara för montern 
som var belägen i C-hallen. Göran Eriksson och jag hjälptes åt att 
bygga upp montern. Göran och familjen Svensson hade välvilligt 
ställt både litografier och en seriegrafi till förfogande. Nytt för i år 
var även den korgstol som Roland fått till skänks under ett besök 
på Orkneyöarna. Jan Wigren hade också med en litografi av den-
samma. Han hade även tagit fram två mycket snygga skyltar om 
både utställningen och biografin. Dessutom hade Göran anskaffat 
en DVD-spelare som under hela veckan visade tre filmer om och 
med Roland: Anders Hansers bildspel, Eric Forgrens  film och en 
tidig TV-film från 1969, En målare i utskärgård. 

Vi hade även en del böcker, vykort och en Liberiamapp till för-
säljning. Den senare såldes slut. Vi hade ett stort antal besökare 
och många kom fram och berättade personliga minnen om möten 
med Roland. Det är ju så att många människor födda på 30-, 40 
-och 50-talen som har eller har haft båt och seglat mycket i Stock-
holms skärgård har både en och två litografer av Roland hemma på 
väggen. Jag tror att utställningen i höst kommer att bli välbesökt. 
Roland Svensson är i sanning en folkkär konstnär och författare. 
Tack alla ni - både styrelse och medlemmar -  som ställde upp och 
stod i montern. 

Christer Nettelbladt
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Bilder från arBetet 
med Biografin

Mötet med Ingrid Svensson
Ingrid, Rolands fru, öppnade dörren till Rolands – och familjen 

Svenssons värld i det mycket speciella, rekonstruerat ålderdomliga, 
huset. Hon berättade om hur hon fått syn på Roland på Möjabåten 
sommaren 1939. Mötet hade bara varit ”kort och flyktigt”. Hon 
bodde då på Byholmen i ett annex till ett pensionat på Södermöja. 
Hon plockade fram fotoalbumet med svartvita bilder av henne själv 
och visade hur hon varit klädd 
första gången Roland hade 
sett henne. I albumet stod 
också inskrivet vilka färger 
kläderna hade, hon hade sytt 
och ritat dem själv. Ingrid var 
stolt över att det var hon som 
sökt upp Roland på Konstaka-
demien våren därpå och sedan 
tagit tidig semester för att följa 
med honom ut till Ljusskär. 
Till minnena från Ljusskär 
återvände hon gärna.

Det var sonen Torbjörn 
Svensson som presenterade 
mig för Ingrid en dag i mars 
2006. Det fanns en fin humor 
mellan de två, och snart kom 
även dottern Lif från England 
som hjälpte till att plocka 
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fram material och berättade om Rolands vänkrets. Jag häpnade 
över deras förtroende, jag fick gå och rota i skåp och lådor som jag 
ville. Men det var inte helt lätt i ett levande hem, det var lättare att 
bara försjunka i breven. 

Lika mycket förvånade mig egentligen förtroendet från Roland 
Svenssons vänner och Bo Grandien som ringt upp mig och frågat 
om jag ville skriva en biografi över Roland Svensson. Mitt eget dju-
pare intresse för Rolands konst hade vaknat sent, först när jag några 
år tidigare skulle skriva om honom i Vägvisare till Stockholms skär-
gård – då tyckte jag att jag såg något särskilt, en medvetenhet i 
kompositionen som förde tankarna till den asiatiska konsten. Inte 
originellt i sig, men jag visste att där fanns något jag ville fördjupa 
mig i och samtidigt förmedla när jag fick frågan om att skriva bio-
grafin.

Breven
I de väggfasta skåpen runt sängen i Rolands sovrum fanns bre-

ven från 1950-talet och framåt ordnade i pärmar, men de äldsta och 
mest lockande låg i stora kartonger, igentejpade och ordenligt hop-
bundna med snören – liksom buntarna innanför. Flera lådor hade 
påskriften 1935-1945 och breven var inte alltid kronologiskt ord-
nade. Här gick det att sakta börja rekonstruera en Roland-tid som 
få kände till, som 
de första åren på 
Konstakademien 
med hans långa 
perioder i Eng-
land och Frank-
rike. Framförallt 
var det naturligt-
vis vännernas brev 
som låg i kartong-
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erna, men där fanns också åtskilliga brevutkast av Roland själv. Två 
boxar dök upp i Storängen med brev och brevkort som Roland 
skickat till ungdomsvännen Emil Norrström – lekfullt, drastiskt 
roligt illustrerade på ett sätt som man bara kunnat ana av en del 
mycket tidiga arbeten och av de senare dagböckerna. 

