
Jubileumsskrift
2008

Jubileumsskrift

Sällskapet Roland Svenssons VännerSällskapet Roland Svenssons Vänner

2008







: 



 





Sällskapet Roland Svenssons vänner 2003-2008

Sällskapet Roland Svenssons Vänner firar 2008 sitt femårsjubi-
leum. Samtidigt är det fem år sedan Roland gick bort.I föreliggande 
skrift vill Roland Svenssons Vänner hedra hans minne genom att 
publicera två uppsatser. Den ena handlar om Roland Svenssons 
uppväxt och familjeförhållanden. Den andra handlar om Roland 
Svensson och Tristan da Cunha.

Roland Svenssons Vänner bildades alltså 2003 för att främja och 
sprida kunskap om Roland Svenssons konstnärskap. Sällskapet vill 
också stimulera till studier av hans konst och konstnärskap samt 
främja nyutgivning av tryckta och otryckta arbeten.

Roland Svensson (1910-2003) tillhör de konstnärer som redan 
under sin livstid fick en plats i svenska folkets hjärtan.

Hans skildringar av den stockholmska skärgården och dess inne-
vånare lever vidare med oförminskad intensitet trots att livet på 
öarna med tiden starkt förändrats.

Även om Roland Svensson större delen av sitt liv var verksam i 
den svenska skärgården gjorde han många resor och särskilt intres-
santa är hans arbeten från ensliga öar i Nord- och Sydatlanten. I 
jubileumsskriften tar vi bland annat fasta på hans resor till Tristan 
da Cunha, som han själv skrev om i en hyllningsskrift till Marcus 
Wallenbergs 75-årsdag 1974.

Vi ser nu fram mot den retrospektiva utställning som Walde-
marsudde anordnar hösten 2010 – våren 2011. Då föreligger även 
en biografi över Roland Svensson som Sällskapet Roland Svens-
sons Vänner initierat. Vi hoppas att Du får glädje av denna skrift, 
vars textinnehåll i sig är unikt och som har försetts med många av 
Roland Svenssons härliga bilder.

Sällskapet Roland Svenssons Vänner

Sten Erickson
ordförande
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Roland Svenssons uppväxt 
och familjeförhållanden

Utdrag ur en Prosemiarieuppsats i konstvetenskap,
ventilerad våren 2005 

”En monografisk studie av skärgårdskonstnären Roland 
Svensson”  skriven av Fil.kand. Thérèse Östlund.    

Bildbearbetning Jan Wigren.
I bildtexten där enbart litografi anges avser det  
svart/vit litografi. Mått är angivna i höjd x bredd

Roland Svensson växte upp på Roslagsgatan i arbetarstadsdelen 
Sibirien i Stockholm. Hans far var gjutare vid Örlogsvarvet och 
familjen hade fem barn. Roland Svensson såg havet för första 
gången när han under första världskriget befann sig på en som-
markoloni på Väddö. Det var där som den femåriga taniga arbe-
tarpojken fann sin kärlek till skärgården. Det brusande havet 
och den fria horisonten gav ett bestående intryck som kom att 
prägla hela hans konstnärsliv. Sedan 1930-talet hade han en fast 
sommarbas på ön Möja i Stockholms skärgård för sina ihärdiga 
seglatser. Sedan 1949 hyrde familjen Svensson på Tornö, nordost 
om Möjalandet (tillhörande Lökaby) en enkel stuga med utedass, 
utan varmvatten och TV. Familjen bestod av fru Ingrid, barnen 
Lif och Torbjörn.
   Torbjörn kom att ärva faderns kärlek till skärgården och blev 
sedermera skeppare på ångbåten Saltsjön. Under Roland Svens-
sons långa vistelser i skärgården och utomlands fick hans hustru 
likt en sjömanshustru sköta hem och barn. Hustru Ingrid fick 
tillbringa många jular ensam med barnen då han halvårsvis var 
bortrest och sade själv i en intervju med Birgitta Rubin i Dagens 
Nyheter 1995, att konstnärsfruar har det ”besvärligt”. Han sade 
även i intervjun:  Jag kunde gå upp klockan tre på morgonen och ro 
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tio nautiska mil med lite hårt bröd och målargrejor i båten. Det var 
bara en lycka, jag var van vid det.
   Birgitta Rubin beskriver Roland Svensson som en primitivist, 
som njuter av att rulla sig i snön och ”nöjd, våt och trött” efter en 
morgonövning i oktoberstorm. Hon beskriver honom även som 
en man som vanligtvis går i blåställ men dagen till ära för inter-
vjun är uppsträckt i grårutig väst, vit skjorta och välpressade byxor 
under den vita målarrocken.

Vid tiden för denna intervju, 1995, går konstnären med käpp 
efter en hjärtinfarkt under vintern och folkbåten är såld. Han ut-
trycker angående detta: Det är lite ovant, jag har aldrig varit sjuk 
och alltid känt mig som en isbjörn! 
   Roland Svensson kom att vistas i Möja-arkipelagen under 60 
år:
Få konstnärer har levt så envetet i sin miljö som jag har gjort. Efter 
60 år kan jag varje sten både över och under vattenytan. Skärgårds-
livet är den bästa biten av mitt liv! 
   Roland Svenssons stora frånvaro från hustru och barn var en av 
anledningarna till att han började föra dagbok. Familjen skulle på 
så sätt kunna läsa vad han varit med om, följa hans resa och förstå 
hans upplevelser på främmande breddgrader. Även vad ensamma 
dagar och nätter innebar.
   Professor Bo Grandien skriver i en minnesteckning över Roland 
Svensson att ”… Den som lärde känna Roland Svensson slogs av 
det allvar och den ärlighet han lade in i sitt skapande. Där fanns 
ödmjukhet, samtidigt som han hela tiden tyckte sig känna  att han 
aldrig, trots outtröttlig strävan, skulle hinna ända fram ”.
   Roland Svenssons skaparlust kom enligt honom själv tidigt i 
livet då han ritade på små pappersbitar bilder som kamraterna 
önskade; en riddare i rustning, ett skepp i storm etc. Hans mor 
klippte pappersfigurer under högtidsstunder och hans far gick 
varje söndag på museum tillsammans med sin son Roland. Gratis 
var även församlingsbiblioteken för de bildningstörstande arbe-
tarna. Hans far var sjuklig och Roland tvingades därför tidigt ut i 
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förvärvslivet och efter avslu-
tad folkskoleundervisning 
började han arbeta på en 
motorkutter och när hösten 
kom som bankbud.

