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

om Roland Svenssons konstnärskap. 
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konst och författarskap samt främja nyutgivning 

av tryckta och otryckta arbeten.
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Redaktionens sida
Nytt nummer av årsskriften jubileumsåret 2018 när Sällskapet fyl-
ler 15 år. Med anledning av jubileet innehåller årsskriften inled-
ningsvis fyra artiklar om Sällskapets tillblivelse och utveckling 
under de gångna åren.

Som vanligt handlar årsskriften om vad som tilldragit sig under 
året, museihändelser, utflykter, deltagande i mässor och utställ-
ningar m.m. En omtyckt och populär punkt var den utställning 
med Möjakonstnärer som vi hade två veckor efter midsommar. 
Förutom målningar fanns silversmide, träarbeten (vettar) m.m. 
Två akvarellkurser har hållits i museet, även dessa mycket populära 
och efterfrågade, många vill se en fortsättning nästa år. I september 
ordnades även en Haiku-kurs och vad den handlade om framgår av 
artikeln i skriften. Den kända traditionen om stjärnsjungarna på 
Möja finns också med i år.

Även i år var det under sommaren en auktion på Auktionsverket 
med cirka hundratalet verk av Roland som visades i en mycket väl-
hängd utställning på Nybrogatan i Stockholm. De verk som finns 
inlagda på olika platser i årsskriften är mestadels hämtade från auk-
tionen.

Vi gör också en återblick på vad som funnits i årsskrifterna 
sedan den första kom ut 2006. Denna presenteras som ett särtryck 
och bifogas årsskriften.

Foton som finns i årets skrift är tagna av Britt Fogelström, Ker-
stin Fogelström och Jan Wigren.

Jan Wigren Sten Erickson Harry Rågvik Leif Wahlberg
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Årskrönika
I min första årskrönika när jag tillträtt som ordförande i Roland 
Svensson Sällskapet 2012 berättade jag om den glädje jag kände när 
Sällskapet bildades 2003. Jag uppmanade då som VD i Skärgårds-
stiftelsen våra medlemmar att bli vänner i detta sällskap. Bakgrun-
den var främst den viktiga roll Roland Svensson spelat vid stiftelsens 
tillblivelse 1959. Han ingick i den grupp av ”kända, skärgårdsäls-
kande personer”, som enligt Dagens Nyheter kläckte idén att bilda 
en offentlig, markägande stiftelse för att säkra tillgången till skär-
gården för det rörliga friluftslivet och samtidigt skapa jobb för skär-
gårdsbor som tillsynsmän i denna stiftelse.

Men då kände jag inte till hur det gick till när sällskapet bildades.
Göran Eriksson har berättat hur han i samarbete med Anders 

Fröman kläckte idén om ett Roland Svensson Sällskap. Som 
15-åring fick han boken ”Gillöga” i sin hand och blev då fascinerad, 
som så många andra skärgårdsentusiaster, av Rolands konstnärskap. 
Genom sin vänskap med antikhandlaren på Köpmangatan i Gamla 
Stan, Ragnar Zedell, fick han möjligheter att köpa Rolandkonst. 
Detta i sin tur ledde till att han genom Ragnars kontaktnät också 
fick tillgång till personer som kunde vara intresserade av ett Roland 
Svensson Sällskap. Där fanns bland flera andra konstprofessorn, Bo 
Grandien, fotografen, Anders Hanser, konstsamlaren, Jan Wigren, 
fotografen, Jeppe Wikström, och självfallet Roland Svenssons son, 
Torbjörn Svensson.

Sällskapet konstituerades söndagen den 12 oktober i Sjöbefäls-
förbundets klubblokal i Sjöfartshuset på Skeppsbron.

Roland Svensson gick bort den 31 juli men hustrun Ingrid, dot-
tern Lif och sonen Torbjörn deltog.

Ett annat märkesår i Sällskapets historia är 2010. Då var det 100 
år sedan Roland Svensson föddes. Dåvarande ordföranden, Sten 
Ericsson, hade med sin styrelse gjort stordåd. Under det året publi-
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cerades Ulf Sörensons magnifika Roland Svensson biografi: ”Roland 
Svensson – Ömänniskan”. Det är en bok som jag ofta återvänder till. 
Vad man än vill veta om Roland – så finns det där i sin eleganta för-
packning. Satsningen möjliggjordes genom ett generöst bidrag från 
Jacob Wallenbergs Särskilda Fond. Men så var ju Roland anställd på 
Enskilda Banken och gast på Wallenbergarnas båtar. 

Men inte nog med det! Samma år hedrades Roland med en 
retrospektiv utställning på Waldemarsudde. Sten Ericsson skriver i 
årsskriften 2010: ”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 hade varit många, många planeringssammanträden 
på Waldemarsudde. Stämningen har varit mer än god eftersom den 
grupp inom styrelsen som deltagit i förberedelsearbetet hela tiden 
känt att här skulle det satsas helhjärtat på Roland.”

Utställningen blev en succé med över 100 000 besökare. Man 
får väl erkänna att vi kanske hade lite draghjälp av att det samtidigt 
pågick en Zornutställning!

Antegubbens stuga - pastell
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Roland kom till Möja i mitten av 1930-talet. En av de gastar, 
Calle, som han lärt känna hos Jacob Wallenberg bodde i Rams-
mora och där blev han inneboende hos en Möjabo. Så småningom 
fick han möjlighet att hyra ett hus på Tornö. Detta kompletterades 
några år senare med en ateljé – ett enkelt Ockelbohus, som han 
genom goda vänner fick köpa till ett facilt pris. 

Sällskapet diskuterade länge om man på något sätt kunde flytta 
denna ateljé till en plats där den blev tillgänglig för allmänheten.

Lösningen kom när sällskapets medlemmar, Britt och Sune 
Fogelström erbjöd en plats på sin mark alldeles invid Ramsmora 
ångbåtsbrygga. Men vi insåg ganska snabbt att Ockelbohuset inte 
var i skick att flyttas. Återstod att bygga ett nytt museum!

Arkitekten Johan Schmalensee ställde sig till förfogande ideellt. 
Hans pappa hade sitt arkitektkontor vid Mälartorget i samma hus 
där familjen Svensson bodde. Familjerna var seglarvänner.

Hur byggnationen gick till är nästan svårt att göra sig en bild av 
idag. Men allting gick som på räls med Britt Fogelström som vår 
projektledare. Närmare 2 mkr samlades in från EU-leaderprojektet 
UROSS, Stockholms läns landstings skärgårdsprogram, Värmdö 
kommun, Jacob Wallenbergs Stiftelse och Möjaanknutna Lars 
Backsell. Möjaföretaget ERPEMO uppförde byggnaden in i minsta 
detalj där finishen var av båtbyggarklass. Ett projekt av det här slaget 
går inte att genomföra utan en professionell kassör. Vår skattmästare 
Anna Ter-Borch uppfyller alla kriterier i det avseendet.

Invigningen skedde vid Ramsmora Ångbåtsbrygga söndagen den 
15 juni 2014 i ett strålande väder. Det var nästan en svindlande 
känsla att stå där vid det nya museet framför närmare 300 personer.

Till dags dato har museet haft närmare 10 000 besökare. Ett 
imponerande antal för en anläggning i skärgården.

 Berndt Festin
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En titt i backspegeln
I december 1960 under en resa in till Stockholm hamnade jag 
i ett antikvariat som låg på Hötorget där vi nu har höghusen. I 
antikvariatets fönster låg Roland Svenssons och Sven Barthels bok 
”Gillöga”, som inköptes. Det köpet blev avgörande för kommande 
engagemang i Sällskapets styrelse. Denna bok väckte mitt intresse 
för Roland och Stockholms skärgård.

1961 blev det båtköp och resor ut till Möja. Inköp av fler RS-
böcker och en rad böcker av Sven Barthel. Därtill rader av andra 
böcker om Stockholms skärgård.

Åke Hymnelius som ingick i Sällskapets valberedning rekom-
menderade mig 2005 att gå med i Sällskapet som då leddes av 
Göran Eriksson. Efter en visning på Filmhuset hösten 2006 frå-
gade Göran och P G Traung om jag ville efterträda Göran som ord-
förande. Efter en tid blev svaret Ja. Jag hade mångårig erfarenhet av 
att leda både stora och små organisationer. Men här kom nu något 
speciellt – och lockande.

Jag kände inte Roland Svensson, men en ruskig dag på Nybro-
kajen gick jag huttrande fram till honom, presenterade mig och 
uttryckte mitt gillande av hans böcker och konst. Så kom Cinde-
rella och vi skildes åt vid båten till Möja.

Mitt intresse för Rolands konst växte och jag gjorde en del inköp 
på Grafioteket. Så kom erbjudande om Rolands mapp ”Dagar i 
skärgård”. Jag beställde en kassett på villkor att jag fick nr 1 av HC 
upplagan. Grafioteket sa Ja, men så en dag ringer Roland Svensson. 
Han undrade om jag kan acceptera nr 7, detta accepterade jag. 
Kanske skulle nr 1 gå till Marcus Wallenberg?

Rolands konst köpte jag företrädesvis hos Nutida Konst på 
Strandvägen. Ägaren Stig Nilsson var skolkamrat med Roland och 
hade många verk av honom. Någon gång sa Stig: jag åker till Ingrid 
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i dag, få se om jag hittar något till dig. Roland är på Skottska öarna 
och Ingrid kan nog behöva pengar.

Egentligen var min bakgrund ganska hygglig, men kunde inte 
mäta sig med Göran Erikssons som, dels som ordförande varit med 
om starten av Sällskapet, men även kände Roland sedan många år.

När jag blev invald som ledamot i styrelsen 2006 föreslog jag 
att vi skulle ge ut en årsskrift, styrelsen sa Ja. Skriften har därefter 
utkommit varje år.

Vi ville också åstadkomma en biografi över Roland och hans 
livsverk. Göran var en handlingens man. Han kontaktade Jacob 
Wallenbergs särskilda fond. Vi ansökte om medel och fick 800 000 
kronor till en biografi. Vi kontaktade också professor Bo Grandien, 
som skrivit ”I Roland Svenssons övärld. Ett urval ur 100 dagböcker 
1946-1960”. Han föreslog att vi skulle kontakta författaren Ulf 
Sörensson. Det blev kontraktsskrivning och tre års gemensamt 
arbete. Så kom frågan om förläggare. Det blev Max Ströms Förlag 
med Jeppe Wikström i spetsen. Vi fick ett bra avtal. Jag hade ansvar 
gentemot fonden att skriftligen redovisa hur arbetet fortskred.

En sommarnatt i Lilla Nassa
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På senhösten 2009 låg vi nog efter, men Ulf Sörensson ville ändå 
sätta pricken över i:et genom att åka till Tristan da Cunha för att 
följa upp Rolands återkommande vistelser där. Resan gick bra och 
Ulf kom tillbaka som beräknat. Så kunde slutspurten börja och 
sommaren 2010 haglade korrekturen. Biografin kom att omfatta 
320 sidor med 450 illustrationer. Vi kan vara stolta över vår bio-
grafi. Den är i klass med de bästa som skrivits om en svensk konst-
när. Vi är Ulf stort tack skyldig, hans envishet gav resultat. Tyvärr 
är boken slut på förlaget, men några exemplar finns fortfarande att 
köpa i vårt museum på Möja.

Vi tar också kontakt med Waldemarsudde och dess överinten-
dent Elsebeth Welander-Berggren som omgående sade Ja till en 
retrospektiv utställning med Rolands verk. Dock låg det i luften 
att en biografi skulle ligga på bordet vid invigningen av utställ-
ningen den 18 september 2010. Vi hade nu en biografi på gång 
och en utställning om tre år; alltså 2010. Nu kom frågan hur vi 
tar fram material till utställningen. Lösningen blev en arbetsgrupp 
bestående av undertecknad, professor Bo Grandien, Göran Eriks-
son, Jan Wigren, Harry Rågvik och Anna Ter Borch. Från Wal-
demarsudde kom intendent Göran Söderlund som skulle fungera 
som curator för utställningen.

Det blev många sammanträden hemma i Åkersberga och på Wal-
demarsudde. I utgångsläget hade vi ca 2 300 verk att välja bland. Vi 
stannade vid 205 verk samt Rolands böcker och annan dokumen-
tation. Själv bidrog jag med 11 verk och nästan hela Rolands bok-
produktion. Första tavlan i trappan upp till utställningen i galleriet 
var en olja målad av Harald Lindberg, ett porträtt av Roland från 
akademitiden 1937. Tavlan var mitt inköp på den auktion som 
Auktionsverket ordnade för försäljning ur Rolands dödsbo.

Utställningen på Waldemarsudde hade vernissage den 18 sep-
tember 2010. Efter förlängning slutade den 20 februari 2011. Den 
blev en succé med 119 000 besökare – rekord för Waldemarsudde.

Göran Söderlund arbetade hårt för vår utställning av Rolands 
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verk. Han var effektiv, noggrann och hade ”blick” för Rolands 
konstnärskap och verk. Tyvärr gick Göran Söderlund hastigt bort. 
Då försvann en sent förvärvad vän! Även professor Bo Grandien 
har gått bort; kanske med ålderns rätt. Han bistod vår förening på 
många sätt.

Allt arbete som lagts ned i Sällskapet har skett helt utan ersätt-
ningar. Sällskapet Roland Svenssons Vänner vilar helt på ideell 
grund.