Harald Lindbergs Rumshamn
Till de mest givande och lustiga breven hörde dem från den 

något äldre konstnärskollegan Harald Lindberg. Jag tog kontakt 
med Harald Lindbergs äldsta dotter Kerstin och jag och min hustru 
Margareta seglade till Rumshamn på Björkö, mitt emot Arholma 
båk. Huset som Harald Lindberg själv byggt ligger skyddat bakom 
en klippa, men ateljéfönstret sticker fram på sidan med utblick mot 
havet. Hos Lindbergs hade många konstnärer samlats och Roland 
tillbringade en längre tid här 1935. Troligen var det då han spelade 
och sjöng Evert Taubes När jag var en ung Caballero och Lindbergs 
dotter Kerstin, som då var sju år, fick klämma i med visans Pling-
plong. Kopiorna av Rolands brev till Harald hör till de värdeful-
laste – och roligaste. 

S:t Kilda
Avsikten hade varit att resa till Hebriderna och Shetlandsöarna 

på egen hand. Men så fick jag möjlighet att följa med på den resa 
som Äventyrsresor arrangerade två veckor i maj 2007 med Torbjörn 
Svensson, Jeppe Wikström och Jan Pedersen som reseledare – och 
det var något mycket intensivare, rikare och givande än jag kunnat 
föreställa mig. Det var inte heller vilken resa som helst eftersom 
den gick i Roland Svenssons kölvatten. Vi var ett 60-tal på båten, 
men det störde inte, det var lika många öbor som mötte oss på den 
gemensamma festen på Out Skerries. Och många mindes Roland. 
Att välja bilder från resan är inte lätt, men S:t Kilda kan inte und-
vikas; en bild av klippöarna och en av huvudöns amfiteaterformade 
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sluttning med byn. Vi hade turen att kunna komma iland i vackert 
väder. Roland Svensson gjorde flera försök innan han lyckades. När 
vädret till slut tillät landning, långt efter att han skrivit boken om 
Ensliga öar – låg ön i dimma. Att S:t Kildas invånare till slut hade 
givit upp och lämnat ön var något som oroade honom.

Stormen
När vi lämnade Foula – en annan ö där Rolands minne levde 

och invånarna gjort kartor med hans litografier från ön – kom stor-
men. Det hade talats om den några dagar på väderapporterna och 
nu när vi skulle gå den längsta sträckan från Foula till Färöarna tog 
vinden i. Det var inte så många som anslöt sig till middagen och 
maten var hastigt hopsvängd – kökspersonalen mådde inte heller 
bra. Under kvällen och natten rådde full storm, att vistas på bryg-
gan kändes tryggast även om krängningsmätaren överskred 30 gra-
ders svängningar åt vardera hållet och kursen måste läggas om flera 

S:t Kilda
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gånger för att vi inte skulle få sjön rätt från sidan. Oron vek när 
stormen verkade stabilisera sig och ersattes av en sorts upprymdhet 
av att uppleva fartygets möte med havet. Stormen var sedan en nyt-
tig erfarenhet vid läsningen av Roland Svensson stormskildringar 
bl.a. från tankern Vendelsö.

Ateljén och dagböckerna
Inte så få timmar tillbringades i ateljén i Storängen som Roland 

fått till skänks på sin 50-årsdag. Här fanns en uppsjö skissböcker 
och litografier men också flera fina original, bland annat en akva-
rell på ett staffli av den ang-
likanska kyrkan på Tristan 
da Cunha – en målning han 
inte ville skiljas från. I hör-
net bakom stod en kopia av 
Rembrants självporträtt. På 
ett bord i förrummet stod 
också de tre lådorna med de 

S:t Kilda



229 dagböckerna som vännen Emil snickrat åt honom och som på 
Rolands tid tidvis förvarades i kassaskåp av säkerhetsskäl. Idén att 
göra en papperskopia som också fotograferades digitalt kom från 
Sällskapet Roland Svenssons vänners arkivarie Anders Fröman. I 
omgångar om 20 körde jag till en kopist i Gamla stan och den 
digitala kopian blev en ovärderlig källa för mig. Den helt överväl-
digande tiden i ett projekt som detta går åt till att läsa brev, dag-
böcker och annan litteratur och föra anteckningar – sedan gäller 
det att finna tid att skriva, läsa igenom, och skriva om.