Roland Svenssons mor Sel-
ma ägde även talang i mål-
ning, här ett exempel på ett 
blomsterstilleben i olja. Ku-
lörerna är starka och moti-
vet uttrycks starkt naivis-
tiskt. Den moderna fram-
toningen i Selmas målning 
samt hennes kulörval blir 
intressant att jämföra med 
målningar utförda av hen-
nes son under 1980-talet.

All fritid ägnades till teck-
ning, målning och litterära 
studier. Roland Svensson tillbringade sina lunchraster på Natio-
nalmuseums gravyr- och handteckningssamling. Inför konserva-
tor Gustaf Jaensson visades efter förfrågan studier som kom att 
kommenteras under en tid för att sedan visas upp för professor 
Isaac Grünewald som rådde Roland Svensson att välja konstnärs-
banan.

Det var även Isaac Grünewald som utverkade ett understöd hos 
Jacob Wallenberg som motsvarade den lön han hade som bud-
pojke och som kom att gälla under studieåren på Konstakademin. 
Från kvällskurser på Blombergs målarskola gick sedan studierna 
till Konstakademin år 1934. Isaac Grünewald blev hans lärare 
men i den grafiska skolan blev Harald Sallberg betydelsefull både 
som lärare och vän. Som äldre elev på Konstakademin fick han 

Blommmor på bord.  Selma Svensson.  
Olja,  25x30 cm. Privat ägo.
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så tillgång till en egen ateljé till sin stora lycka. Han hade en stor 
kalksten liggande på  arbetsbordet där han lärde sig den litogra-
fiska möjligheten med sina litografiska kritor.
   Han beskriver studieåren som stimulerande bland kamraterna 
med kritik och diskussioner, men även dess baksida som den fria 
arbetarens ekonomiskt otrygga vardag som sågs som ett ok för 
dem alla. Roland Svenssons syn på sitt konstnärskap beskriver 
han som ”en vacklan mellan övermodig självtillit och utplånande 
självkritik”. Att försöka bevara sin tro på att hans arbete var me-
ningsfullt var av stor vikt, även om det mål han strävade mot syn-
tes ligga i fjärran.

Konstnärskapet ansåg Roland Svensson vara tidlöst, där konst-
nären ständigt befinner sig i ett lärostadium. Metoderna såg han 
skifta beroende på konstnärens olika temperament och karaktär 
men såg sitt konstnärskap som bestående resultat först efter en 

Roland  Svenssons  första litografi.  
Kalle Anderssons bod  Gillöga. 1938. Litografi,                
42x60 cm. Upplaga ca 10 ex. Enligt  uppgift  av 
Roland är det kalkstenen till denna litografi som ligger 
på bordet och är under arbete i ”Från min ateljé på 
Akademien”.  

Från min ateljé på  
Akademien.
1939. Litografi,  36x24 cm.     
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långsam mognad. Roland Svensson kom att vara elev på akade-
min till år 1940. Hans fortsatta konst kom alltid att ligga i samma 
realistiska återgivning och han påverkades lite i sin egen stil av 
yttre påverkan och moderna influenser. Han målade i en tradition 
som varade från Konstnärsförbundets dagar. Axel Sjöberg, Albert 
Engström, Bruno Liljefors och Rickard Lindström var dess främ-
sta företrädare.
    Det ingick inte i den konstnärliga utbildningen vid Konstaka-
demin att lära sig den grafiska konsten. Det var upp till dem som 
fann sig nyfikna att själva söka upp Etsningsskolans dunkla, tryck-
färgsdoftande lokaler i gamla Sergelhuset vid Hötorget som senare 
kom att heta Skolan för Grafisk Konst. Det var i den miljön som 
Roland Svensson fick lära sig den litografiska tekniken. Det fanns 
många olika tekniker att välja mellan men den litografiska tek-
niken föreslogs av Roland Svenssons lärare Harald Sallberg och 
kom sen att bli ett väl förknippat element med hans konstnärskap.   
På skolan fanns det begränsade tillgångar till litografiska fram-
ställningar och särskilt till att framställa färglitografier som kunde 
kräva upp till åtta stycken stenar. Vilket gjorde begränsningen till 
svart/vita litografier. Med feta vässade litografiska pennor teckna-
des motivet omvänt på stenen för att sedan etsas och förbehand-
las. Sedan invalsades stenen med färg och första avdraget kunde 
göras. När stenen var tecknad måste en yrkeslitograf tillkallas för 
att behandla stenen och göra ett provtryck. Några ekonomiska 
vinster fanns det inte utrymme till på den tiden utan för att få till 
ett färgtryck fick eleverna betala själva för ett tryck.
    Det var inte förrän Rolf Jansson bröt sig loss från sin över-
tryckartjänst på Julius Ohlséns Litografiska och startade en liten 
enskild rörelse som det fanns en möjlighet för de konstnärer som 
ville experimentera i den litografiska konsten. Att framställa en 
färglitografi är både tidskrävande, kräver skicklighet och är dyrt 
varför det kräver ett stöd från en större organisation och en intres-
serad köpkrets.