Ordförandetiden var fantastisk. Vi satte upp mål och genom-
förde våra projekt med framgång för Sällskapet. Det som gav resul-
tatet var laganda och disciplin. Många medlemmar engagerades, de 
ställde upp med sin kompetens och arbetsvilja. Som stöd hade vi 
hela tiden familjen Svensson med sonen Torbjörn som vice ordfö-
rande.

Så var det dags för mig 2011 att tacka nej till omval som ordfö-
rande och jag stannade i styrelsen till 2018, bl.a. med ansvar som 
ordförande i redaktionskommittén. Det låg i luften att vi skulle 
bygga ett Roland Svensson museum på Möja. Alltså ett nytt stort 
angeläget projekt som jag inte ville engagera mig i. Jag ville pusta 
ut!

Vi fick i Berndt Festin en ny mycket kompetent ordförande. 
Han har klarat museifrågan med glans, och det får han berätta om 
själv.

Jag har nu även lämnat styrelsen och det är dags att tacka er alla 
som bidragit till våra framgångar.

Sten Erickson, Sällskapets ordförande 2007 -2011
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Hur vi började
Göran Eriksson skriver om  
Sällskapets tillkomst i samarbete  
med Anders Fröman, år 2003

Jag har alltsedan jag som femtonåring fick ”Gillöga” i min hand 
varit fascinerad av Roland Svenssons konstnärskap. Genom åren 
har jag följt hans konstnärsväg både som konstnär, berättare och 
författare. Jag har som så många andra samlat på hans konst och 
böcker. Det har alltid varit så berikande att med hans konstnärliga 
uttryckssätt få uppleva vår ytterskärgårds blommande karghet men 
även andra övärldar.

I mer än fyrtio år har jag känt Ragnar Zedell och genom honom 
har vi fått möjlighet att köpa Rolandkonst. Med stort intresse har 
jag följt Rolands intresse för andra övärldar – Shetlandsöarna, Färö-
arna, Tristan da Cunha och Sankt Helena. Under de sista femton 
åren har jag fått möjlighet att besöka Roland i Storängen och de 
sista åren på Danvikshem oftast i sällskap med Ragnar och någon 
gång med Gunnar Bengtsson.

Ett par tre år innan sällskapet bildades 2003 funderade jag 
mycket på om det inte fanns intresse att bilda ett Rolandsällskap. 
Jag testade idén på flera av dem, som jag kände och som var intres-
serade av Rolands konstnärskap. Framför allt talade jag med Rag-
nar, som jag visste hade ett stort kontaktnät av Rolandintressenter. 
Han gav mig många goda namn. På hösten 2002 började jag ta 
kontakt med flera av de namn, som jag framför allt hade fått av 
Ragnar och hörde mig för om deras intresse. Jag tog även kontakt 
med Bo Grandien, som skrivit flera av förorden till Rolands senare 
böcker och även gjort urvalen för publiceringen av de många dag-
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böckerna. Alla tyckte idén var mycket bra. Vi bestämde att träf-
fas hos Anders Hansers produktionsbolag. Bo Grandien var också 
positiv till idén men ville inte själv engagera sig eftersom han som 
konstprofessor hade många andra uppdrag. Jag ville förbereda med 
ett utkast till stadgar.

Bo Grandien rekommenderade mig att tala med Bertil Malm-
bergsällskapet och dess ordförande Hans Henrik Brummer. Jag 
talade med Brummer, då överintendent för Waldemarsudde. Han 
hjälpte mig att få Malmbergssällskapets stadgar och utifrån dessa 
skrev jag ett förslag att kunna lägga fram vid mötet.

Vilka kunde komma till detta första möte? Torbjörn Svensson, 
Rolands son, var självskriven att komma med på mötet. Ragnar 
Zedell var också självskriven. Han har ju varit något av ett centrum 
i det nätverk som fanns runt Roland. De hade träffats genom att 
Roland hade passerat Ragnars lilla butik (10 m2 !) på Trångsund. 
Vad jag förstår utvecklade Ragnar en djup ömsesidig vänskap med 
Roland, som även inkluderade Rolands familj och Sven Barthel.

Anders Hanser hade gjort många bildspel om författare och 

Båtdags
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konstnärer, även om Roland. Jag hade sett flera av dessa, Roland-
bildspelet flera gånger och även talat med Anders om Roland och 
hans konstnärskap. Här talar Roland själv till sina bilder. Det har 
sänts i SVT flera gånger. Anders var mycket imponerad av Rolands 
personlighet. Genom Anders fick jag kontakt med Jan Wigren vars 
stora samling av Rolandlitografier han hade använt i sitt bildspel. 
Han i sin tur tipsade mig om Jeppe Wikström, som också tillhörde 
de Rolandintresserade. Han var tyvärr utomlands och kunde inte 
delta i mötet.

Ragnar tipsade mig också om Anders Fröman, som under 
många år hade samlat på Roland artiklar och forskat fram publice-
rade artiklar på KB. Kopior av gamla skrifter och nyare auktions-
priser lämnades via Ragnar till Roland, som sporadiskt hörde av 
sig till Anders per telefon eller kort. Anders hade första gången 
träffat Roland på Sjöhistoriska museet 1995, då de bl.a. pratade om 
Gillögabröderna och de höga auktionspriserna på liton.

Själv hade jag mött John Ekwall på en resa till Tristan da Cunha 
1998. Alltsedan dess hade vi haft kontakt med varandra. Han hade 
på samma resa även besökt Sankt Helena och fått kontakt med 
många av Rolands gamla vänner där. Tisdagen den 12 mars 2003 
träffades vi. På eftermiddagen hade John Ekwall och jag besökt 
Roland på Danvikshem. Jag berättade för honom att på kvällen 
skulle några av oss träffas och att vi planerade för att bilda ett Roland 
Svensson Sällskap. Hans första reaktion var ” Oj då!” och han var 
synbarligen lite stolt och inte så lite glad. Jag beskrev för honom 
vilka som skulle komma. Han kände givetvis till alla intresserade. 
Vi drack det vanliga kaffet och prinsessbakelse (Rolands favorit). 
Han var vanligtvis ganska trött, varför våra besök inte blev så långa.

På kvällen hos Anders Hanser beslutade vi ganska raskt att det 
fanns anledning att bilda sällskapet och på Torbjörns förslag beslu-
tades att namnet skulle bli Sällskapet Roland Svenssons Vänner. 
Stadgeförslaget bearbetades grundligt och vi beslutade om en inte-
rimsstyrelse som skulle vara verksam till vårt första årsmöte som 
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skulle hållas i januari följande år, gärna i anslutning till Roland 
födelsedag. Roland och Ingrid utsågs omgående till hedersledamö-
ter. Interimsstyrelsen bestod av Göran Eriksson ordförande, Tor-
björn Svensson vice ordförande, Jan Wigren sekreterare, Anders 
Fröman kassör, Ragnar Zedell och Anders Hanser blev ledamöter. 
Vi beslutade att meddela intresserade tidningar m.m. om Sällska-
pets tillkomst. Anders Fröman fick uppdraget att ordna ett bank-
konto och organisationsnummer m.m. Vid kontakterna med Skat-
teverket blev det klart att man måste ha stadgar som skulle vara 
antagna på ett föreningsmöte. 

Anders F och jag skrev i juni/juli ihop ett utvidgat stadgeförslag 
på Kafé i lä, Sjöhistoriska Museet. Handläggaren på Skatteverket 
godtog detta och vi fick vårt org nr den 16 juli och postgironr ca 1 
augusti. Vi hade varit i en moment 22 situation, som löstes av väl-
viljan hos Skatteverkets handläggare. Hon tyckte det var intressant 
att hon hade fått ärendet, eftersom hon som barn sett Roland på 
Möja och hade släktkopplingar till Petrus Nordlunds familj.

Sällskapet skulle vara öppet för alla intresserade och därmed 
vara ett ideellt sällskap och därmed få skattebefrielse. En inbjudan 
till medlemskap skulle skrivas. Ragnar och Torbjörn åtog sig att 
sprida denna inbjudan i sina respektive verksamheter.

Någon av de första dagarna i augusti 2003 ringde Torbjörn 
mig och berättade om Rolands bortgång. Han återkom senare om 

minnesstunden på 
Norrpada Storskär 
och begravningen. 
Stunden blev för 
oss alla ett starkt 
minne av Roland. 
I strålande efter-
sommarväder fick 
vi ett fint farväl till 

Göta kanal - Rödesund
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en av Stockholms skärgårds stora skildrare i ord och bild. Vi fick 
här möjlighet att presentera det nybildade Sällskapet. Det gladde 
oss särskilt att vi hade bildat Sällskapet medan Roland levde, så han 
kunde uppleva glädjen att känna sig så uppskattad.

Under våren 2003 träffades vi ett par gånger på S/S Saltsjön vid 
Skeppsbron och följde upp de förslag och idéer vi hade beslutat 
den 12 mars. Bland annat beslutade vi om ett första föreningsmöte 
på eftermiddagen söndagen den 12 oktober. Vi fick då genom Tor-
björn tillgång till Sjöbefälsförbundets klubblokal i sjöfartshuset på 
Skeppsbron gratis.

Kallelse utgick till alla, som hade anmält sig som medlemmar. 
Anslutningen blev mer än vad vi räknat med, över 40 kom och 
lokalen blev proppfull. Ingrid och Lif deltog. Vi presenterade oss 
och vår målsättning med Sällskapet. Auditoriet var mycket positivt 
och gav oss ytterligare idéer. Bl.a. uppmanade Björn Wahlström oss 
att så fort som möjligt intervjua vänner till Roland för att därmed 
dokumentera hans vänkrets. De personer som f.n. har intervjuats 
av Anders F och mig är Bengt Julin, Kurt Johansson (Svartsö), Ulf 
Stenhammar, Björn Wahlström, Birger Widegren, Carl Amund-
son, Gösta Ekman, Börje Holmberg, Kerstin Hattenbach och Olof 
Dagborn.

Första årsmötet beslutades att hållas söndagen den 18 januari 
2004 (på Rolands födelsedag). Den första ordinarie styrelsen (i stort 
samma som interimsstyrelsen) valdes och de föreslagna stadgarna 
diskuterades och godkändes efter små justeringar. Gunnar Bengts-
son, en gammal god vän till Roland och Sällskapets klubbmästare, 
ställde gratis sin välutrustade konferenslokal Trafalgarsalen, Victory 
hotell till vårt förfogande.

 Göran Eriksson,  
 Sällskapet Roland Svenssons Vänners förste ordförande



Roland Svenssons 
vänner 2003-2007
Den 12 mars 1993 samlades 6 personer för att diskutera ett eventu-
ellt bildande av ett Roland Svensson sällskap. Med hjälp av Ragnar 
Zedell, som under många år sålt Rolandverk och hade ett stort 
nätverk av Rolandintresserade kunde jag få kontakt med många. 
Vi samlades hos Anders Hanser. Det var Torbjörn Svensson, John 
Ekvall, Ragnar Zedell, Jan Wigren, Anders Fröman, Anders Han-
ser och jag. Snabbt beslutades att vi skulle bilda sällskapet. På Tor-
björns förslag lade vi till Rolands Vänner. Med skärgårdspublika-
tioner kunde vi få meddelande om våra planer. Redan i oktober 
inbjöd vi intresserade att komma till ett möte på Fartygsbefälsför-
eningens lokal på Skeppsbron. Det kom ca 40 intresserade. Till 
vårt första ordinarie möte den 18 januari 2003 (Rolands födelse-
dag) hade vi tagit fram förslag till stadgar, som med smärre föränd-
ringar kunde godkännas. I första hand ville vi ordna en retrospektiv 
Rolandutställning. Jag talade med ett flertal museer men de var inte 
intresserade. Till slut ringde jag till Elsebeth Welander-Berggren, 
nytillträdd chef på Waldemarsudde. Hon svarade direkt ja. Men 
påpekade samtidigt att vi borde få en biografi skriven om Roland.

Eftersom jag hade varit intresserad sedan många år av Rolands 
konstnärskap och kände till hans nära bekantskap med Wallen-
bergfamiljen tog jag kontakt med Peter Wallenbergs sekreterare 
för ett möte med Peter. Efter ett par veckor mötte vi honom och 
berättade om våra planer om en biografi. Peter var på mycket gott 
humör och berättade om seglingar med Marcus som Roland ofta 
var med på. Roland steg alltid upp tidigt och gick iland med skiss-
block då alla andra sov ruset av sig. Vi trodde att mötet skulle vara 
ca tjugo minuter men efter fyrtiofem minuter kom en sekreterare 
och hämtade Peter för han hade ett annat möte inplanerat.

- 16 -



Vi hade förberett mötet där vi med förslag av Bo Grandien 
och Göran Sjöberg kommit fram till att Ulf Sörensson var mycket 
lämplig författare. Han var en tidigare journalist och nu chef för 
St Eriks årsbok. Vi hade gjort en budget som vi presenterade och 
skickade till Peter. Efter bara några månader fick vi ett mycket posi-
tivt generöst besked. Med detta kunde vi få biografin skriven och 
publicerad. 2010 hade vi ett nytt möte med Peter Wallenberg och 
kunde då överlämna en specialinbunden biografi tillsammans med 
originalmanuskriftet till ”Ensliga öar”.