Grez-sur-Loing 
Ett ”naturastipendium” från Författarförbundet gjorde det möj-

ligt att för en månad flytta arbetsbordet från Stora Essingen till 

Gamla bron i Grez
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Grez-sur-Loing, tio mil sydost om Paris. Den lilla byn vid floden 
Loing blev under 1880-talet en förlösande träffpunkt för de svenska 
konstnärer som kom att bilda Konstnärsförbundet – den konstnärs-
grupp som stod Roland Svensson närmast konstnärligt. Fotografiet 
är taget ur samma vinkel som Karl Nordström målade Gamla bron 
i Grez 1882. Huset i bakgrunden är Hôtel Chevillon där många av 
kollegorna bodde, Carl Larsson i flygeln. Flera nordiska konstnärs- 
och författarorganisationer har del i huset. Omgivningarna på 5-10 
mils avstånd från Paris var viktiga för konstnärerna under andra 
hälften av 1800-talet. Grez var också en utmärkt utgångspunkt för 
besök i Corots och Millets Barbizon, Sisleys Moret-sur-Loing och 
Pissarros Pontoise.

Pontoise och Auvers
Roland hade fångats av Pontoise när han gjorde ett hastigt Paris-

besök 1936 och återvände sedan i juli 1937 för en flera månader 
lång vistelse i staden. Han skrev till Harald Lindberg: ”Staden är 
som att kliva rakt in i en duk av Cézanne eller Pissarro eller Sisley 
– Manet – Monet. Jag har tecknat hela veckan – en tjock hög med 
sådana ligger och stirrar anklagande.” Han hade fått ett litet rum i 
ett hus vid floden, 35 Quai du Potuis, ”nedanför mitt fönster flyter 
floden Oise – på kvällarna står månen på andra strand[en] och 
skyfflar silver i mitt rum”. Kvarteren där han bodde är nu borta, tro-
ligen bombade under kriget. Fem kilometer österut utmed floden 
ligger Auvers där Daubigny bott och målat och van Gogh, Rolands 
stora förebild vid den här tiden, tillbringade sina sista febrila dagar. 
Hit vallfärdade Roland och även om staden är starkt påverkad av 
van Gogh-turismen vilar ännu något gripande över kyrkogården 
uppe på de ödsliga fälten ovanför staden. Till julen reste Roland till 
Bordeaux där han skulle få bo hos den svenske konsuln – men ett 
missförstånd gjorde att denne var i Italien och Roland som gjort av 
med sina franc på färg tvingades bo under miserabla omständighe-
ter i hamnkvarteren. Hans tvivel på sin egen förmåga var kanske 
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störst och oroligast under denna tid, men åren 1936-1937 lade han 
samtidigt grunden till sitt konstnärskap.

Stora Nassa 
Stora Nassa hade en lika stark ställning i Rolands värld som 

Gillöga. Här fanns sommartid Rolands vänner, uppsyningsmän-
nen Tage och Inez Svensson som var bofasta på Tornö. Det var 
med Tage som Roland gjorde isvandringen som är så dramatiskt 
skildrad i dagböckerna och ingår i I Roland Svenssons Övärld. 
Inez, som tyvärr inte vill bli fotograferad, har berättat hur Roland 
älskade att segla omkring i den stora arkipelagen med mindre båtar 
och här hade han också sin egen hemliga favorithamn. För mig var 
Stora Nassa en av länkarna in i Rolands värld eftersom seglingarna 
till Stora Nassa hörde till mina stora upplevelser som barn, först 
med modellbåtar och sedan i en egen segeljolle.