När ”Föreningen för Grafisk Konst” och Folket i Bilds Konst-
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klubb år 1947 samt 1948 kom med uppdrag för Rolf Jansson, 
mot ett litet arvode, kunde en ny tid ses komma. Allmänhetens 
intresse ökade och därmed litografierna som till en billig peng 
kunde köpas av vem som helst för att pryda det nya folkhemmet. 
Roland Svensson arbetade nära Rolf Jansson sedan han öppnat sin 
verkstad 1945 och framåt då de delade samma syn på att kalksten 
och stenpress var de rätta instrumenten för att framställa en lito-
grafi.
   Roland Svensson förde inget kartotek över sina litografier vilket 
han själv ansåg var synd och fick då verifiera årtalen i efterhand. 
”God konst i Hem och Samlingslokaler” hette en utställning på 
Nationalmuseum år 1945. Anna Sjögren, hustru till skulptören 
Nils Sjögren, var utställningens samordnare. Inbjudna till utställ-
ningen var tio konstnärer som skulle utföra de färglitografier som 
skulle ställas ut och säljas. 
    De tio konstnärerna var Albin Amelin, Oskar Bergman, Tor 
Bjurström, X:et, Henrik Finne, Isaac Grünewald, Johan Johans-

Lommens bod på Gillöga.  1945. Färglitografi,  40x67 cm.
Enligt egen uppgift var han inte helt nöjd  med utförandet, 
men litografin mottogs väl av konstvänner och skärgårdsbor.
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son, Lennart Rodhe, Otto Sköld och Roland Svensson. Utställ-
ningen låg under beskydd av HKH prins Eugen. Roland Svensson 
kände press under framställningen av litografin och hans bidrag 
”Lommens bod. Vinter. Gillöga. 1945”, blev han mycket miss-
nöjd med. Upplagan blev på 200 exemplar och priset på en inra-
mad litografi var 55 kronor. 
Utställningen blev mycket väl bemött och en framgång även ur en 
ekonomisk synvinkel, en milstolpe för den grafiska konsten.

Roland Svensson hade alltid skissblocket med sig som en ständig 
följeslagare vart han än befann sig. Olja, pastell och akvarell fanns 
även med som redskap i hans konstnärskap men litografin förblev 
hans främsta konstnärliga instrument. Förhållandet till använd-
ning av kamera kom sent in i bilden med en aning misstänksam-
het berättar han i hans bok Bilder och Minnen (1981). Det var 
när han skulle följa med följet tillbaks till Tristan da Cunha som 
han skaffade en kamera och lärde sig hur den fungerade. Han 

Min ateljé på S:t Tornö. 
1960. Litografi  20x20 cm. 

Roland Svensson på väg in i sin 
ateljé.
Foto: Jan Wigren. Kamera Nikon
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ville kunna dokumentera återfärden, hinna fånga ögonblick och 
förlopp. Roland Svensson menade att kameran sedan dess alltid 
följt med på långresor men aldrig inskränkt på skissblocket, och 
att kameran som instrument och förhållandet till fotokonsten res-
pekterades av honom. Främst då han upptäckte att all fotoutrust-
ning som krävdes för att kunna få till ett bra foto och tiden för att 
finna den rätta vinkeln tog lika stort praktiskt utrymme som när 
alla målarredskap skulle bäras med. Det var när Roland Svensson 
befann sig på de öar i Sydatlanten med dess svåra terräng som 
detta upptäcktes.
    Roland Svenssons tidigaste verk (ca.1930-1950) är motiv från 
främst Stockholms skärgård. De speglar alla det enkla men hårda 
livet i  skärgården. Människor som i stillhet är upptagna av sysslor 
som att laga nät, rengöring av bössan men även vilande på köks-
soffan. 

Hugo lyssnar till radio.
1939. Litografi, 30x40 cm.

Mitt kök. 1939.   
Litografi, 30x20 cm.



- 11 -

Interiörsmotiven har ett sorts utandning och lugn över sig, som 
om människorna gått in i sitt inre för att finna vila, ro och hämta 
nya krafter. Interiören är enkel och på gränsen till torftig. Allt är 
spartanskt och avskalat och människorna i interiören ser enkla 
ut men det mystiska lugnet förtäljer annat, här vilar något dolt. 
Kanske är det historier, levnadsöden och förhoppningar? Få, om 
ens någon person är avbildad med en direkt blick. Jag kan som 
betraktare inte möta någons blick. Alla synes vara upptagna av 
sina tankar eller sysslor. De flesta litografierna är svart/vita och få i 
färg men detta har vi fått förklaring till tidigare då dessa var alltför 
dyra att framställa. (egen kommentar)

En litografi trycktes i färg och det var Kväll  från 1941.  Denna var 
beställd av Föreningen för Grafisk Konst för deras portfölj år 1941. 
Upplagan var 310 stycken signerade exemplar och 310 stycken 
i en osignerad edition . Litografin tecknades på tre stenar med 
stor lustvånda och ”darrande” hand då uppdragsgivarna sågs vara 
stränga i sina omdömen och förväntan. De som synade konst-
verket var Ragnar Hoppe och Gunnar Jungmarker. Litografin 
trycktes hos Haeggströms.  Motivet kommer från tiden då Roland 

Farbror Jansson bor nät. 
1939. Litografi, 28x19 cm.

Efter jakten. 
1939. Litografi, 40x29 cm.
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Svensson bodde en tid hos en familj i byn Ramsmora på Möja.
Byn bestod då av tjugo självhushållande familjer med barn i alla 
stugor och kreatur i ladugården. Roland Svensson beskriver byn 
som ”levande” med skvaltkvarn och bybrunn och där hemmen 
doftade sötmjölk och fisk. Hemmen beskrivs som enkla och 
trånga. ”Kväll” tecknades i ett hem där nio barn och två vuxna 
samsades om utrymmet i köket och en mindre kammare. Husfar 
var en gammal djupvattenseglare som berättade många historier 
om kvällarna och husmor beskrivs som fullt sysselsatt av hus-
hållssysslor till långt in på småtimmarna, och då begreppet ”kura 
skymning” endast fanns i hennes minne.
   

Det var där på Möja under 1930-talets första år som det första 
mötet skedde med skärgårdsborna. Roland Svensson lärde då 
känna en människotyp – ömänniskan – som han skulle söka sig 
till under en stor del av sin fortsatta levnad, inte bara i Stockholms 
skärgård utan även i de skotska övärldarna och slutligen på den 
ensliga ön Tristan da Cunha i Sydatlanten.  