Tack vare att Gunnar Bengtsson redan från början ställde sin 
välutrustade konferenslokal ”Trafalgarsalen” till vårt förfogande 
för våra årsmöten kunde vi vara där. Årsmötena har alltid varit 
mycket välbesökta. Alltid runt hundra personer. Programmen har 
varit varierande oftast med tema Roland eller Stockholms skärgård. 
Under ett antal år anordnade vi även auktioner i anslutning till 
årsmötet.

På vårarna gjorde vi utflykter till framförallt Möja med besök i 
kyrkan och Rolands grav. Oftast avslutade vi med lunch på Wik-
ströms fisk. På överplanet fick vi tillgång att visa original och repro-
duktioner som Jan Wigren hade ordnat med. Vi gjorde även utflyk-
ter till Långviksskär och Sandhamn med Göran Sjöberg som guide.

Vi började även planera för ett museum på Möja, som så små-
ningom kunde realiseras.

Göran Eriksson, Sällskapets ordförande 2003 - 2007
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Ett kärt jubileum
I år fyller Sällskapet Roland Svenssons Vänner 15 år. Samtidigt fyl-
ler vår årsskrift 13 år. Sällskapet bildas 2003 och 2006 startade vi 
årsskriften. Vid årsmötet 2006 valdes jag in i styrelsen och på dess 
sammanträde i februari det året föreslog jag att vi skulle starta en 
årsskrift.

En redaktionskommitté utsågs, Anders Fröman, Jan Wigren 
och undertecknad som sammankallande. Vid årsmötet 2007 inval-
des journalisten Harry Rågvik som ersättare för Anders Fröman 
och blev skriftens redaktör. Fram till årsmötet i år har Sten, Jan 
och Harry utgjort redaktionskommitté. I år invaldes också Leif 
Wahlberg till kommittén. Han har bl.a. skrivit en bibliografi över 
Rolands hela författarskap. Nu presenteras även hans sammanställ-
ning över innehållet i 13 årsskrifter.

Men nu går vi tillbaka till 2006, den 30 maj hölls samman-
träde i Åkersberga hos Sten, där alla möten skett därefter. En stor 
fördel att alla möten skett på ”hemmaplan”. Vid sammanträdet i 
maj drog vi upp riktlinjer för en årsskrift. Då med arbetsnamnet 
RODRET vilket Torbjörn Svensson förtjänstfullt föreslog ändrades 
till ”Roland S, Årsskrift för Sällskapet Roland Svenssons Vänner”. 
Vid sammanträdet föredrogs en ”idébank” inför framtida produk-
tion av årsskrifter.

Många av de idéerna har gett resultat genom åren. Fortfarande 
är idébanken aktuell. Dokumentet kan du nu ta del av. Kanske det 
kan inspirera dig att fatta pennan. Som du ser saknas inte uppslag. 
Kanske har du egna minnen av Roland som du kan förmedla till 
alla medlemmar.

Problemet för redaktionen har aldrig varit hur vi skall fylla 
70-80 sidor, i stället har vi funderat på urvalet med hänsyn till 
Rolands mycket omfattande arbeten inom skilda områden. Varje år 
presenteras hur Sällskapet arbetar internt. Våra utflykter och andra 
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arrangemang får medlemmarna även ta del av.
Styrelsen fattade alltså beslut om årsskrift 2006. Sen gällde det 

att finna ett tryckeri. Vår budget blev 6 000 kronor för 300 exem-
plar. Vi valde Kungsholms Repro & Offset AB. Priset blev 3 935 
kronor - alltså väl inom budget.

Första numret hade 32 sidor med bl.a. följande innehåll:
• Vår ordförande Göran Eriksson skrev om ”Hur vi började”, en 
fin presentation om hur Sällskapet bildades (denna artikel finns nu 
även med i denna jubileumsskrift).
• Berndt Festin hade en artikel om Rolands som skärgårdsutredare.
• Litografen Rolf Jansson skrev om sitt samarbete med Roland i 
egenskap av stentryckare.

Det blev alltså 32 sidor, vi kunde pusta ut och vårt förstlingsverk 
blev på sitt sätt normerande för vårt fortsatta arbete. I 13 år har vi 
försökt hålla samma stil. Tanken på kvalitet har alltid funnits där. 

Årstiderna - Vårkväll Gillöga
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Harry har med sina journalistögon bevakat vår ”produkt”. Sidan-
talet har ökat genom åren, förhoppningsvis har det skett utan att 
kvaliteten försämrats.

Häftad årsskrift eller årsskrift med ”platt rygg” har diskuterats 
genom åren. Nu har vi enats om platt rygg till glädje för bokhyllan. 
En som talat sig varm för detta är värderade årsmötesordförande P 
G Traung. Han har vid varje årsmöte tackat för en värdefull ”års-
bok”. Tack P G för dina positiva synpunkter! Det har värmt hela 
vägen hem till Åkersberga där jag genast börjat fila på en kallelse till 
mötet i februari.

Här kommer en kort presentation av innehållet i 13 årsskrifter. 
Vill du ha helheten får du studera Leif Wahlbergs sammanställning 
av årsskrifternas innehåll (bifogas årets jubileumsskrift som sär-
tryck).

2006  
Har redan presenterats, se ovan.

2007  
• Jan Wigren skriver om Rolands ateljé för några år sedan.
• Lars Rune berättar om vår utflykt till Håtö Svansar där Sture von 
Scheven var vår initierade ciceron.
• Förlisning i sommarsol Ångfartyget Roslagens undergång den 30 
maj 1951, författare Roland Svensson.
 

2008  
• Minnesruna över Ingrid, Rolands hustru, som gått bort.
• Göran Eriksson skriver om Sällskapets besök i Vikmanshyttan där 
Roland tryckte de flesta av sina litos
• Kortfattad artikel om Roland som författare, Sten Erickson.

2008  
• Jubileumsskrift: sällskapet fyller fem år. Omslag en expressiv bild 
av Sandhamnshålet. 
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• Roland Svenssons uppväxt och familjeförhållanden. Utdrag ur en 
proseminariumuppsats i konstvetenskap, författare fil kand Thérèse 
Östlund. Jan Wigren gjorde en mycket omfattande bildbearbet-
ning till artikeln.
• ”En sällsam seglats” av Roland. Essä ur boken Från skilda fält. 
Tillägnad Marcus  Wallenberg 1974.

2009 
• Omslagsbild är fästeparet Ingrid och Roland.
• Ulf Sörensson skriver om ”Med Ingrid till Ljusskär”. Den unga 
späda rödhåriga kvinnan; Ingrid Sjöstrand som sökte upp Roland 
på Konstakademien. Hon hade sett honom första gången som-
maren 1939. Hon hade då bott på Byholmen i ett annex till ett 
pensionat på Södermöja, men mötet hade bara varit ”kort och 
flyktigt”.

Årstiderna - Vintermöda
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2010
• Vi har vår utställning på Prins Eugens Waldemarsudde. 1:e inten-
dent Göran Söderlund  presenterar som curator Roland Svenssons 
retrospektiva utställning med vernissage den 18  september 2010 
och med avslut 11 februari 2011. Succé 119 000 besökare! Vi arbe-
tade i tre år med Göran Söderlund inför utställningen.
• Roland Svensson: ”Folkets man” av Georg Svensson, kulturskri-
bent och förlagsman hos Bonniers1931 – 1985.

2011 
• Dagbok från Tristan da Cunha. Lång artikel med utdrag ur 
Rolands dagböcker från Tristan.
• Göran Söderlund skriver om ”Roland Svensson på Walde-
marsudde”.

2012 
• Britt Fogelström ”Roland Svenssons Museum”. Hon berättar om 
våra planer på att bygga ett museum på Möja.
• Göran Eriksson berättar i en lång artikel om sin resa till sydatlan-
ten med Tristan de Cunha.
• Roland Svensson ”Möjaminnen” nedskrivna 1989.

2013 
• Sällskapet R.S. Vänner 10 År. Vår första ordförande Göran Eriks-
son berättar om åren som  gått.
• Göran Söderlund till minne, Sten Erickson tecknar en runa över 
Göran S., som samarbetade med oss i tre år inför utställningen 
på Waldemarsudde. Han hade stor del i att utställningen blev så 
framgångsrik.
• Bokomslag och tidningsomslag av Roland, Sten Erickson.

2014 
• Omslagsbild: vårt museum på Möja. Invigningsnummer.
• ”Vårt museum är nu klart” skriver Jan Wigren.
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• Berndt Festin skriver årskrönika ”Visionen om ett museum”.
• Britt Fogelström berättar om sitt arbete som projektledare för 
museibygget.

2015 
Äntligen får vi ”platt rygg” på vår årsskrift/årsbok”.
• ”Bo Grandien – en man som höll stilen”, Ulf Sörensson skriver 
en lång artikel om Bo med anledning av hans bortgång. Sällskapet 
står i stor tacksamhetsskuld till Bo som oförtrutet bl.a. arbetade 
med urval av Rolands konst till utställningen på Waldemarsudde. I 
boken Roland Svenssons Övärld har Bo gjort ett urval ur ett hundra 
dagböcker skrivna av Roland mellan 1946 -1960. Bo föreslog även 
Ulf Sörensson som författare till Rolands biografi. Valet av Ulf föll 
väl ut. Vi minns Bo som en sann Roland Svensson vän.

2016 
• Familjen Fogelström prisas för sitt arbete för Stockholms skärgård 
och de fick för detta motta Pelarordens stipendium.
• Leif Wahlberg skriver ett förord till sin bibliografi över Rolands 

Vårkväll Möja



författarskap. En värdefull publikation som finns att köpa på vårt 
museum.
• Claes Moser presenterar ”Måleriet grand old man Roland Svens-
son”.
• Ulf Sörensson skriver om Håtö Svansar och Pelarorden.

2017  
• Innehåller två artiklar om Nassa – Karlsson. Tage Karlsson, mång-
årig tillsynsman på Stora Nassa, hedras i vår årsskrift. Vi alla som 
gästat Stora Nassa och träffat Tage har tagit del av hans råd.
• Jan Wigren skriver om sista visningen i Anders Hansers biograf 
och om det nya bildspel som han gjort till museet.

Slutord
Vår årsskrift har såvitt redaktionen förstått blivit populär hos med-
lemmarna. Därtill finns säkert flera orsaker. Inte minst Jan Wigrens 
insatser med Rolands bilder och bearbetat bildmaterial har gett års-
skriften en stor del av sin charm. Jan har publicerat ur egen och 
andras fatabur och har samtidigt jobbat med andra frågor inom 
Sällskapet.

Mandom mod och morske män
Det vill till att åstadkomma en årsskrift av vårt Sällskaps kaliber. 
Ingenting gör sig självt precis som allt annat i levande livet. När allt 
arbete bygger på ideell grund gäller det att finna entusiasterna. Det 
har vi lyckats med. Vi har ”härdat ut” och årsskriften har gått ut till 
våra medlemmar sedan 2006!

Vi träffas i Åkersberga och spånar kring många uppslag som vi 
jobbar vidare med. Jan och hans bästa vän DATORN svarar till-
sammans med Harry för produktionen. Harrys son Erik svarar för 
att vårt material blir en bok.

Utan tryckeri ingen årsskrift. Från 2007 har Tryckerisats AB i 
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Åkersberga svarat för vårt tryck. Vi har alltid fått en perfekt service, 
vi får fin kvalitet på text och bilder. Produktionstiden har alltid hål-
lits. Tack, Kent och Gustaf!

Redaktionskommittén vill också tacka alla som medverkat i års-
skriften och bidragit till kvalitet som P G Traung brukar framhålla 
på våra årsmöten. Tack alla! Själv ska jag fortsätta arbetet i redak-
tionskommittén ytterligare en tid så länge hälsan och orken står 
mig bi.

 Sten Erickson 
 Sammankallande ledamot av Sällskapets  
 redaktionskommitté 2006-2018

PS
Vi får inte glömma Kjell Johansson Fastighetsbyrå som år efter 
år pryder årsskriftens baksida med annons med strålande bilder 
från Stockholms skärgård. Vi hoppas att du vill fortsätta med dina 
annonser.

DS

Aftonsol - Vårnatt



Museet i  
Ramsmora 2018
Museiverksamheten har också i år fungerat bra med många besö-
kare och vi ligger på ungefär samma antal som förra året dvs cirka 
1600-1700 personer. Många grupper har vi haft både under den 
ordinarie öppettiden under sommaren och på andra tider med tids-
beställning. Tidigt ute med ett vinterbesök var Sjövärnskåren.

Vi har också haft en utställning i museet med lokala Möjakonstnä-
rer, ett mycket omtyckt och populärt inslag i vår verksamhet. En 
annan idé som vi provade och som föll väl ut var en akvarellkurs, som 
egentligen blev två stycken på grund av stort intresse, en på våren 
och en på höstkanten. Ledare var Malin Lindqvist och Margareth 
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Johansson. I samband 
med kurserna ingick 
också målning ”i verklig-
heten” genom urflykter 
med båten Elisabeth.

Även under som-
maren 2019 planeras 
akvarellkurser i Roland 
Svenssonmuseet med 
samma lärare som under 
år 2018. Preliminära 
intresseanmälningar kan 
göras till britt@vahine.
se eller per telefon 0705 
397323
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Lokala utstälningen med Möjakonstnärer, invigdes av Ingemar 
Hamskär och Torbjörn Svensson, vernissagen lockade ett 60-tal 
personer. Där visades träarbeten,silversmiden akvareller mm.
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Torbjörn inviger 
utställningen



Troget besök var det också av Sandkilen Helmi som besökt oss 
varje år sedan museets invigning.
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Ingemar berättar om utställningen
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Skepparen på Helmi
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Överst: Kerstin och Jennifer 
Ovan: Vår guide Monika Pettersson med besökare



Pålitliga guider i museet förutom sommaranställde Jennifer Berg-
lund har varit museichefen själv, Britt Fogelström (hela året) Ker-
stin Fogelström, Monika Petterson och Rune Wikström.  