Stora Nassa



Gillöga
Gillöga hör till de mest fantastiska öarna i Stockholms skär-

gård och det måste ha varit något enastående för Roland och Sven 
Barthel att möta John Andersson, Petrus Nordlund och Oskar 
Johansson som vistades här långa tider ”på riktigt” för att fiska. Hit 
är det knappt möjligt att lägga till med segelbåt ens i gott väder, 
men bland Roland Svenssons vänner finns Lasse Johansson, son till 
Oskar, som med sin båt hjälpt flera stockholmare till både Gillöga 
och ännu svåråtkomligare Svenska Lillö – bland dem Roland och 
Ingrid. Här syns han som en av tre ”Rolandfigurer” vid minan på 
Gillöga.

 

Seglingarna med Wallenberg
Seglingarna tillsammans med Marcus Wallenberg var något 

Roland Svensson var diskret med. I drygt tre decennier deltog han 

Åland
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ett par veckor varje som-
mar som gast och ”skepps-
målare”. Första båten var 
den inlånade Kong Bele, 
sedan Regina, som ännu 
finns kvar i släkten Wal-
lenberg. Slående är den 
ömsesidiga respekt som 
fanns mellan gjutarsonen 
från Sibirien, som varit springpojke och hisspojke i Stockholms 
Enskilda Bank i tio år, och ”Skepparen”, men kanske ännu mer 
anmärkningsvärt är hur Roland också använde seglatserna för 
arbete. Fyra – fem om mornarna rodde han i land med sin målar-
utrustning, medan de andra sov, för att arbeta. De seglade runt 
den svenska kusten, gick Göta kanal och till Norge, men oftast till 
den åländska och finska skärgården. Här lärde Roland sig åtskil-
ligt om det ålderdomliga självhushållet som blev så viktigt för hans 
skildringar av det historiska skärgårdslandskapet. Att leta upp var 
Regina gjort strandhugg, bl.a. på Åland, har hört till det mest lust-
fyllda i arbetet – och många öar återstår att utforska.

Tristan da Cunha
Inget Rolandspår har varit så märkligt att följa som det till 

Tristan da Cunha mitt ute i Sydatlanten, världens mest avlägset 
belägna samhälle. Dit går inga vanliga resor. Transportmöjlighe-
terna är ungefär desamma idag som på Rolands tid. Vanligen går 
ett fiskefartyg eller en lastbåt från Kapstaden till Tristan da Cunha 
omkring sex gånger varje år. Ofta är de få passagerarplatserna upp-
tagna av öns egna invånare och arbetare på ön. Efter flera försök 
fick jag plats på en lastbåt 26 november 2009, inhyrda norskbyggda 
Baltic trader. Den båten skulle bara stanna fyra dagar för att sedan 
återvända – om några extra arbetare ville åka hem till jul skulle 
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jag vara beredd att i stället ta nästa båt, som skulle lämna Tristan i 
början av mars 2010. Och allt var väderberoende underströks det. 
Jag fotograferade av så många böcker och dokument jag kunde för 
att kunna fortsatta skrivandet på Tristan i värsta fall.

Trots tur med vädret tog resan 7 dygn. Själva överfarten blev 
en del av mötet med ön och dess villkor. Vi ankrade utanför den 
lilla klipphyllan med byn Edinburgh of the Seven Seas, som har 
omkring 280 bybor. Jag togs emot och fick bo hos Harold och Amy 
Green, två av Rolands gamla vänner. Det blev fyra intensiva dygn 
på ön som ställde många av mina skeptiska föraningar på ända. 
Närmast gåtfull var den frid som tycktes härska trots människor-
nas utsatta belägenhet. Byn ligger mellan den drygt 2 000 meter 
höga vulkanklippan och Atlanten som här vanligen är så upprörd 
att man bara kan lämna ön omkring 70 av årets dagar. Och 1961 
hade hela öns befolkning evakuerats då vulkanen fick ett utbrott, 
en ny krater växte fram intill byn. Harold Greens brors hus hade 

Tristan da Cunha
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fattat eld av hettan och fabriken 
för djupfrysning och paketering 
av den för ön så viktiga klolösa 
hummern hade helt dränkts av 
lavaströmmen och hamnen för-
störts.