Kväll. 1941. Roland Svenssons första färglitografi, 39x30 cm.
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Efter hans fem besök på denna avlägsna ö kom han att få hund-
ratalet brev per år och därmed upprätthöll kontakten med denna 
”ensammaste Ön i hela världen ”. Det som fascinerade honom var 
öbons integritet och naturliga värdighet. Där fanns en samman-
hållning som gjorde att gamla traditioner bevarades. Där fanns 
också en jämlikhet grundad på praktiskt kunnande.
    Mångkunnighet var nödvändig och skapade förutsättningar 
för överlevnad. Dessa två stora upplevelser satte sin prägel både 
på hans konst och på hans kulturhistoriska skildringar av ölivet i 
Sverige liksom i fjärran. Roland Svensson sökte det enkla och det 
traditionella både i sin konst men även i sitt leverne. I intervjun 
med Birgitta Rubin sade han; Jag är tacksam över att jag inte har 
varit så förmögen, utan beroende av bofasta skärgårdsbor som gett 
mig husrum. Då kommer man närmare människorna.
    Därav kunde han så skildra ölivet genom att som en antropolog 
skildra deras leverne. Han intervjuade själv de gamla skärgårdsbor-
na gällande deras matvanor och bruk av svingalla vid köldskador, 
deras språkbruk som ex. att ”fresta” isen med en pik och bekla-
gar som alla skärgårdsnostalgiker att de klassiska, vita ångbåtarna 
försvann. Han beskriver konstnären som klasslös. Roland Svens-
son seglade ofta med Jacob och Marcus Wallenberg, och tecknade 
kärleksfulla porträtt av skärgårdsprofiler som hemmansägare John 
Andersson från Långvik på Möja (1879-1956) ”en gentleman av 
födsel” och August i Långvik, ” Ja´fyller 97 i nästa månad – ja, de 
é bevis på att man inte e´ hopslagen av några utskottsbräder från 
början!”. 
  Boken Skärgårdsliv i gången tid, 1961, gavs som minne till Mö-
jafiskaren, båtbyggaren och spelmannen John Andersson.Roland 
Svensson skrev även målande beskrivningar av de olika männis-
korna han träffade under sina resor. Skeppare, öbor och sjöfolk 
blev kärleksfullt och högaktningsfullt beskrivna på ett öppet och 
naturligt vis i hans olika reseskildringar. Katarina Saltzman be-
handlar begreppet place – space, i sin avhandling: Inget landskap är 
en ö. Dialektik och praktik i öländska landskap (2001). Hon menar 
att ett landskap innehar både kontinuitet och förändring, varak-
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tighet och förgänglighet. Det kan ses som ett rum i nuet men där 
det förflutna framträder och där människorna har sin egen roll 
som är av betydelse i ett förlopp där framtiden formas. Etnologen 
Åke Campbell gav år 1936 ut boken Kulturlandskapet, där beskri-
ver han landskapet som tre olika skikt; oorganiska naturlandskap, 
organiska landskap och kulturlandskap. Kulturlandskapet förklarar 
han var ”trädgårdstäppan, åkern, ängen, fiskeläget, bondbyn, gru-
van, jaktmarken, staden, vägen och diken etc.”. Jag anser att om 
Roland Svensson ansågs studera människor såsom en antropolog 
skulle ha gjort, bör väl då tilläggas att han genom sin konst också 
parallellt arbetade som etnolog då han rörde sig, återgav och för-
tydligade begreppet place – space i såväl skrift som bild.

Sandhamnshålet 1978, får i denna skrift representera de motiv 
som är starkt förknippade med Roland Svenssons konstnärskap. 
De röda stugorna, de grå klipphällarna, den vita ångbåten, män 

John Andersson. 
1939. Litografi, 30x20 cm.

Okänd kvinna. 
1949.  Litografi, 25x15 cm.
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som riggar sina segelbåtar och den granna färgskalan som fångar 
det ögonblick en sommargäst önskar uppleva när hon/han besö-
ker skärgården. Roland Svensson skriver i sin bok Bilder och min-
nen, att det är uppfriskande med en seglats till Sandhamn för att 
betrakta det festliga båtlivet men att det är om vintern som Ro-
land Svensson föredrar Sandhamn. Han skriver: ”Sommarglädjen 
och det populära folklivet kastar dock en skugga över det pittoreska 
lots- och tullsamhället. En stor del av de äldre husen och gårdarna har 
erövrats av välbärgat fritidsfolk”.

Litografin Sandhamnshålet  återfinns på framsidan av denna 
skrift.

Referenser till denna text återfinns i originaldokumentet i Sällska-
pets Roland Svenssons vänners arkiv.

Självporträtt.  
1939. 
Litografi, 38x26 cm.
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”En sällsam seglats” 
 av Roland Svensson

Essä ur boken Från skilda fält tillägnad Marcus Wallenberg år 
1974. Bildval och bearbetning fil.kand. Thérèse Östlund och Jan 
Wigren. Fotografier bearbetade av John Ekwall.

Rorsman. 1980. Färglitografi, 51 x 45 cm. Privat ägo.
Föreställande Marcus Wallenberg till rors i sin segelbåt. Litografin har en 
personlig dedikation vilket Roland Svensson ofta skrev på sina verk vid gåva till 
familj och vänner.
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Ögruppen Tristan da Cunha är en liten brittisk kronkoloni, som 
annekterades år 1816, vid samma tidpunkt som Napoleon med 
hovfolk, tjänare, ridhästar och mästerkocken Chandelier motvil-
ligt tog Longwood house på S:t Helenas högland i besittning.
   Det är bara huvudön i tristangruppen som är befolkad. De öv-
riga öarna – Nightingale, Inaccessible, Alex- och Stoltenhofföarna 
och Goughön är totalt hamnlösa ösolitärer. De tillhör storhavets, 
ännu oförstörda tillgångar, präglade av en mäktig endemisk flora 
och fauna.
   Tristan da Cunhas position är 37 gr. sydlig latitud och 12 gr. 
västlig longitud, ungefär midwaters mellan Godahoppsudden och 
Kap Horn. Det är i randen av The Roaring Forties, där västvin-
den med stormstyrka sveper runt klotet. I nutid ligger ön långt 
från alla fartygsrutter. Annat var det under segelskeppens tid, då 
västvinden nyttjades av alla skepp 
som kom ”Easting down”. Att pejla 
den 2600 meter höga vulkanön gav 
navigatören tillfälle att kontrollera 
sitt bestick. Var vinden gynnsam 
kunde man också brassa back utan-
för samhället och idka byteshandel 
med byborna. Det var många nyt-
tiga ting parterna kunde ge varan-
dra. Öborna behövde tågvirke, se-
gelduk, järn och spik, tjära, kläder 
med mera. Som byte kunde de förse 
skeppen med färskmat; fågel, fisk 
och kött, grönsaker och friskt vat-
ten från fjället. Men den tiden är i 
bleknat minne! I kommunikatio-
nernas tidevarv hamnar alla avsides 
orter utanför Trafikkarusellen.
   År 1974 lever 292 människor ett 
strävsamt, men harmoniskt och fridsamt liv i relativ ostördhet, 
därute på ön. Ett efter omständigheterna  väl utvecklat fiske av 
den klolösa hummern (Jasus tristanii) kallad Rock-lobster, har 