Ett annat trevligt besök var Familjen Festin med sina gäster, 
Lena Adelsson Liljeroth,Ulf Adelsson, Marita och Jan-Ola Öding

 Text och foton:  
 Britt Fogelström, Kerstin Fogelström och Jan Wigren
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Familjerna Festin,Liljeroth-Adelsson och Öding



En dag i våras besökte Lif Mariott (dotter till Roland och Ingrid) 
sin fars och mors grav vid Möja kyrka, givetvis ingick också ett 
besök på museet.
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Utflykter  
med m/y Elisabeth
En fantastisk sommar och utflykterna med Elisabeth båten i 
Rolands kölvatten till Nassa skärgårdarna blev många. Elisabeth 
är en holländsk så kallad häcktrålare från 1979 och man åker lång-
samt med Elisabeth, ca 7 knop. Det innebär att man ofta får se 
mer än när man åker med snabbgående motorbåtar. De skygga 
mufflonfåren som finns på Stora Nassa visar sig t ex ofta när vi tyst 
kommer glidande.

Turerna planeras så att det går bra att göra en dagsutflykt från 
stan. Man kommer med Waxholmsbåten till Ramsmora brygga 
vid lunchtid och där väntar Elisabeth. Vi åker på utflykt och äter 
medhavd lunch under resan. Åter till Ramsmora brygga i tid för 
återfärd med Waxholmsbåten till stan.

Mer information britt@vahine.se eller på 070 5397323.
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Göran Erikssons 
stipendiefond
Genom en generös gåva till Sällskapet har familjen Eriksson skänkt 
en summa pengar till Sällskapet som skall användas till att årligen 
dela ut 10 000 kr till någon konststuderande som gärna har skär-
gårdsintresse. Utdelningen skall ske årligen under tio år.

Årets stipendiat som utvaldes heter Alexander Montén. Han 
tillbringade en vecka i Ramsmora på Möja. Detta kunde på ett bil-
ligt sätt ordnas genom ett boende hos en granne till Sune och Britt 
Fogelström.

Alexander visade ett stort skärgårdsintresse och besökte museet 
ett flertal gånger efter sin vistelse där under en vecka i maj. Alexan-
der skänkte även ett konstverk till museet som ett minne av sin tid 
där. Han visade sig också vara lite fascinerad av konsten att trycka 
på sten, så vi får se så småningom hur det utvecklas i framtiden.

Alexander visade foton på de tavlor han jobbar med nu. Tidi-
gare målade han avbildande, men med helt andra färgsättningar 
(titta på tavlan vi fick). Nu har han börjat använda mer ”verkliga” 
färger. Som jag förstod det inspirerad av skärgårdsnaturen.

Han är extremt tacksam för sin stipendievistelse och hälsade till 
alla han träffat. Vi talade också om att han bör få komma till ett 
styrelsemöte.

 Text och foto: 
 Jan Wigren, Britt Fogelström och Kerstin Fogelström
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Stipendiaten Alexander Montén
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Möja Jernväg  
– en för skärgården unik sevärdhet

I Stockholms skärgård finns som bekant ett stort antal sevärdheter 
av olika slag. En av dessa är Möja Jernväg i Berg på ön Möja. Den 
är känd för de flesta Möjabor men tämligen okänd för andra som 
inte är järnvägsentusiaster. Järnvägen, som är en hobby/museibana 
av så kallad Decauville-typ, ligger i Berg nära hamnen, Möja Turist-
byrå och COOP-butiken, se Möjakartan på turistbyråns webbplats 
www.mojaturistinfo.se.

Banan har byggts och ägs av den mycket teknikintresserade Nils-
Gunnar Ohlson och är belägen på hans tomt. Spårlängden är noga 
räknat 102 meter och spårvidden 600 mm. Till banan hör förutom 
spåret ett ånglok (tillverkat 1904), två godsvagnar (egenbyggda 
1968) och en ångdressin (egenbyggd 1973) samt ett lokstall. 

Ångloket Lappen
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Ångloket har ägaren döpt till Lappen och namnet är kopplat till 
tiden då Vattenfall ägde och använde det för utbyggnaden av kraft-
stationen Harsprånget i Lappland (1919-1937). Lappen inköptes 
och transporterades år 1965 till Möja. Banan blev körklar somma-
ren 1969. På Youtube finns en film om järnvägen och dess ägare på 
https://youtu.be/gLUuUeTD8lc.

Ägaren försöker att ha minst två kördagar per år för publik på 
banan, normalt de två sista lördagarna i juli. Sommaren 2018 blev 
det tre kördagar. Det sker även körningar vid beställning eller sär-
skilda högtider. Information om kördagar m.m. kan fås 

- via mejl till info@mojajernvag.se
- mobiltelefon 070-7284214
- internet www.mojajernvag.se

Kombinera gärna ett julibesök på Roland Svensson Museet i Rams-
mora på Möja med en titt på Möja Jernväg i Berg. Promenadav-
stånd mellan Ramsmora och Berg är 3,5 km och det tar ca 40 min 
att gå.

 Text: Leif Wahlberg 
 Foto: Nils-Gunnar Ohlson
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Stjärnsjungar-
traditionen på Möja
Trettondagen firades som ”lilla julafton” då trettondagsgäddan inte 
fick saknas på middagsbordet . Dagen präglades av festlig förväntan 
på grund av aftonens upptåg. En femuddig stjärna var noggrant 
hopsnickrad och klädd med oljat papper, inuti tändes tre ljus. Fem 
unga män skulle ”gå med stjärnan”. Där fanns kungen utstyrd i 
trekantig hatt, granna färgband och skramlande sabel, där linkade 
”Judas med pungen”, svartblank i ansiktet stödd av en halmprydd 
stav försedd med koskälla som skrällde var gång han bankade i gol-
vet. Tre axelbreda stjärngossar eller ”vise män” i fotsida vita skjortor 
med röda bälten och vita toppmössor. Utanför den besökta gården 
sjöngs psalmen ”Nu segrar alla trognas hopp”. Inne i stugan fort-
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satte sången ”Vi hälsen god afton på hövligt maner” osv avslut-
ningen ”Se Judas med pungen och pungen är tom”, // ” Så skram-
len nu alla tills pungen blir full”. Kollekten som insamlades gick 
till något gemensamt trevligt ändamål. För att få den rätta svarta 
ansiktsfärgen använde en blandning av Niveakräm och sot vilket 
även satte sina spår i de hus man gästat.

På Möja gick stjärnsjungarna på trettondagsaftonkvällen runt 
och gästade i hus och några krogar precis som man gjort sedan 
1700-talet, sjungande sina gamla verser och insamlandes pengar. 
Dessa skall gynna Möja och bland annat gå till Möjahallen, dans-
banan och Möja ungdomsrörelse.

Källa ”Skärgårdsliv i gången tid”

Visste du att Trettondagen 6 januari firas i Norden för att minnas de 
tre vise männens besök i Betlehem efter Jesu födelse? I det svenska 
bondesamhället vandrade gossar runt i byarna och uppförde skå-
despel som de vise männen, med sockertoppsformade strutar och 
vita skjortor – ursprunget till dagens stjärngossar.En nedsotad och 
ruskig Herodes med sina knektar, samt en julbock som gjorde våld-
samma utfall om han var missnöjd med belöningen fanns med.

Besöken sågs med blandade känslor och i vissa fall förbjöds 
tågen. 1721 utfärdades i Stockholm ett förbud: ”Den som under-
står sig att hädanefter löpa omkring Gator och Gränder med den 
så kallade Juhl-bocken, Stiernan och andra fåfängligheter, den skal 
genast fasttagas och med behörig näpst blifva ansedd”. I Danmark 
och Norge kallas Trettondagen ännu för ”Helligtrekongersdag

Källa Nordiska museet.

 Text: Jan Wigren
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Ovan: Teckning av RS  
Till höger: Bild från 
Nordiska museet



Tristan, en liten 
rapport från ön
Ögruppen Tristan da Cunha i Sydatlanten låg Roland Svensson 
särskilt varmt om hjärtat efter hans besök där. Vi har med jämna 
mellanrum återkommit med lite skildringar om vad som händer på 
ön i våra årsskrifter.

En gång om året kommer tandläkaren Penny Granger från 
Penicuik, en liten by i Skottland, till Tristan.

Resan börjar med flyg till Kapstaden i Sydafrika, och sedan 
cirka 9-10 dygn på en båt över ett stormigt hav till den avlägsna 
ön i Sydatlanten, Tristan da Cunha. Den är en av de mest avlägsna 
öarna mellan Afrika och Sydamerika och det finns ingen mobil 
eller internet täckning,

Hon tillbringar cirka fem veckor på ön och har med sig sin åtta 
åriga dotter Eilika som har varit med sen hon var 18 månader gam-
mal. Hon säger att hon älskar Tristanfolket för att de är så varma 
och välkomnande, det är som att komma tillbaka till en svunnen 
gammaldags livsstil. Hon är självklart mycket populär och omtyckt 
av invånarna

 Text: Jan Wigren

- 43 -



- 44 -

Roland Svensson  
och Möjaborna
Springpojken Roland Svensson var enbart tjugo och kanske några 
år till när han första gången kom till Möja med skissblocket i hög-
sta hugg och med kommande studier på Konstakademin i sikte i 
början av 1930-talet. Mötet med Möja och skärgårdsborna kom att 
förändra hans liv och många av de öbor han lärde känna. 

Roland själv brukade säga att i hans konstnärskap kom bilden 
först, sedan orden. Ett annat sätt att utrycka det är att först kom 
kärleken och intresset till naturen och med tiden kärleken och 
intresset för människorna – ömänniskorna. Förslaget att åka till 
just Möja hade han fått av ”Möjapojkarna Lindberg” som arbetade 
som besättningsmän på Jacob Wallenbergs segelbåt. Jacob Wal-
lenberg var vid tidpunkten en av Rolands chefer på Stockholms 
Enskilda Bank där Roland arbetade som springpojke.

Ett viktigt möte för Roland Svensson var det som kom att ske 
med skärgårdsförfattaren Sven Barthel (1903-1991). Sven Barthel 
var sju år äldre och en etablerad skärgårdsskildrare redan när de 
träffades för första gången i början på 1930-talet. Han beskriver 
deras första möte under en sjöfågeljakt med Wallenbergs i En liten 
skrift om Roland Svensson – med stentryck under fyra decennier. 

Sven Barthel skriver ”Det var snåla aprildagar med snöbyar, 
kallt i skären och kallt i den dragiga boden där vi huserade. Roland 
lossade inte ett skott, han satt med skissblocket i skåren. Vi kom 
snabbt underfund med hur likartat vi upplevde landskapet och 
skärgårdstillvaron och vi kom att trivas med varann”. 

Sven Barthel hade redan på 1920-talet etablerat en nära kon-
takt med Möjaborna då han bodde i byn Berg och i lånad bod på 
Sillö öster om Möja. 1928 kom t ex boken Ramsöpojkarna där 
Ramsö ska läsas som Möja och där Bergborna framträder under 



pseudonym. Sina erfarenheter 
kom han att dela med Roland 
Svensson.

I det inledande kapitlet 
Skötfiskare i boken Ramsö-
pojkarna skriver Sven Barthel 
”Solen stod över Storölandet 
och vinden var frisk sydostlig. 
Men Albert Vesterbergs skötar 
låg fortfarande över skötbrä-
dan bortpå berget och Cor-
nelius satt på sin brygga och 
lagade en ålkasse”.

Cornelius torde i realiteten 
vara skärgårdsbon och ålder-
mannen Kristoffer Pettersson 
(1846-1946) ägare av en av de 
stora gårdarna på Möja - Mel-
langården i Berg. Gift med Lovisa från Löka (1847-1936). 

Kristoffer Pettersson var en person känd för sitt entreprenör-
skap (han drev bland annat handelsbod i Berg) och sin berättar-
konst och för sin förmåga att föra skärgårdstraditioner och histo-
ria vidare. Detta var något 
som i hög grad intresserade 
Sven Barthel och Roland 
Svensson. Kristoffer kunde 
berätta om de många vin-
terresor han och andra gjort 
med häst från Möja när salt-
strömmingen forslades till 
Stockholm. Han hade en 
häst Dama som klarade den 
70 km långa distansen på 
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imponerande på fem timmar. 
När isarna inte låg kunde resorna istället göras med storbåt till 

Stockholm och andra platser för försäljning.
På hösten gick färden enligt tradition med båt ”uppåt lands” 

ända upp till Uppsala där fisken såldes på Vaksala torg berättar 
Kristoffer Pettersson 
för skolläraren Daniel 
Sjöblom som ned-
tecknat några av hans 
berättelser. Här följer 
lite kortad version om 
en sådan Uppsalafärd. 