Befolkningen hade förts till 
England, avsikten var att de 
skulle slå sig ned där. Men nästan 
alla vägrade. Det var detta som 
så engagerade Roland Svensson 
att det kom att prägla resten av 
hans liv. Tristan da Cunha blev 
den ultimata ön för honom – 
dess befolkning som levt under 
extremt enkla och farofyllda för-
hållanden hade avstått från civi-
lisationens bekvämligheter för 
ett arbetsammare men friare liv. 
Som ensam reporter följde han 
med när huvuddelen av befolk-
ningen återvände, och sedan 
reste han tillbaka fyra gånger. 
Men den stora bok om Tris-
tan han drömde om förmådde 
han aldrig skriva. På Tristan da 
Cunha ses han ändå som en av 
öns främsta vänner. Återresan 
som tog nio dygn gick via ön 
Inaccessible som låg insvept av 
låga moln och regndis. I lä av ön mötte vi fiskefartyget Edinburgh. 
Fartygen lade sig jämsides och deras djupfrysta humrar lastades 
över till vårt fartyg. Ön framträdde i dimman som en fantasi av 

Harold Green

Från Harolds köksfönster



Tolkien, men hit seglade Roland i verkligheten med Tristanborna 
för att bo under primitiva förhållanden.

För mycket information kan bli skribenten övermäktigt – en 
fara som även den som skriver en biografi blir varse. Sida läggs till 
sida, materialet tycks utvidga sig åt alla håll. Allt kan inte rymmas 
- min förhoppning är ändå att det skrivna ska räcka för läsaren att 
skapa sin egen bild av den komplexa konstnären och människan 
Roland Svensson.

Text och foto Ulf Sörenson

Inaccessible

Inaccessible
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utflykt till mÖja  
18 januari 2010

Dagen efter vårt årsmöte mötte åtta medlemmar upp på buss-
terminalen Slussen i tidiga morgonväkten. En lätt förvirring upp-
kom p.g.a. att flera bussar gick till Sollenkroka brygga.

Jag frågade en ”bussvärd” och han kom med en fråga: ”Skall ni 
till Roland Svenssons grav på Möja?”  Han var redan informerad 
om vår utflykt! Vi kom alla på rätt buss. Eftersom det var morgon 
och vi åkte mot trafiken kom vi till Sollenkroka brygga i god tid för 
att fortsätta vår färd med Vaxholmsbolagets fräscha båt ”Dalarö”. 
Vi fick en fin färd genom 
tallriksis samt bröt upp 
nattgammal is vid några 
bryggor. Alla fick vi bra 
plats på övre däck med 
panoramautsikt och 
slappnade av i sköna 
fåtöljer samtidigt som vi 
njöt av morgonkaffet.

Framme vid Bergs 
brygga vandrade vi upp 
till kyrkan och Ingrid och 
Rolands grav. Vid kyrkan 
mötte några möjabor vår 
nyvalde styrelseledamot 
Britt Fogelström samt 
Margaret  Johansson och 
Kerstin Bjurman. De 
hade skottat bort snön 
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vid graven så vi kunde se hela gravstenen – den uppslagna boken 
i granit, som nu även har Ingrids namn inhugget. Vår sekreterare 
Christer Nettelbladt hade skaffat en krans med blågult band med 
guldtext: ”Roland Svenssons Vänner”.

Vi lade ner kransen och hade en tyst stund för inre samling. För 
alla oss kändes det fint att få göra detta på Rolands 100-årsdag.

Sedan vandrade vi till Wikströms fisk i Ramsmora och fick en 
härlig lunch med stekt strömmingsflundra, som Ingalill lagat till. 
Vi fick också tillfälle att titta på den numera permanenta  utställ-
ningen på övre planet.

Eftersom båten hem inte skulle gå förrän klockan 16.10 blev vi 
inbjudna att värma oss hos familjen Fogelström. Vi fick en ”mysig” 
stund i den begynnande skymningen. Tack Britt! Mörkret kom 
tidigt, så när vi med ordi-
narie buss i god tid kom 
till Möjaströms brygga 
var det kolmörkt. Nu 
embarkerade vi åter M/S 
Dalarö för en ny färd 
över fjärdarna till Sollen-
kroka. Därefter buss till 
Slussen. Vi var alla över-
tygade att vi hade haft 
en fantastisk dag här ute 
i skärgården på en udda 
tid – ”Skärgården i vin-
terdvala” fint skildrad i 
flera av Rolands verk.