Under sail. 1972. Frimärke,  
4 x 2,5 cm. Förlaga i akvarell. 
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blivit det hopp man bygger sin framtid på. Ett brittiskt bolag har 
koncession på fisket inom ögruppen.  De har också byggt en fis-
kefabrik på ön, där öbornas fångster exportförpackas och djupfry-
ses i väntan på transport till den avlägsna marknaden. Nästan all 
kontakt mellan ösamhället och utanförvärlden sker med hjälp av 
fiskebolagets tre fångstbåtar, som under den sydatlantiska som-
maren arbetar i tristanvatten. Den närmaste fastlandspunkten är 
Kapstaden, en distans om 2 800 km från Tristan da Cunha. Post-
lägenheterna överskrider sällan tio gånger om året. Det anses att 
Tristan är ett av världens ensligast belägna samhällen med väster-
ländsk livsföring.
   Hav, vindar och båtar dominerar ölivets alla aktiviteter. Det är 
därför naturligt, att samtal mellan män ofta kretsar runt seglatser 
och båtar. Det är ett ämne de behärskar.
   När de talar om båtar, är det alltid de så kallade ”longboats” det 
gäller. Det är farkoster som skapats och fulländats av erfarna öbor. 
Jag har deltagit i deras seglatser flera gånger och upplevt, för en 
bortklemad storstadsmänniska, nästan obeskrivliga äventyr under 
deras hägn. Seglatserna med långbåtarna har en avgörande psy-
kologisk betydelse för ölivet; utan dessa utflykter skulle dagarnas 
enahanda arbetslunk bli för pressande. Seglatserna, som man utför 
under sommarhalvåret, förenar alla individer därför att samman-
hållning är nödvändig – motståndarna är naturkrafterna hav och 
vind. Oskicklighet, slarv eller felbedömning straffas omgående. 
Dessa seglatser ger utrymme för djärvhet och duglighet, och det 
är viktiga ingredienser i alla människors liv. När de dessutom vilar 
på nyttobasis får upplevelserna ännu större värde! Man för hem 
till byn cirka 40 000 pingvinägg, 60 ton värdefull pingvinguano 
från pingvinkolonierna, tusentals feta ungfåglar från storlirornas 
mångmiljon-kolonier, man smälter fågelspäck och har stekolja 
för vintern m.m. När en samfälld aktivitet ger både nytta, nöje 
och äventyr då blir lyckan fullständig hos öfolk med tristanbornas 
bakgrund.
   De här seglatserna utgör liksom centrum i öbornas Livshjul! 
Långbåten som symbol för deras självständighet kom tydligt 
i dagen när tristanborna tvingades snabbevakuera sina hem vid 
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vulkanutbrottet 1961. I två år låg de uppallade utanför deras för-
läggning i Calshot utanför Southampton. Främlingar samlades 
runt skroven och stirrade på de ovanliga farkosterna, ömännen 
vaktade dem som guldklimpar. Det var männens samlingspunkt 
under arbetsfria dagar. Man skrapade, oljade och målade skroven. 
Varför var de så måna om båtarna under denna ovissa tid?  Jo, de 
representerade länken med hemön därnere i storhavet.  Långbåten 
var symbolen för deras egenart, för deras eniga önskan att åter-
vända hem! Jag ska försöka beskriva denna märkliga farkost, som 
förutom nämnda övervärden också är en makalös sjöbåt i kun-
niga mäns händer. Skrovet är byggt av smala ribbor och krokiga 
grenar som spant, det enda båtvirke som finns på ön. Kölstock, 
för-och akterstäv och bettar är grova plankor – i regel gammalt 
vrakgods. Bordläggningen är grov segelduk som sömmas och 
sträcks över ribbstommen. Duken oljas och målas och pyntas med 
blå och röda fält  under sudbanden, det bidrar att framhäva  den 
vackra kroppen.  Skrovformen är inspirerad av de gamla valbå-
tarnas djärva linjer. Den är dubbeländad med ett kraftigt språng, 
som garanterar sjövärdighet. Hon är tio meter lång och två och 
en halv meter bred midskepps. Skrovet väger bara 800 kg, vilket 
är anmärkningsvärt lite för en så pass stor och lastdryg båt. Det 
är väsentligt för öborna att disponera ett grundgående och inte 
alltför tungt båtskrov, när de ska ut på sina riskfyllda seglatser, där 
landning  alltid måste ske vid utsatta, svårtillgängliga stränder.
   Ett alldeles unikt undanvindssegel har utvecklats av öbornas 
erfarenhet; en högpikad gaffelrigg med ett nästan triangulärt, lös-
fotat storsegel och en liten fock med lång bom, som saxas kran-
balksvis om styrbord och babord. Storseglets yta är 35 kvm och 
focken har 8-10 kvm. Den närmaste släktingen till detta segel är 
den rigg, som valfångarna på ön Pico i Azorerna nyttjar. Skrov och 
rigg är skapade för snabbaste möjliga undanvindssegling.
   Det gäller för männen att skyndsamt nå de utliggande öarna, när 
de lämnat hemkusten. Inaccessible och Nightingale ligger ca 25 
nautiska mil från huvudön. Samtliga öar i Tristangruppen är totalt 
hamnlösa. Ett undantag är den lilla grop man lyckats spränga in i 
lavakusten vid fiskefabriken på hemön, men även den bassängen 
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är stängd de flesta dagar. Under 1973  kunde man endast 68 dagar 
komma till sjöss för att utöva fiske. Ändå var ömännens fångst    
59 000 kg exportförpackade hummerstjärtar under året.
Snabba vindkantringar och lokala överfallsväder är vanliga runt 

Tristan da Cunha group. 
1963. Färglitografi, 29x38 cm. 
Karta över ögruppen Tristan da 
Cunha från portföljen Tristan 
da Cunha, South Atlantic. 