En höst seglade 
han med sin jakt 
Groska fullastad med 
saltströmming. Då 
det var motströms i 
Fyrisån lastade han 
av lasten i Flottsund 
och beställde skjuts in 
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till Uppsala. När kvällen kom 
hade han sålt all strömming 
och kassan var stor. Under 
dagen hade han märkt att han 
var iakttagen av två ”sluskar” 
som kastade begärliga blickar 
mot honom och hans affärer. 
Männen följde efter honom 
när han skulle återvända till 
båten och han började springa 
och kastade småpengar efter 
sig för att få ett försprång då 
de stannade för att plocka upp 
dem. När han kommer till 
båten instruerade han sina två 
drängar som vaktat båten och 
gick ner i kajutan och häm-
tade sin revolver. ”Sluskarna” 
fick på skallen och båten 
kunde lägga ut – Kristoffer 
sköt ett skott i luften för att få 
dem förstå att de kom billigt 
undan. 

En av Rolands första por-
trätt av en Möjabo var en 
teckning av den snart nit-
tioåriga Kristoffer Pettersson. 
Porträttet av Kristoffer Pet-
tersson (det finns flera) utmär-
ker respekt och ömhet skriver 
Ulf Sörenson i boken Roland 
Svensson Ömänniskan.

I Sven Barthels bok Strän-
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der utgiven 1943 har samarbetet med Roland och Sven kommit 
igång och fördjupats – Roland gör omslaget – en pastell från ytter-
skärgården:

I boken Stränder beskriver Sven Barthel Fjäderholmarna vid 
inloppet till Stockholm. En plats som var skärgårdsbornas vilo- och 
nöjespalats under stadsresor under århundranden:

Roland bidrar med illustrationer till porträtt av Möjabor i boken 
Stränder - tre teckningar av färgstarka Möjabor som gärna roade 
sig på Fjäderholmarna. En av dem var Kristoffer Pettersson. Sven 
Barthel återger i boken Kristoffers berättelse om Fjäderholmarna 
enligt följande: Varenda kväll var det två spelmän från stan, med 
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fiol och handkláver. De ena hade militärmössa, minns jag, men jag 
tror inte han var militär. Han spelade fiol bra. Det var inte bara en 
gång man dansade hela natten igenom där, helst när man var ung 
i tiden. Och var det motvind på hemvägen, så stannade man igen 
och dansa en natt till. Jag var berömd för att vara en riktig stordan-
sare på den tiden. 

Det var ett litet axplock om Roland Svenssons och Sven Barthels 
skildring av en skärgårdsbo från Möja i ord och bild. Att det blev 
just Kristoffer Pettersson denna gång i mitt bidrag kanske hänger 
ihop med att han var min mormors farfar. Det finns fler skär-
gårdsbor som skildrats på liknande sätt av Roland Svensson och 
Sven Barthel. Med det är en annan historia – historier som kan-
ske kan berättas bättre av andra än undertecknad. Det kan t ex 
gälla Lovisa Lindberg, Holmen, John Andersson, Fågelsångsudden, 
Petrus Nordlund, Långviksnäs, Jan Petter Jansson, Södermöja eller 
August Andersson, Långvik. Det saknas verkligen inte färgstarka 
skärgårdsbor från Sven Barthels och Roland Svenssons tid på Möja.

Det finns lyckliga tillfällen då två konstnärer kan mötas och 
komplettera varandra och tillsammans åstadkomma en bättre hel-
het än någondera kunnat göra på helt egen hand. Vad Sven Barthel 
och Roland Svensson åstadkommit i ord och bild om vår fantas-
tiska skärgård och dess befolkning i förfluten tid är ett bra exempel 
på det.

 Ingemar Hamskär 
 Hamn Möja

Källor:
• Ulf Sörenssons Roland Svensson Ömänniskan 2010, Max Ström s18-19 och 92
• Sven Barthels Ramsöpojkarna Bonniers 1928
• Skärgård nr 3 1972 – Medlemsblad för Föreningen Skärgårdsmuseet /Den 
hundraåriga Kristoffer berättar Möjaminnen av Daniel Sjöblom
• Sven Barthels Stränder, Bonniers 1943
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Julfirandet på Möja
Min barndoms jular i slutet av 1800-talet firades i hemmet på 
Udden. Vi barn hade fått 25 öre var till julklapp av mormor. Tjugo-
femöringen var stor i våra ögon. Men den skulle räcka till mycket. 
Alla världens flaggor var representerade i vår gran. De kostade två 
öre stycket hos handlar Fredriksson, där vi även köpte så kallade 
”tavlor”, ett slags papperskarameller med en bild och ett rim under. 
Även de kostade två öre stycket. Joel hade gjort pappersstegar, som 
liknade långa nät, klippt korgar och stjärnor av färgat papper.

Det var stort hushåll på Udden. Förutom drängen Per hade vi 
Dal-Selma, som piga i huset, och nu till jul väntade vi Mor-Fia. 
Hon var en fattig församlingsbo, som dygnade på socknen, och 
under julen önskade hon dygna på Udden. Vi väntade, att Karl-
Erik från Södra Stavsudda skulle komma kryssande med henne när 
som helst. Då församlingen inte hade något fattighus måste dessa 

Litografi av RS ”Den tysta byn Ramsmora”
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olyckliga människor gå från den ena gården till den andra för att få 
mat och husrum. Detta kallades att dygna.

Under det fisken och potatisen kokade, gjorde mamma i ord-
ning julbordet i anderstugan. Detta var ett rätt så stort rum med 
öppen spis. Hemstöpta ljus satt i stakarna, som var av mässing. Vid 
julbordets kortsida låg på ett fat en trave bröd, bestående nederst 
av vanligt hålbröd, som nog ingen smakade på denna kväll, men 
som enligt gammal sed måste vara med på bordet denna måltid. 
Ovanpå hålbrödet låg jästbröd och sötbullsbröd och allra överst 
uppskuret vetebröd. Lukten av maten rusade ut i den kalla farstun, 
var gång dörren öppnades. Bland maten fanns en rätt, som kalla-
des ”såd”, en fisksoppa tillredd på ett urgammalt sätt. I klimparna 
ingick gäddrom som den förnämsta ingrediensen. Vid sidan av de 
andra grytorna puttrade risgrynsgröten.

Det började se jullikt ut i kök och anderstuga. Där stod julgra-
nen lastad som vore den färdig att segla bort. Pappa ville läsa jule-
vangeliet och då måsta alla lyssna. Pappa klarade av Kvirinius och 
andra svårstaviga ord utan att han vrickade tungan. När han slutat, 

Svartvit lito av RS



sjöng alla med Mor-Fia som för-
sångare: Var hälsad sköna mor-
gonstund.

Psalmen hade inte helt förk-
lingat förrän bösskotten började 
knalla i byn, ett tecken på att 
man började äta i stugorna, årets 
allra högtidligaste måltid. Det 
började först smälla i Millagåln 
och därpå i Östergåln. Man sade, 
att nu var Lovisa och Anna-Stina 
färdiga med maten, och innan 
ordet var sagt, sprutade det eld 
mot Högböte från Viktor Jans-
son lopicka. Nu skulle trollen 
skrämmas bort innan man bän-
kade sig vid bordet.

Johannes läste bordsbönen. Sedan tog var och en sin veteskiva 
och bredde på hemkärnat smör. Därefter började man med varm-
rätten. Färsk gädda med råskalad potatis var kalasmat, för att inte 
glömma sådet med romklimparna. Väl sockrad svagdricka skickades 
omkring i en hög silverbägare till den som önskade dricka.

När risgrynsgröten var äten tändes julgranen. Alla tänkte på 
föregående jular och kanske tänkte man på den som skulle komma 
härnäst. Drängen Per var inte så litet vidskeplig och hemlighetsfull. 
Han gick ut på backen för att se in genom fönstret, om någon av 
de innanför varande var utan huvud. Om så vore, skulle han eller 
hon gå ur tiden under det närmast året. Lyckligtvis var Per glad, då 
han kom in. Mor-Fia kunde ännu ett år få göra sin färd från gård till 
gård och än en gång få fira jul på Udden.

Klockan hade nu slagit åtta. Trälyktan var putsad och framsatt. 
Den skulle leda ottefolket till kyrkan och under gudstjänsten stäl-
las på någon anhörigs grav. Till sist sattes ett ljus i ett fat på golvet. 

 Lito av RS
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Ljuset fick brinna till det slocknade av sig självt. Det dröjde inte 
länge förrän alla var i sina sängar. Alla skulle sova nu för att i tidig 
timme väckas till julotta. Men ute på gården gick tomten av och 
an från den ena huslängan till den andra och såg till, att allt var i 
sin ordning.

 Text: Gunilla Petterson 

Efter en uppteckning gjord av Daniel Sjöblom, född i Berg på Möja år 1884.

Teckning av RS från Gillöga :  
John Andersson hjälper Oscar med tandvärken.
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Haiku och Ginko  
i Sällskapets regi
Haiku är en japansk kortdikt som beskriver ”ett ögonblick speglat 
i en vattendroppe”. Ginko är en utflykt till inspirerande natur där 
poeterna skriver sina haiku och delar med sig till sina medresenärer.

En sensommarhelg den 8-9 september genomfördes en haiku-
kurs. Föreläsare var Per Holmlöv, haikupoet och medlem i Svenska 
Haikusällskapet, författare till ”Lycka är ett Sommarskepp” och 
”Blå Sommar och Röda Segel”. Roland Svensson museet var 
arrangör genom Britt Fogelström.

Kursen inleddes med teori kring haiku och på söndagen gjordes 
en Ginko-utflykt till Nassa skärgård med båten Elisabeth.

Deltagarna var mycket nöjda och flera fina haikudikter skrevs. 

Havet kan tala
Strömmar, vågor, glitter, skum
Ibland förstår vi
 
De yttersta skären
Fångar min blick
– där är vilan

Text och foto: Britt Fogelström
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Deltagare i Haiku kursen



Utställningar  
och mässor 
I år hade vi fått plats i C-hallen på Båtmässan i Älvsjö, dessvärre var 
platsen inte den bästa eftersom vi fanns bakom en stor bassäng där 
man utövade olika vattensporter, bland annat brädsegling. Detta 
innebar att man startade upp stora fläktar för att få fart på brädseg-
larna. För oss innebar det att det var ett väldigt oljud och det var 
nästan omöjligt att tala med folk. Mässan har den senaste åren haft 
vikande publikunderlag och vi tror att de beror på de höga inträ-
despriserna för vanliga människor. Vi var där i alla fall och gjorde 
bra reklam för våra verksamheter.
Vi var också med på den flytande utställningen ”Allt på sjön” i 

Lola Wolf och Christer Nettelbladt
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Gustavsberg en helg i slutet av augusti. Vi delade utställningsplats 
med Skärgårdmuseet och det fungerade väldigt bra. Här på mässan 
var det mycket folk eftersom det var gratis inträde och parkering. 
Vi visade att vi fanns till och hade en del trevliga besök och många 
blev intresserade av att göra museibesök.

Vi hade också besök av skärgårdslandstingrådet Gustav Hem-
ming som tyckte att det var trevligt att vi var där.

 Text: Jan Wigren

Vår minsta 
utställning var 
i september 
på Ramsmora 
marknad, även 
här många besök 
på hemmaplan.

Gustav Hemming och Rune Wikström
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En närmare 
granskning  
av Roland Svenssons bilder från Tristan

När tittade du senast på frimärkena i din samling? Jag menar inte 
bläddrade. Jag menar verkligen tittade. Granskade. Funderade på 
nyanser och teman i varje enskild detalj? Om du är som jag, så var 
det alldeles för länge sedan. Så här kommer en utmaning: jag ber 
dig ta fram de där läderalbumen (även om de är dammiga), slå upp 
dina Tristanfrimärken och betrakta de fyra serier som presenterar 
Roland Svenssons konst.

Roland vem då?
Roland Svensson var en svensk konstnär och författare, som - lik-
som så många av oss – av en slump träffade på en redogörelse för 
Tristan da Cunha och blev förälskad i denna hopplöst avlägsna och 
märkligt idylliska ö. År 1963, när M/V Bornholm var på väg till 
Tristan på sin returresa med öborna som evakuerats under vulkan-
utbrottet 1961, var det en utomstående som anslöt sig till dem – 
Svensson. Senare gjorde den djärve svensken ytterligare fler resor 
till Tristan, under vilka han redovisade sina intryck av denna ” den 
ensligaste ön i världen” i en serie skisser och målningar.

Har du förstoringsglaset framme?  
Låt oss göra en närmare granskning.
1972 kom den första serien där Svenssons tolkningar prydde Tris-
tanfrimärken. Lämpligt nog föreställde de ett väsentligt inslag i 
öns kultur: de hantverksmässigt tillverkade barkasser i vilka havets 
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gåvor fångades. Lägg märke till frimärkena som kom före dessa. Av 
de några och tjugo serier som gavs ut, sedan de första Tristanfrimär-
kena kom 1952, är Svenssons barkasser en av de första som inte har 
drottning Elizabeths ansikte eller silhuett. Dessa fyra vackra frimär-
ken är också de första verkligt konstnärliga avbilderna av livet på 
Tristan. Och så kärva och prosaiska de är, inte olikt de 360 män, 
kvinnor och barn som bodde på Tristan vid den tiden.

Den första scenen, som kallas ”Barkassen”, föreställer sex män 
som sjösätter en båt i den stormiga, blå Sydatlanten. Alla sex män-
nen är klädd i murriga bruna arbetskläder, samma färg som den 
steniga marken, men i stark kontrast till båtens klara blå, röda och 
vita färger. Männen är tecknade med en skissartad brist på detalj – 
alla deras ansikten är faktiskt bortvända – ett vittnesbörd om den 
gruppkänsla, betydelsen att arbeta tillsammans, som är livsviktig 
för Tristanfolkets överlevnad. 