Göran Eriksson
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utflykt till ljuSSkär 
SÖndagen den 16 maj 

Inspirerade av Ulf Sörenssons artikel i vår årsskift 2009 om 
Ingrid och Rolands sommar på Inre Ljusskär 1940, beslutade vi 
därför att göra ett besök där. Vår medlem Sune Fogelström, Möja, 
som har tillgång till M/V Aqurella, mötte oss vid Boda brygga. Vi 
gjorde ett kort stopp vid Berg på Möja, där ytterligare några med-
lemmar kunde embarkera båten. Vi blev nu 16 stycken deltagare 
med Torbjörn i spetsen. Han hade redan dagen innan varit och 
rekognoserat  var vi lämpligen kunde lägga till. Himlen var litet 
gråmulen då vi med bussen från Slussen började färden. När vi 
hade kommit  ombord på Aquarella började det att spricka upp, 
som det oftast gör i ytterskärgården och vi fick en strålande försom-
mardag med en mycket måttlig bris.
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Inre Ljusskär ligger i yttre 
delen av Möjaskärgården. 
Roland hade fått låna Evert Sjö-
bloms bod i mitten av juni och 
kunde tillbringa flera veckor 
här ute. Ingrid var tvungen att 
resa in och arbeta, men kunde 
återvända för ytterligare några 
dagar kring midsommar. 

Roland återvände till denna 
del av skärgården många gånger 
och har berättat hur starkt 
han och Sven Barthel kände 
för denna skärgård. Septem-
ber 2002 besökte Ingrid och 
Roland både Möja och Tornö 
en sista gång, tack vare att han 
fick möjlighet att färdas med 
Läkarbåten och dr Ullhammar. 
Torbjörn berättade att det var 

ett önskemål från Ingrid och Roland att få återse Ljusskären, varför 
man  tog en sväng till Ljusskären, men man gick inte iland.

Vi lade till vid en 
klippa, som Torbjörn 
hade utsett dagen 
innan. Därefter fick 
vi vandra i strand-
stenarna till den lilla 
boden. Torbjörn hade 
fått nyckel så vi kunde 
få se den inre dörren 
där Ingrid hade målat 
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blomstermotiv på de 
tre dörrspeglarna, som 
vette in mot rummet. 
Och Roland en närmast 
skämtbild i Albert Eng-
ströms anda på utsidan 
av dörren som vette ut 
mot bodsvalen.

Inne på väggen fanns 
en pennteckning av 
Evert Sjöblom signerad 

av Roland. Boden är belägen en bit upp från stranden inbäddad 
i en gles skog. Ca 50 meter fanns en numera kraftigt uppgrundad 
liten naturhamn. Efter att sett denna idylliska plats och bod vand-
rade vi tillbaka till båten, där smörgås och kaffe väntade. Eftersom 
vi var nära en annan klassisk ögrupp, Hjortronkobbarna. kunde vi 
få se en glimt av dessa då vi passerade på vår väg till Ramsmora och 
den väntande lunchen på Wikströms Fisk. Före lunchen gjorde vi 
ett kort besök på Tornö och fick bese Rolands sommarateljé uppe 
på berget med fin västlig utsikt mot Möja och Långvik.

Nu väntade lunchen, som smakade som vanligt mycket bra,  
inte minst för att vi kunde sitta ute i solskenet. 

Sedan kunde vi konstatera att vår utställning av Roland repro-
duktioner fortfarande kan beses i restarurangens konferensavdel-
ning.

Nu var det dags att vandra ner till Ramsmora brygga för att ta 
Vaxholmsbåten till Sollenkroka för bussfärd till Slussen. Några av 
oss föredrog att fortsätta med båten ända till Strömkajen.

Alla var övertygade att vi hade haft en mycket fin dag i Roland 
Svenssons kölvatten.

Göran Eriksson
Foto: Lola Wolff och Göran Eriksson
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