Tristan Island. 1963. Färglitografi, 29x38 cm. Roland Svensson lyckas 
framhäva Sydatlantens förrädiska väder med snabba väderomslag
genom att lämna fält utan färg. Den vita färgen låter sig framhävas i molnens 
runda formationer och havets rytmiska sjö. På så vis skapar Roland Svensson 
djup i sin bild vilket får den att bli närmast tredimensionell och rörlig.    
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Roland Svensson och den klolösa hummern. 1972.  
S/v fotografi, upplösning okänd. Fotograf Dr. M Richardson.
Fotot är taget på Roland Svensson under ett av sina återbesök på ön Tristan 
da Cunha. Den kollektiva fiskefabriken har vid denna tid lyckats uppnå en 
mycket god avkastning där efterfrågan är större än tillgången.  

The Tastiest in the World. 1972. Färgfoto, upplösning okänd. Fotograf 
Roland Svensson. Fiskefabrikens produkter för export.
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havsfjäll av Tristans format. Lika vanskliga kan de långa läbältena 
vara, som ibland sträcker sig 10-15 nautiska mil från det väldiga 
ömassivet. Inom lätriangeln är den grova havssjön ofta våldsamt 
besvärlig. Därför är det av stor vikt att skroven är lättdrivna med 
årornas hjälp. Långbåtarna har tre par storåror, och besättningen  
om sex man, vet hur man ska hantera sådana redskap.
   Som jag tidigare nämnt, finns det alltid ett ändamål med seg-
latserna. Är det i början av sommaren, september, oktober äggar 
man pingvin-kolonierna, något senare är det storlirornas jordhålor 
som skattas på sina ägg. I januari, februari är det dags att hämta 
den dunbemängda pingvinguanon, som täcker sumpmarkerna 
i tussockdjungeln. Då kan man också börja fånga petrellernas 
dunungar. Petreller, det är öbornas namn på storlirorna, Puffinus 
Gravis. Den fågeln möter man i alla hav, men det  finns bara en 
punkt i världshaven där de häckar, och det är på tristangruppens 
orörda endemiska öar. Här finns alltså världens mångmiljonpopu-
lation av storliror.
   Seglatserna efter pingvinguano, petrell- och albatrossungar på-
går fram till mars månad, sällan mer än fem-sex expeditioner. I 
april stundar den avslutande seglatsen, innan vintervädren sätter 
punkt för dessa äventyr. Vid den tiden börjar fåglarna lämna öar-
na. Klipphopparpingvinerna har försvunnit ut i sydatlantens vat-
tenöken. Storlirorna börjar sina långväga havsfärder. Kvar på höga 
bobalar sitter gulalbatrossens och  sotalbatrossens unga kungar, 
medan  dunskruden sakta förvandlas till kraftiga vingar. Och i 
otillgängliga stup bidar storalbatrossernas myndiga ungfåglar sin 
än längre mognadstid. 
   Den sista seglatsen som öborna gör är klimax av årets expedi-
tioner, den kallas ”The fat-trip”, då samlar man in cirka 15 000 
unga petreller. Kropparna saltas och det gula späcket smälts och 
blir vinterns uppskattade stekolja. Vid den seglatsen är kvinnorna 
medhjälpare. Det vilar en obeskrivlig air av folkfest över denna 
trandoftande, oljesmetiga och påfrestande urtidsutflykt. Efter 
april månad måste de övergivna, tysta öarna vara en spöklik och 
säregen upplevelse, några pälssälar som skäller i grottorna, några 
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sjöelefanter som låter sin grova bas ljuda över bränningens stän-
diga sorl. Inne på ön hörs ett förstämt kvitter från de unika ar-
ter av landfåglar, som döljer sig i tussocksnåren och i höglandets 
mossbelupna urtidsskogar av öträdet, Phylica arborea. Den ena 
arten är en trastliknande, brunspräcklig fågel, som närgånget och 
nyfiket alltid följer människan, när hon vistas på öarna. De andra 
två arterna är gröngula, kanarieliknande fåglar utan sång. De sit-
ter på matbunkens kant när man äter, de finns i stövlarna om 
morgonen, de kryper in i sovsäckarna, överallt  skall de inspektera 
besökarnas ägodelar.
   Men följ med på en av dessa seglatser !
   En däven gryning i mitten av februari väcktes jag av den spe-
ciella knackning, som varslar om något ovanligt. Man hör lätta, 
snabba steg från någon mockasinklädd man, och så rösten genom 
det halvöppna fönstret: ”Rowley, we are sailing to Inaccessible. 
Are you ready to join us?” Det blir snabbpackning. Den ön har 
ömännen inte besökt på tre år, då seglade man ut för att landsätta 
två ungtjurar. Den ena avled under den krävande seglatsen, den 
andra landades i god hälsa vid Waterfall Beach på den ödsliga ön. 
Nu skall man segla ut för att se hur djuret frodats under de ensam-
ma åren. Guanosäckarna skall också fyllas med klipphopparping-
vinens spillning. Man visste också att det var en av mina hetaste 
önskningar att komma iland på Inaccessible, den otillgängliga ön. 
Jag seglade med min gamle vän Steve Glass, hans smeknamn på 
ön var ” Smily”. Det är ett bra namn; när han skrattar lyser det 
svartmuskiga ansiktet upp av den vitaste tandrad jag någonsin 
sett. Han är känd som en av öns bästa rorsmän. Vi var två båtlag 
som seglade ut, Smily`s båtlag i ”Tanny ” och Harold Green`s i 
”Canton”.
   Sammanlagt fjorton män och fem kvinnor. Dagarna före hade 
vi diskuterat möjligheterna att komma iväg, vi hade även skämtat 
med varandra båtlagsvis om alla fördelar i den egna båten och 
nackdelar i andra båtar, nu skulle skrov och besättningar prövas. 
”Tanny” seglade upp till lovartsposition och tog ledningen. Det 
är brukligt att den ledande båten firar sitt storsegel för att invänta 
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den som släntrar efter, en trygghetsåtgärd. I vår båt log männen 
som barn på en gammeldags jultavla  och i ”Canton” hade rors-
man stort besvär med att besvara alla våra skämt och erbjudande 
om bogsering.
  Landningen vid den bränningsdånande, branta vulkanstranden 
blev knepig. Kanske var vi alltför fåtaliga, möjligen var den inbry-
tande sjön alltför grov? Vår båt fick flera dundrande fallsjöar över 

Långbåtsbygge. 1963. S/v fotografi, upplösning okänd. Fotograf Roland Svensson. 
Alla tar del i arbetet av långbåten, ung som gammal.