Det andra frimärket, ”Vid årorna”, visar två unga Tristanbor 
som kämpar genom det blå, med en tredje man dold bakom dem. 
Liksom i frimärket före och de två som kommer efter är kvin-
nor påfallande frånvarande 
(uppenbarligen hörde öns 
kvinnliga befolkning lika lite 
hemma i barkasserna som 
männen i byns ”kardsällskap”, 
där ullen bereddes till väv-
ning.) Vi ser fler detaljer hos 
männen här, byxbenen är 
upprullade, de tittar åt olika 
håll med intensiteten hos en 
vaktpost. Allt visar hur viktigt 
deras uppdrag är.

Det tredje frimärket, ”Styr-
man”, avbildar en ensam, 
väderbiten äldre man som styr 
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båten genom stormiga vågor. Återigen, 
Svenssons prosaiska stil komplementerar 
Tristanbornas kärva men ändå hjältemo-
diga karaktär. Som en soldat på väg ut i 
strid griper styrmannen sin styråra med 
fast beslutsamhet. 

Ett stänk vitt mot blått syns på den sista 
rutan. Som titeln antyder, visar ”Under 
segel” hur barkassen under fulla segel käm-
par i vinden, dess outtröttliga besättning 
styr bort genom de ilskna vita gäss som är 
så vanliga i vattnen runt Tristan. Vart män-
nen är på väg förblir ett mysterium – kan-
ske för att fånga de mycket uppskattade 
krabborna som finns runt Tristan, eller 
kanske för att samla guano från närlig-
gande Nightingale Island. Men den kol-
lektiva beslutsamheten som visas på de fyra 
frimärkena antyder att deras uppdrag blir 
framgångsrikt.

Nu går vi över till den 
andra av Svenssons fyra 
Tristanskildringar, ”Stugserien”,  
som utgavs 1976.
Här ser vi igen ett fyrtal frimärken. Men vad de är mycket mer färg-
rika! Om den platta och dämpade barkass-serien handlar om över-
levnad, människans kamp på Tristan, så handlar Stug-frimärkena 
om själva öns inneboende naturliga skönhet.

På det första frimärket, med valören 3p, ser vi en förtjusande, 
stenlagd gång som leder till en av Tristans halmtäckta stugor. Ett 



- 61 -

överflöd av vilda blommor syns bakom 
en enkel vit grind, förmodligen ”cow 
pudding och sand flowers”, att döma av 
deras gula och röda färg. Märkligt nog 
är inga öbor närvarande, inte ens en 
fågel eller trollslända för den delen. Och 
att döma av skuggorna på väggen är det 
en av dessa sällsynta dagar på Tristan då 
molnen har skingrats för att låta solen 
titta fram. 

Vädret förefaller bistrare, men mer 
typiskt Tristan, på 5p-frimärket. Men 
färgerna är inte mindre dra-
matiska, den mångfärgade, 
skytäckta himlen kontraste-
rar vackert mot de svepande 
orangegröna färgerna i Edin-
burgh Settlement. I bakgrun-
den skymtar hotfullt den 
utslocknade vulkanen som 
fick sitt utbrott 1961 och orsa-
kade att hela Tristans befolkning fick evakueras. Den står där som 
en påminnelse om att det skulle kunna hända igen, men också om 
att innevånarna valde – ja, kämpade för att få återvända till denna 
hårda värld de kallar hem, hellre än att fortsätta leva i England med 
alla sina ”moderna” bekvämligheter. Vi har sett en av stugorna på 
det första frimärket, nu ser vi tre som ger oss ett annat perspektiv. 

Men det är först när vi ser 10p-frimärket, en vy från havet, som 
vi inser att stugkolonin faktiskt ligger högt uppe på en liten land-
tunga på öns norra udde. De häftiga blå och purpurlila färgnyan-
serna understryker det faktum att Trista da Cunha otvivelaktigt är 
den mest isolerade och obebodda platsen på jorden. 

Och så, innan vi blir alltför nedslagna inför detta dystra faktum, 
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återkommer pastellfärgerna i 
20p-frimärket – en solig vy i 
fågelperspektiv från toppen av 
vulkanen. Ända sedan jag bör-
jade samla frimärken vid tio 
års ålder har jag alltid trott att 
det sista frimärket i en serie, 
det med högst valör, också är 
det viktigaste. Om det är så 
vill kanske Svensson med denna sista 
bild av Tristans stugor säga: ”Ja, det är 
ensligt, ja, det är ett hårt liv men till 
slut är det ändå den här platsens utsökta 
natur som segrar.” 

Före vulkanutbrottet 1961 levde 
Tristanborna i sin egen tidskapsel, Inga 
bilar, ingen elektricitet, inga av den 
moderna världens påfund. Men när de 
återvände två år senare ändrades allt. En 
del av dessa förändringar framkommer i 
Svenssons tredje serie ”En konstnärs syn 
på Tristan da Cunha ” från 1978. En nyckel till temat i den finns i 
teckningen högst upp på arket med titeln ”Fiskfabriken på Tristan, 
som står i skarp kontrast till de tre första frimärkena i serien.

5p-frimärket föreställer öns enda kyrka, St. Marys´, och erinrar 
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om den pastorala skönheten 
och lugnet hos det första och 
sista Stugfrimärket. Men här 
är färgerna mer realistiska. 
Det är också detaljerna. De 
impressionistiska penseldra-
gen som Svensson använde för 
att ge en antydan om Tristans 
anakronistiska skönhet är 
borta. Skönheten består, men 
den är inte längre romanti-
serad här. Och medan från-
varon av människor skänkte 
skönhet till Stugfrimärkena, 
ger den frimärkena i den här 
senare serien en inre kyla som 
kanske förebådar den blan-
dade välsignelse som moder-
nisering skulle innebära för 
Tristan. 

På 10p-frimärket, med 
titeln ”Barkasser”, syns bara 
en enda båt. Märkligt nog 
verkar den vara förtöjd vid 
några klippor utan något vat-
ten i sikte. Möjligen är det 
ebb och den stigande ocea-
nen syns inte i förgrunden, 
eller har kanske begreppen 
äganderätt och behovet att 
låsa in saker slutligen kom-
mit till denna lilla ö, där det 
aldrig fanns behov av dem 
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tidigare. Båtens typiska färger - vit med blå och röd dekor – påmin-
ner om barkassen i Svenssons första serie. Men så annorlunda den 
ser ut i detta annorlunda sammanhang. 

Det tredje frimärket, ”En bostad på Tristan”, vill åter visa öns 
bukoliska frid. De gröna och gula färgerna motsvarar dem på St. 
Marys´-frimärket, som är rakt ovanför i arket. 
Och så kommer den stora överraskningen. Med den enkla titeln 
”Hamnen 1970” är det fjärde frimärket i serien en skärande lovsång 
till utvecklingen: en grafisk avbild av Tristans moderna nya hamn, 
komplett med klassisk lastkran. Den passar inte in. Den är faktiskt 
direkt störande. Men eftersom den är den avslutande bilden i kvar-
tetten så definierar den de andra. Utan att tveka det minsta utfärdar 
Svensson en varning: hur effektiv och önskvärd hamnen än må vara 
kan den ändå innebära början till slutet för Tristan. 

Och så sitter vi där med den spännande frågan: 
hur tänker Svensson besvara den i sin fjärde och 
sista serie?
Som med alla stora konstverk är svaret öppet för tolkningar. Vid 
första anblicken är Svenssons sista kvartett underbart lugnande, 
en återgång till det förhärligande av naturen som Stugfrimärkena 
framhävde. Men dessutom har bilderna en mjukare stil som påmin-
ner om Barkass-serien men utan det platta intrycket.

5p-frimärket är en studie i blått som visar en ensam barkass med 
gula segel som passerar Stoltenhoff Islands isbergsliknande klippor 
i närheten. 

Med titeln ”Nightingale från öst” visar det andra frimärket 
Nightingale Islands lika imponerande branter. Inte ett livstecken. 

Det tredje frimärket, ”Administratörens bostad”, visar Tristans 
guvenörsresidens med sitt blåa tak. Huset ser litet och sårbart ut i 
skuggan av den vulkan som en gång decimerade bosättningen.

Som för att runda av kvartetten har vi ”Åsen där gatan hop-



pade”, ett frimärke som hedrar ett 
lokalt landmärke på Tristans östra 
sida, där det finns så många lika färg-
starka namn. 

Fyra förtjusande scener från en 
underbar liten ö i Sydatlanten, till 
synes ofördärvad av ”civilisationens” 
framfart. Och ändå vet vi bättre. Vi 
vet att precis utom synhåll ligger den 
bråda hamnen, fiskfabriken. Ja, sedan 

den här sista serien utgavs 1986 har vägar byggts, bilar och lastbilar 
har skeppats in, medan mobiltelefoner och Internet har förpassat 
Tristans isolering till det förflutna.
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Så exakt vad är det Svensson vill säga oss?
Jag tror det är bara detta: iaktta hela tiden. Var uppmärksam! Gran-
ska varje nytt frimärke i din samling med barnslig fascination. För 
genom att begrunda varje nyans och tema hos dessa gummerade 
små papperslappar, kommer du att lära dig Tristans sanna historia 
– en historia som fortsätter att avslöjas.

 Text: Paul Magnolis 
 Översättning: Gunnel Rågvik

Artikeln av Paul Margolis med titeln ”A closer look at the Roland Svensson views 
of Tristan” har publicerats i South Atlantic Chronicle nr 4 2003. The Journal of 
the St Helena, Ascension and Tristan da Cunha Philatelic Society. 



- 67 -



- 68 -

Roland S och 
seglatser  
med S/Y Regina
Bakgrund av Leif Wahlberg
Båten eller segelbåten var ett viktigt redskap för Roland Svenssons 
utforskning av skärgården och hans gärning som konstnär och för-
fattare. Med denna kunde han nå ut till Storskärgården och andra 
arkipelager i yttre skärgården liksom även till den inre skärgården. 
År 1941 vid 31 års ålder skaffade RS sin första segelbåt – en spri-
segelöka som han förvärvade i samband med ett arvskifte efter en 
skärgårdsbo (båten finns på en litografi av RS med titeln ”Villes 
öka”). Efter denna båt skaffade RS med tiden ytterligare tre segel-
båtar, år 1947 en före detta 
lotsbåt med segel, år 1949 
en folkbåt med segelnum-
mer 94 först utan och senare 
med utombordsmotor (ägs i 
dag av Möjaborna Britt och 
Sune Fogelström) samt långt 
senare ersatte RS sin träfolka 
med en IF-båt – en så kallad 
plastfolka med inombords-
motor. Med åren blev RS en 
mycket erfaren skärgårds-
seglare, för det mesta som 
ensamseglare.

RS träffade genom vän-
ner på Möja, bl.a. segelgas- Seglats med egen folkbåt, litografi av RS
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tarna Calle, Edvard och Helmer Lindberg samt Nils Fogelström, 
under 1930-talet, bröderna Jacob och Marcus Wallenberg, båda 
inbitna seglare. Jacob Wallenberg med sin båt S/Y Refanut och 
Calle Lindberg som yrkesgast. Marcus Wallenberg med sin segelbåt 
S/Y Regina och Nils Fogelström som ansvarig för båtens drift och 
underhåll samt yrkesgast ombord. Åren 1948-51 seglade Marcus 
Wallenberg en hyrd segelkutter med namnet Kong Bele. Marcus 
Wallenberg gjorde varje sommar långa seglatser på ett par måna-
der. Roland erbjöds att delta i dessa seglatser både med Kong Bele 
och S/Y Regina och han deltog under en eller ett par veckor från 
år 1948 fram till slutet av 1970-talet. Rolands roll var att vara gast 
och framför allt artist eller skeppsmålare samt nedtecknare. RS 
skrev som vanligt även under dessa färder dagbok med skisser samt 
gjorde akvareller och pasteller varav många blev förlagor till lito-
grafier.

Till Marcus Wallenbergs 
60-årsdag 1959 gjorde de 
åtta seglarvännerna som 
brukade delta i sommarseg-
latserna en vänbok till Mar-
cus med titeln ”Regina seg-
lar ut – Strödda bidrag från 
livet ombord under segelfär-
der i alla väderstreck”. Den 
trycktes i ett enda exemplar 
till Marcus Wallenberg med 
55 färgillustrationer i akva-
relloriginal av RS. Dock 
trycktes åtta så kallade kor-
rekturexemplar med de 55 
illustrationerna i svartvitt 
och inklistrade till de åtta 
seglarvännerna. Dessa var Ur Reginaboken, illustration av RS
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kommendören PG Lindgren, generalen och överbefälhavaren Nils 
Swedlund, direktören Sigbjörn Holgersson, advokaten Wilhelm 
Moberg, direktören Walter Wehtje, direktören Ragnar Söderberg, 
yrkesgasten och ansvarig bl.a. för S/Y Regina Nils Fogelström och 
artisten Roland Svensson. Rolands bidrag i boken har titeln ”Epi-
soder i Öst och Väst år 1954, 1956, 1957 och 1958” och har sex 
illustrationer av honom. Nedan följer Rolands egen text i boken 
och med de sex illustrationerna i svartvitt och som härmed publice-
ras för första gången för en bredare krets. Personerna som förekom-
mer i texten med olika titlar eller aliasnamn är följande: Skepparen 
eller kaptenen = Marcus Wallenberg, Mowitz = Wilhelm Moberg, 
Den Store Ricoskepparen eller Ricos Capitein eller fältmarskalken 
= Nils Swedlund och hans sekond f.d. Ricosekonden eller Stor-
Mogul eller amiralen eller Napoleon = PG Lindgren, artisten eller 
skeppsmålaren = Roland Svensson, Skridfinne = Sigbjörn Holgers-
son samt Superkargen = Nils Fogelström. Texten och bilderna är 
hämtade från Nils Fogelströms exemplar som i dag ägs av dottern 
Kerstin Fogelström.