Longboats. 1972. Frimärke, 2,5x 
4 cm. Förlagan till frimärket är en 
akvarell från 1970. I bilden visar 
Roland Svensson långbåtens tre olika 
positioner på land. Den uppdragna 
förankrade båten i förgrunden, 
den upp och nedvända båten strax 
bakom till vänster samt ett svagt 
skissat skellettliknande båtskrov till 
höger.



- 25 -

Salt Water beach. 1964. Färglitografi, 30x40 cm. Roland Svensson beskriver i bild 
ön Inaccessible`s mäktiga natur. De tre männen i svart siluett i bildens nedre vänstra 
del bär masten till långbåten som tas ned vid landstigning.

The landing strip. 
1963. Färglitografi, 
30x40 cm. 
Litografin ingår 
i portföljen om 
7 litografier 
från Tristan da 
Cunha. Alla män, 
oavsett ålder 
hjälps åt att dra 
upp kollektivets 
viktigaste redskap, 
långbåten, i säkert 
förvar. 
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sig och kastades sidlänges, ett farligt moment. Det var dramatiska 
minuter innan vi fick skrovet i rätt läge. Alla var i sjön, och styr-
bords och babords dukar måste illa kvickt skäras upp  med kni-
varna för att få ut den vattenmängd, som i en malström vispade 
runt bland våra ägodelar. 
  Det är en av den dukklädda långbåtens fördelar; tvingas man att 
skära upp båtsidorna eller om man sliter sönder bordläggningen, 
så kan skroven snabbt återställas i sjövärdigt skick. I alla båtlag 
finns män som är skickliga att hantera nål och garn och segelsöm-
marhandske. En liten burk med oljefärg och pensel finns också 
med i utrustningen för ytterligare tätning. 
   Kvinnorna var förda i trygghet upp på strandens högre vall. 
Alla slet maximalt. Att ägodelarna var rundvaskade i saltvatten 
var en obetydlighet bara båten räddades. Jag hade medfört en 16 
mm filmkamera som lån, den var väl insvept i en plastsäck, men 
säcken rispades upp och värdeföremålet snurrades runt i saltbadet 
tillsammans med alla andra ägodelar. Saltvatten är inte bra för 
instrument!
   Vistelsen på ön var genuint stenåldersliv, det var bara flinta och 
fnöske som saknades. När vi väl fått upp båtarna och pustat ut, 
måste de släpas någon kilometer längre bort till en högre strand-
vall för att komma utanför havets räckvidd. Där vändes skroven, 
man byggde stenvallar och placerade de stora båtkropparna som 
tak över våra bostäder.
   Den bambustyva tussocken höggs och breddes som bäddar över 
stenarna. Alla tilldelades sina sovplatser, bettarna blev förvarings-
hyllor, där bland annat vårt lilla ”medicinförråd” placerades, en 
blygsam whiskyflaska. Ovanför våra hem utbredde sig tussock-
djungeln i brant stigning mot bergväggarna, som var 600 meter 
höga. Nedanför våra hyddor rullade höga dyningar in mot lava-
kusten med brak som felväxlade expresståg. Himlakupan var fylld 
med fågelmoln; albatrosser, petreller, stormsvalor, noddy´s och 
storlabbar. Sälar och hajar patrullerade längs kusten, förutom de 
bläckfiskar som männen fångade in när brottsjöarna var särskilt 
närgångna och höga. Bläckfiskarna var det bästa agnet för fiske med 
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handlina. Så snart någon fått tag i bläckfisk skars den upp i bitar 
och strandfisket började. Alla kunde konsten att kasta reven minst 
40 meter utanför strandbrossen. Efter en halvtimmes fisketävling 
hade man en trave med färska Fivefingers, Atlantica mondactylus, 
om cirka kilovikt, mat för nästa dag. När skymningen föll stod 
alle man med ryggen mot tussocksnåren, vid strandens högsta 
vall, med äggstora stenar i händerna. Man började kasta mot de 
inflygande petrellerna. Jag trodde det var tidsfördriv, gott humör 
efter måltiden. Men alltefter som skymningen sänkte sig prickade 
man ned fullvuxna petreller, som nackades omedelbart, vingarna 
slet man bort och bröstbitarna skars ut, det blev fågelsoppan för 
nästa dag.
  Så förflöt en vecka. Fågel, fisk, potatis, aldrig bröd och inga 
burkteknikens mästerverk, riktig mat och vatten med hunger som 
krydda. Att vänja sig vid torvbrunt vatten och omsider dricka 
det i högtidig tacksamhet var en nyttig lektion och lärdom för en 
bortskämd nutidsmänniska. Att slå sig ner vid strandstenarna och 
vakta sin törn vid elden som sakta falnade, medan nattskuggorna 
famnade storhavet, där hemön Tristan var centrum i glödande af-
tonprakt, det var många dimemsioner. Toppen på Tristan, 2670 
meter, fångade solbranden långt sedan blånatten stigit in. Fyra 
svenska landmil till hemön, ändå låg ön som en anhalt utanför vår 
bukt ”Saltwater beach”.
   Vi hade tur med vädret, vår strandbukt låg i lä, ibland hade vi 
”False Lee”. När vinden står in mot fjällbranterna bildas en lä-
kudde framför bergväggarna, där luften står stilla.
De lodräta fjällstupen kunde inte ens mockasinklädda tristanmän 
besegra trots många halsbrytande försök. Lä och brännande sol 
över svart lava, vi stektes och grillades. Vissa dagar vandrade vi till 
vattenfallet ett par kilometer från vår bukt, för att svalka oss i den 
runda naturbassäng som bildats där. Vi flöt fram under vattenkas-
kaderna med kläderna på. De måste i alla fall vaskas i färskvatten 
för att kunna torka skapligt och nyttjas.
   Vid denna bukt sökte vi efter oxen. Vid vattenfallet fann vi den, 
en hög med vitnade ben, Ur den tomma ögonhålan hoppade den 
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vinglösa Rallen, en av världens ornitologiska rariteter, ”The Island 
Cock”. (Atlantisia rogersi) Det var en handstor, svartdunig, ving-
lös liten varelse, benen var kraftiga för den lilla kroppen, ögonen 
var röda. Få människor har sett denna unika fågel. Man förmodar 
att världens bestånd av The Island Cock omfattar cirka 400 par, 
samtliga dolda i Inaccessibles´s snärjande, otillgängliga terräng. 
För min del var denna upplevelse ännu märkligare än att ha fått 
möta en eremitutbildad ungtjur!