Ur Reginaboken, illustration av RS
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Roland Svensson: Episoder i Öst och Väst år 1954, 
1956, 1957 och 1958 ur vänskriften ”Regina 
seglar ut” från 1959 till Marcus Wallenberg

Reginaseglats i Österled år 1954
Tisdag den 13 juli 1954.
…………. ullkrona; blankvatten mellan fagra holmar. Gökrop 
tonar över smultronhagar och lövängar. Skeppsmålarn ror i land 
för att insamla fakta om ölivet. Gårdarna ligger vackert grupperade 
omgivna av blomrika tun, där följande blomster växer i ymnighet: 
fibbla, blåklocka, prästkrage, rödklöver, vitmåra, klibbglim, johan-
nisört, gräslök och styvmorsviol.

Fyra hushåll. De unga lämnar trakten:”De´ e´ liksom lite isole-
rat”, säger Fru Viking Eriksson. Till närmaste ångbåtsbrygga i Nagu 
är det nästan två timmars motorbåtsfärd. Näringar är boskapssköt-
sel, åkerbruk och husbehovsfiske på oskiftat vatten. Flera notvarp 
finns, de utarrenderas till Rimitoborna, som drar vinternot på plat-
sen. Fyra notlag är i gång med tjugo man på varje not. På skepps-
målarns fråga: ”Då har ni sällskap under vintermånaderna”, svarar 
Gullkronabonden Eriksson: ”Nej, nej, de´ e´ nog så di talar bara 
finska och det förstår vi inte!”

Klockan 1050 ljuder signal från Regina. Rassel och bång när 
besättningen, lejonstark och kattmjuk (det var då det) bemannar 
stationerna. En härlig segeldag begynner. Kala utskär och gräsbe-
vuxna holmar omväxla med skogklädda lövholmar. Vid middagstid 
löper Regina in till Berghamn, i grannskapet av Korpo. Efter lätt, 
men utsökt måltid samtalar hela besättningen med urinvånarna. 
Därvid framkommer att vassbuksfiske med täta skötar är öbornas 
viktigaste inkomstkälla. Vassbruk = skarpsill, kryddas med sandels, 
socker, salt, lagerbärsblad och peppar, förpackas i tunnor och salu-
föres som ansjovis.
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Dagen är fylld av förväntningar alltsedan ”Den Store Ricoskep-
paren”, med tillstånd av ”Den Ädle Kaptenen” tillkännagivit att 
det är en jubileumsdag, den fjortonde dagen under segel. ”The 
northern special” som komponerades i nordligt hav, tillredes och 
utportioneras. Ögon får glans, röster bli livliga. Kropp och själ 
förenas i harmoni. Klockan 1600 kallar åter skepparpigornas dril-
lar. Avsegling mot fjärran natthamn. Vacker färd över Bärskärs-, 
Vindskärs- och Ormskärsfjärdarna.

När solen sänker sig i havet och skyarna mörkna, seglar Regina 
in vid finska Utö. Stora skeppsankaret ut. Den urstarke skridfinnen, 
Kapten-Maskinisten, hoppar i jollen för att föra iland akterspring. 
Han kämpar ursinnigt men kantrar, knäcker sina glasögon och 
blir manöveroduglig. Skridfinnen bogserar jolle och övrigt lösöre 
in mot land. En manlig bedrift. När Sigbjörn Skridfinne återvän-
der till fartyget mottages han hedersamt. Incidenten utspelades i 
skymningsstunden, när Utö 
fyr kastade sin ljuskägla över 
mörkt hav och låga hällar.

Jubileumsmåltid varslad. 
Besättningen tvättar sig, 
petar naglar, borstar tän-
derna, kammar hårtestarna 
och skockas som snälla barn 
i gunrummet. Övermåttan 
präktig förtäring: omväx-
lande, välsmakande och 
näringsrik. Reginas redare 
och befälhavare, som på 
grund av människovänlig-
het även kallas ”Den Ädle 
Kaptenen”, är denna afton 
på ovanligt gott humör. 
Måltiden avbryts oupphör- Ur Reginaboken, illustration av RS
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Ur Reginaboken, illustration av RS
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ligt av den folkkäre Kapte-
nen, som säger: ”Jag anhåller 
att få skåla med samtliga”. 
Till slut hörs Ricoskeppa-
rens stentorsröst: ”Härrrliga 
Chef!”

När ”avdelningens” med-
lemmar (denna organisa-
tion existerade år 1954) för-
synt önskade besvara ”Den 
Ädles” skål, uppstod stort 
larm. Sekonder och urp-
helikaner blåste i skeppar-
pipor och röt med tränade 
röster: ”Till ordningen, till 
ordningen. Det FINNS 
inga avdelningar – det finns 
endast vakter och stationer. 
Sautans phelikaner är ni från 
vettet!” Den Ädle Kaptenen 
log och betraktade välvilligt sin oeniga besättning. Trivseln ökade 
– no one was under a cloud. Vid kaffet föredrog f.d. Ricosekonden 
Pege ordergivning för segelsättning i stort segelfartyg. Hans min-
spel var grymt och rösten snärtade som piskrapp: ”Sjutton famnar 
i klyset, pall i spelet m.m.”

Fängslade av den saklighetens poesi som fanns i orden, bedö-
vade av larmet och gripna av berättarens inlevelse, lyssnade Regina-
männen andaktsfullt – dessutom lyssnade 68 % av Utös befolkning 
– ty oväsendet hördes vida omkring. Efter föreställningen var syre-
bristen i gunrummet akut. Den Ädle Kaptenen tog fartygets jolle 
och flydde i riktning mot ön. Befolkningen satte genast en observa-
tionspost, som från popen bespana skepparens rörelser i land – och 
se till att intet ont vederfors honom. Rapporter duggade till bröder 

Ur Reginaboken, illustration av RS



i gunrummet: ”Han passerar röda huset, han talar med en gubbe, 
han sneglar hit, han stoppar händerna i byxfickorna, osv.”

Besättningen som var isolerade ombord, drack punsch och 
diskuterade hur ömtåliga jollar var – de kunde hugga sönder i 
strandskvalpet, fånglinan kunde brista och jollen driva till sjöss, 
den kunde också stjälas! Vad gör vi då? Skeppsråd utan skeppare, 
motiv: omvårdnad om fartygets materiel. Beslöts att låta förtöja 
livbåt halvvägs mellan fartyg och land. Beslut beseglades med all-
män skål. Initiativkraft och omtanke är A och O för Reginafolk. 
Kikarposten hade förlorat skepparen ur sikte, men det ansågs, att 
han beväpnad med stort perspektiv följde händelserna ombord.

En man simmade iland och hämtade båten, förtöjde densamma 
i landspringet på avtalat sätt. Inga uppmuntrande läten hade hörts 
från land. Besättningen samlades ånyo i gunrummet. För att distra-
hera tankeverksamheten inleddes kulturafton. Skeppsmålarn läste 
Eyrbyggarnas Saga, en berättelse om landnamsmän på Island. Det 
blev uppenbart att texten var olämplig, eftersom temat folkligt 

Ur Reginaboken, illustration av RS
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uttryckt, kunde sägas innehålla: ”Hämnden är ljuv.” Onda aningar 
började ansätta besättningen. Tystnaden från land erinrade om 
lugn före storm.

Plötsligt hördes stort gny om styrbord – Den Ädle Kaptenen 
anlände med lejd båt och med lejt folk. Besättningen goda uppsåt 
vantolkades, och buller och larm uppstod. Allmän manöver, stora 
ankaret upp. Springet från måste föras ombord. En besättningsman 
tvingades att simma efter livbåten. Då var nattmörkret ogenom-
trängligt, och månen var dold bakom tunga skyar.

Avgång mot brygga där legofolk landsattes. Regina förtöjdes väl 
och besättningen kröp ned i gunrummet för att ”fesa in sig”. Då 
skallar Den Ädle Kaptenens röst med metallisk klang: ”Alle man 
till vakter och stationer. Avgång på nolltid”. Tumult! Regina löpte 
ut på redden och intog sitt ursprungliga läge. Utmattat och hung-
rigt skockades skeppsfolket åter i gunrummet. Stort mummel, i 
sorlet kunde man urskilja enstaka ord: ”Äggröra, korv, ost, bröd, 
smör, olut m.m.” Men ”Den Ädle” iakttog en sfinxartad slutenhet.

Besättningen inträngde i brödburken och i ”Herr Mowitz´ kak-
burk”. Under tankfull tystnad förtärdes gammalt bröd. Skepparen, 
som gick nattrond, bevektes inför denna syn av resignation och 
undergivenhet – ett hälsosamt vin utspisades och dygnet avslutades 
i försoningens glans: ”….skåla med samtliga”.

Utdrag ur loggbok 1956
Lördag – söndag den 14 – 15 juli
Efter en händelserik seglats i Porkalaområdet, där bl.a. fortet Mäki-
luoto och ”Den Stora Rävskärsleken” utspelats, hade S/Y Regina 
ankrat upp i Kökars Kyrkvik.

Den 14 juli: Kökar är en ovanlig skärgård; ett upplandat grund-
vattensflak, ett jättelikt förstorat Gillöga. Ett utskärsområde med 
släta hällar, lågväxande lövskog (björk, al och rönn). Mellan ber-
gen utbreder sig frodiga ängsmarker och smala åkertegar. Runt 



hemlandet ligger skär och bådor i oräkneligt antal. Det är fisk-
rika vatten där gädda, abborre och sik fångas med grimmnät under 
blanka sommarnätter – det är också ett sjöfågelparadis, och äggtäkt 
och duntäkt har varit viktiga näringsfång för den svenskspråkiga 
befolkningen. Här bor sexhundra människor, trots att Kökarslan-
den är en relativt isolerad skärgårdsgrupp. Direktförbindelse med 
Mariehamn en gång i veckan, eljest färdas man till Sottunga tre 
gånger i veckan, där anknytning till Åbo-Mariehamnsbåten finns. 
Vintertid håller isbrytarfartyget, Aranda, menföresbåten som ålän-
ningar säger, en isränna öppen. Det kan under stränga vintrar vara 
tidsödande färder.

Artisten ror tidigt iland och bekantar sig med ortens folk. Han 
träffar en fiskare och blir bjuden på morgonkaffe, samt får dess-
utom rimmad strömming och färsk abborre till sina skeppsbröder. 
Fiskaren Karlström berättar att alltför många av öns flickor reser 
till Sverige, där blir de gifta 
och lockar i sin tur nya töser 
att resa över. När skepps-
målaren lämnar den gästfria 
familjen säger de: ”Välkom-
men åter – vi tycker om att 
se den svenska flaggan i våra 
vatten”.

Det är en strålande juli-
morgon med sol över blom-
rika tun och gökens som-
marrop över fagra land. Jag 
målar och glömmer mig 
själv, ända tills oron att bli 
akterseglad driver mig hem 
till Regina.

Ombord på fartyget 
råder den stora, vackra  Ur Reginaboken, illustration av RS
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Marcus Wallenberg vid rodret, teckning av RS
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meditativa morgonfriden, som är så karaktäristisk för Reginas crew 
och befäl.

Avgång klockan 1120. Över Kökarsfjärden mot Sottunga. Vin-
den är kylig på de vida vattnen, trots att solen lyser från molnfri 
himmel. Ankring mellan Sottunga och Hamnkobb efter en osed-
vanligt vacker seglats genom ett vänt skärgårdsområde. Den Ädle 
Skepparn har också valt en naturskön ankarplats i lä under ett 
skogrikt land. Sottunga är känt för att hysa de driftigaste bönderna 
i Åland – och man säger: ”Där en sottungabonde inte kan livnära 
sig, där kan inte ens en finne klara livhanken”.

Superkarg Nisse anrättar en superb lunch, abborrfilèer och stekt 
nyrimmad strömming; ett blommande vitt vin serveras därtill. 
Stärkt av bad och sjöluft angriper skeppsfolket måltiden med stor 
lystenhet.

I farleden ser vi plötsligt en säregen farkost, som seglar väl för 
akterlig vind. En ålderdomlig tremastad ålandssnipa riggad med 
sprisegel. Den båttypen är idag en relikt, och den väcker vårt 
intresse. Ricos sekond och artisten ror iland för att kunskapa. De 
ha fullmakt att tjänstgöra som kulturambassadörer – trots att deras 
klädedräkt är väderblekt, sliten och skrynklig.

Det är Åbo sjöscoutkår på utflykt, en ledare och nio pojkar, alla 
finskspråkiga. Reginamännen lyckas dock lirka ur dem att denna 
båt är den sista seglande ålandssnipan. Hon för 36 kvm segel och 
är en utpräglad undanvindsbåt.