   Efter sju dygn stundade uppbrott. Den dagen dog vinden ut. 
Aldrig har jag sett en så oändlig, storböljande vattenyta spegel-
blank. Vi rodde i tre timmar med kvicka stråk, enligt tristansed. 
Svetten rann över nakna kroppar. Vi började tycka illa om åror och 
begripa varför motorer uppfanns! Den väldiga hemön på horison-
ten tycktes flytta sig längre och längre bort, bara fem timmars 

Vattenfallet. 1974. Färgfotografi, upplösning okänd. Fotograf Roland Svensson. 
Vattenfallet som ön Inaccessible´s enda sötvattenskälla och fungerande tvättstuga!
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rodd kvar sa Smily. Då syntes en rökpuff i fjärran, kikarna kom 
fram, det var fiskefartyget ”Tristania” med kurs mot hemön. Efter 
någon timme ändrade hon kurs och styrde mot våra båtar. Väl-
signelse! vi fick bogsering och fartvinden gav oss svalka. Rorsman 
plockade fram sin hemliga reserv, som han omsorgsfullt gömt för 
att ge trötta roddare en sista kraftinjektion, två små ölburkar. De 
gick från mun till mun mellan sju män, flickorna drack vatten. 

”Helmsman Roland Svensson”. 1974. Färgfotografi, upplösning okänd. En stolt 
och lycklig Helmsman vid rodret på långbåten Tanny under bogsering av fiskefartyget 
Tristania.

Hamnen.  Frimärke, 2,5x4 cm. 
Förlagan till frimärket är en 
akvarell från år 1972.
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Aldrig har en dryck smakat ädlare  och givit mer vederkvickelse.
   Det var den stora dagen när bolagets fiskeskuta ”Gillian Gag-
gins” kommit fram till ön från Cape Town för att lämna post och 
pumpa iland olja. En oerhörd dag här på Tristan da Cunha med så 
många händelser. Två fiskefartyg på redden, två hemkommande 
långbåtar från Inaccessible, och post,  post!
   Det var söndag men lossningen var i full gång trots helgdagen. 
Den läxan hade man lärt; att använda det goda vädret när väder-
guden var nådig. Alla människor i samhället var på vandring ned 
mot strandhöjderna runt hamnen. Backarna såg ut som prunkan-
de blomrabatter av alla finklädda öbor.
   Hemkomsten till ön, när vi klättrade upp på kajen och hälsades 
välkomna av  gamla och unga, gav oss en förvillande sensation att 
återvända till den brusande civilisationen, en färd från urtid till 
modern komfort.
  Hemma i min lilla stuga, fiskebolagets gästhydda, låg två må-
naders post på bordet. Ön blev genom brevhögen åter en liten 
isolerad punkt långt bortom allfarvägarna! En påminnelse om det 
relativa i alla våra upplevelser och reaktioner.

Tristania. 1970. Svartvit litografi, 12x22. Fiskefartyget Tristania anlöper ön 
Tristan da Cunha i de förrädiska vågorna, så kallade willies.
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Tristan da Cunha år 2008
Av fil.kand Thérèse Östlund 

Roland Svensson förfärades av nyheterna om de evakuerade män-
niskorna från ön Tristan da Cunha, som den 10 oktober år 1961 
tvingades fly sina hem med endast en timmes varsel. Vid öns vul-
kanutbrott gavs Tristanborna ett ansikte och Roland Svensson 
hänfördes av deras liv och leverne. Han följde deras tid i moder-
landet England under den två år långa evakueringen med stort 
intresse. Med genuin inlevelse och förståelse för ömänniskans sätt 
att tänka och agera kom Roland Svensson att skapa livslånga band 
med Tristanborna. Han följde deras kamp med att återuppbygga 
samhället efter vulkanutbrottet. Åkrar skulle återställas, en fiske-
fabrik byggas och en hamn med pir stod på tur som en del av 
upprättande av infrastruktur. Tristanborna lyckades med allt detta 
och det löpte många årtionden utan större händelser. Vad Roland 
Svensson fick uppleva var att se hur Tristanborna återigen blev 
självständiga. Fem år efter Roland Svenssons bortgång förfäras vi 
åter över nyheter som når oss angående dramatiska händelser på 
Tristan da Cunha.
    Efter så många år av självförsörjelse står åter Tristanborna i be-
hov av hjälp utifrån. I februari månad 2008 når oss det sorgliga 
beskedet att fiskefabriken brunnit ned. Ingen människa blev ska-
dad men samhället lämnas chockat och sorgset över händelsen. 
Nya generatorer kom dock att levereras från Kapstaden. En åter-
uppbyggnad är redan i full gång samt planerna på att renovera 
och förstärka hamnen och piren som är kraftigt nedgångna av den 
hårda naturen. 
     Tristanbornas levnadshistoria har visualiserats genom en svensk 
konstnärs ögon och tjänar än som viktiga vid öns marknadsföring 
på bl.a. öns hemsida, i frimärksutgåvor och bokutgivning.
     Roland Svensson´s bilder från Tristan da Cunha under 1960-
talet och 1970-talet blir nu extra viktiga för Tristanborna som ett 
sätt att i bild berätta deras historia, för vem annan fanns där att 
göra det så inlevelsefullt? 
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Roland Svensson. 1974. 
Färgfotografi, upplösning okänd. Fotograf okänd med  Roland Svenssons 
kamera. Roland Svensson med sitt skissblock i knät vid stranden på ön 
Inaccessible.