Reginamännen fortsätter upp till det gamla anrika 1600-tals 
kapellet. Kantorn är tillstädes och svar villigt på alla frågor. Han 
berättar om bygdens kamp mot förfinskning. Han nämner att 
Åland till skillnad från Åboland åtnjuter lagens skydd i språkfrågan. 
Det förklarar de svensktalande Nagubornas oro med tanke på den 
statsdirigerade inflyttningen av karelare, även porkalabornas pessi-
mism inför framtiden blir förståelig. Som avslutning säger kantorn 
”Vad skall våra pojkar göra när alla våra flickor reser till Sverige – 
här sker en ständig inflyttning av finsktalande flickor, som tar tjänst 
på gårdarna. Pojkarna tvingas att välja finska hustrur”.
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Vinden kantrar och passar allt bättre skepparens intentioner. 
Mot aftonen vindas ankaret hem och segel hissas. Nordlig kurs mot 
Kumlinge-arkipelagen, en av huvudgrupperna i den rika övärld, 
som skiljer havsfjärden Delet från Stora Skiftet. Det är också 
svenskhetens starkaste bastion på Åland. Man kan ifrågasätta om 
den befolkningen inte är ”svenskare” än svenskarna själva. Det är 
ett fagert örike, som mycket påminner om Stockholms skärgårds 
yttre kustband: Rödlöga, Kudoxa, Vidinge och Storskärgården.

”Ålandsstänger” och väderkvarnar avtecknar sig mot kvällshim-
len. Det är slåttertid och från de stora landen drar en stark doft av 
nyslaget gräs ut över vattnet. Korna råmar på mjölkvallarna och 
fåren hörs bräka på holmarna – en pastoral värld. Regina glider 
in mot en obebodd ö och förtöjer. Ett intermezzo inträffar. Stran-
den var långgrund och ett ofantligt långt spring krävdes för att få 
fast land. ”Den Ädle Kaptenen”, som denna afton var påverkad av 
naturens skönhet och vänlighet, var på särdeles nådigt humör. Han 
uppehöll sig för om masten och biträdde med att sticka ut tross. 
Vid behov av ny lina slog han en s.k. konstknop av sådan mäktig-
het att ingen av besättningen vågade passera densamma utan att 
intaga ”enskild ställning”. Vid den efterföljande stora jubileums-

Marcus Wallenberg, teckning av RS
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måltiden på gunrumstaket döptes knopen till ”Kråkboet”.
Underbar afton. Ricos sekond läser ur loggbok om gångna års 

seglatser. Lysande och levande stiger minnena fram av muntra och 
friska dagar under segel. Vid midnatt alle mans kojning.

Söndag den 15 juli: Grå morgon med frisk nordöstan. Det 
antecknas särskilt att badet ansågs vara det isigaste, som några 
Reginamän någonsin upplevt. Skepparen är nöjd med vindrikt-
ningen, som leder mot Mariehamn. Vid lunchen utportioneras 
kyrksup. Superkargen erbjudes en styrketår, men han avböjer. 
Sekonden konstaterar lakoniskt: ”Ja, se han e´ ju inte så religiös 
som vi”.

När solen stiger på himlavalvet, försvinner de grå skyarna. Him-
len är molnfri och lika ljust sidenblå som Reginas flagg. Laber för-
lig vind – en finvädersdag med söndagsro. Ricosekonden till rors, 
skepparen utsträckt i sittbrunn, Ricos Capitein mediterar på gun-
rumstaket. Nisse pysslar på sitt nyttiga vis och artisten betraktar 
den stimulerande bilden av några män, som är helt förnöjda med 
sin tillvaro.

Regina glider som en svan över Delets stora vattenyta. Duvblå 
vindgator och svagt krusat vatten. Vita små molntappar som fastnat 
i zenith. Klockan är ett, ”ready för skvätt”! ”Ålänning” utspisas – 
salutkanonen hoppar upp i den store Ricoskepparens knä och bör-
jar vänslas. Inom ett ögonblick rungar svensk salut ut över havet. 
Den Ädle Kaptenen deklamerar från sitt viloläger: ”Sol, vågornas 
brus, fartygets sugande fart, blå himmel, Tjajkowskys 6:e symfoni, 
svensk salut – allt på en gång, är det inte härrligt!”

Sommaren når denna dag sin kulmen, skyn är oändlig blåskim-
rande kupa, vinden är varm. När skepparn beordrar ankring för 
måltid, är även badvattnet ljumt. Vi dukar på gunrumstaket, solig 
sommarmatsal med utsikt som smeker våra sinnen. Inga båtar på 
havet, ingen synlig människoboning, varför salutkanonen har sin 
stora dag och kanoniären är säll. Under eftermiddagen avsegling. 
Ljuv seglats över Lumparn, angör Lemströms kanal med forsande 
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gång, bron öppnas. (Det kan nämnas att under 1956 öppnades 
bron 1496 gånger. 1127 motorfartyg, 242 segelfartyg och 127 ång-
are passerade.)

Klockan 1830 fälldes ankaret i Östra Hamnen i Mariehamn. 
Soltrötta och belåtna män törnar tidigt in i sina kojer. Ricoskep-
paren var dock för första gången i sitt liv desorienterad. Han ville 
inleda kulturafton – men tvingades att resignera, och retirerade 
mullrande in i seraljen. Vid midnatt hördes hans vänliga röst invi-
tera gentlemännen i gunrummet till en pjolter i seraljen - men John 
Blund hade förlamat deras sunda instinkter. Dagen var tillända och 
nattfrid härskade ombord!

Foto: RS tecknar ombord på Regina
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En dag som alla andra – eller färden till 
Kikanland och irrfärdsnatten 1957
Måndagen den 1 juli
Regina är förtöjd under läland, men under morgontimmarna skro-
tar vinden. Skepparen låter lätta ankar och styr över till den andra 
sidan av farleden, till Granö. När Regina lämnar nattstranden står 
Dr Frölander på Tofö och vinkar farväl. Vår nya badvik är djup och 
bergen är redan solvarma. Alle mans rengöring, därefter frukost. På 
berget ovanför båten sitter tre lystna parvlar och betraktar oss. De 
är linhåriga, blåögda och barbenta, deras kläder är rymliga, troligen 
äldre bröders avlagda plagg. Vår ”Ädle Kaptens” goda hjärta förne-
kar sig nte, han ger dem travar med pepparkakor och dessutom ett 
vänligt råd: ”Käka ni grabbar”, Mowitz, som betraktar alla kakor 
som sin personliga egendom, blickar dolskt.

Avfärd och finvädersseglats mellan holmar och skär, som är min-
nesdigra från tidigare Reginaseglatser. Vid middagstid styr skeppa-
ren ut ur farleden och förtöjer vid en holme – kanske var det skäret 
Bredan? Invigningsfärd med Euphrosyne. Saft, läskedrycker och 
samtliga skeppsfolk stuvas i giggen och en hisnade färd begynner. 
Den Ädle Kaptenen styr med påtaglig glädje in i den nya skärgårds-
värld, som han kan erövra med Euphrosyne – hon ilar fram över 
daggen, ingen flad är för grund, intet sund är för smalt, inget utskär 
för avlägset. Av vinden och hastigheten fladdrar besättningens hår-
testar; skepparens ögon lyser med triumferande glans.

På Kikanland förtärdes ”ettskvätt” utan glas. Därefter måste vi 
skyndsamt uppsöka moderfartyget. Till segels mot Högbågaskär, 
medan krafterna står oss bi. När solen står i norr lämnar Regina 
ånyo farleden och glider in på en stilla flad. Middagen dukas på 
gunrumstaket. Det hör också till ceremonierna att det skall vara 
milt solsken i matsalen inte det där brännande middagsljuset – 
utan eftermiddagssol, vars låga ljus förädlar landskapet. Onödigt 
att nämna att endast det bästa av skeppsprovianten bjöds.
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Ur Reginaboken, illustration av RS
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Efter måltiden som vanligt avsegling till natthamn. Regina 
befinner sig bland de säreget trolska skogsholmarna nordväst om 
Högbågaskär. Vid förtöjningen störtade skeppsmålarn handlöst 
baklänges i strandvattnet – hans fall var stort – och våldsamt app-
låderat av skeppsbröderna. Kaffe och cognac dukades i sittbrunn, 
cigarrer fyllde luften. Om man bortser från 57.000 myggor var 
nattfriden overklig. En hednisk Kalevalastämning vilade över värl-
den – det kände vi alla – något höll på att ske!

Plötsligt erinrade sig Den Ädle Kaptenen giggen Euphrosyne. 
”Herr President” sa kapten, vänd mot Mowitz, ”jag inbjuder Eder 
att deltaga i en liten exploateringstripp”. Presidenten tackade ver-
serat, tände en ny matanza och klev i giggen – och därmed började 
ödeshjulet att snurra. Den stora Ricoskepparen och hans sekond, 
plus skeppsmålaren, såg Euphrosyne kila runt bland holmarna 
under två timmars tid, men så blev allt tyst. Euphrosyne var för-
svunnen! Eftersom de ombordvarande förtärde cognac och kaffe 
och samtalade livligt, tog det åtskilliga timmar innan saknaden 
började plåga dem.

Sommarnatten blev kylig, till och med myggen började frysa 
om snablar och ben. Då utropade männen i sittbrunnen, fyllda av 
oro: ”var är vår kapten – och våran Mowitz? Hava de övergivit oss?”

Ricoskepparen kallade till skeppsråd – vid rådsbordet deltog 
även Napoleon, under täcknamnet Nappe. Olika förslag behandla-
des och följande arbetsschema antogs.

1. Superkargen granskar och lägger den gödda kalven inom 
grythåll, för den händelse att de förlorade bröderna skulle åter-
vända hungriga.

2. Amiralen och artisten kvarbliver ombord, under skärpt 
bevakning, de närmaste timmarna.

3. Fältmarskalken, utrustad med det dubbla perspektivet och 
kollegan Nappe, utgår med lilla skeppsgiggen. Han företar strate-
giska inventeringar av sund, flader och marer, om så kräves tager 
han ock gisslan.
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Oro och sorg präglade allas anleten – utom Nappe. Efter tre 
timmars tung skeppsvakt beslöt folket ombord att söka en stunds 
dvala och ro, sömn var inte att tänka på. En spöklik tystnad vilade 
över skeppet och den omgivande övärlden.

Österhimlen var kopparfärgad och rödhaken hade börjat sina 
modulerade morgontoner. Naturen tycktes trollbunden och ödes-
tyngd, nirvana,

Foto: Roland och Marcus seglar till havs
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Tjo – Hej, buller och bång, liv och stoj, larm och skrål. Scenen 
var plötsligt förbytt. Ca 300 män tycktes storma fartyget och på 
en gång störta utför gunrumstrappan – i täten kom vår saknade 
skeppare. Med ljuvlig röst ropade han: ”Ragnar kommer, Ragnar 
kommer, upp pojkar!”

Så trädde Ragnar Grop i bilden. En blid och ganska fåordig 
extralots, som ”Den Ädle” och Mowitz lyckats shanghaja, när deras 
nöd var stor och de voro vädervilla. Grop lämnade sin sänggrop för 
att lotsa Euphrosyne med dyrbara män åter till Regina. Ungefär 
samtidigt återvänder den Store Ricoskepparen – på grund av att 
Nappe var alldeles slut. Angöringen av Regina och återseendet var 
inte ljudlöst!

Glädjen blev nu stor och allmän, skålar utbringades och enstaka 
talare kunde göra sig hörda, dock icke Grop. Efter Ragnar Grop 
departure ropade skepparen på äggröra. Under skratt och mer 
tumult än vanligt löpte timmarna undan. Skepparen berättar om 
nattens äventyr: ”… så här var det…!” Mowitz ger en avvikande 
skildring – och när Teknologie doktorn protesterar uppstår sådant 
gny och gnabb att ingen kan avgöra vad som har hänt – vilket för-
modligen är Presidentens avsikt.

Fältmarskalken berättar med inlevelse om huru han med Napo-
leons hjälp uthärdade den bistra nattskölden och den pinande 
ovissheten.

Så slutade denna minnesvärda dag då EUPHROSYNE inför-
livades med rederiet. Alla ansåg att dagen firats värdigt, och man 
beslöt att för all framtid hugfästa minnet av Kikanlandsdagen och 
irrfärdsnatten. Detta skulle ske med en återkommande halvårsfest, 
den 1 februari – om någon kom ihåg det.
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Reginaseglats i Västerled 1958
Svensk midsommarafton i 
norska farvatten den 20 juni.
Det är morgonstilla i Aabyfjorden. Runt några små gårdar blom-
mar fruktträden och där brummar humlorna sin idoga arbetssång. 
Klockan 1030 löper Regina ut ur Elfvika-bassängen tätt följd av 
S/Y Guri, där Captain Harry är skeppare. Stora cumulusmoln bul-
lar upp sig över inlandet, men över havet är himlen molnfri. Solen 
gassar och sydvästvinden fläktar svalkande.

Reginas skeppare följer Tønnesleden, som är skyddad mot 
havssjön av ett smalt band med karga, men ståtliga öar. Svarta 
diabasgångar randar berghymplarna och bildar ett ovanligt och 
karakteristiskt mönster. Fastlandskusten om styrbord erinrar om 
Nordingråtrakten. När solen står i zenith överlämnar skepparen 
rorkulten till ”the Amiral”. Han kliver värdigt ned i fartygets inn-
andöme – efter ett ögonblick hörs kommandoordet: ”Mowitz! 
Handfatet och sleven”. Det är ”ettskvätten”, som komponeras efter 
hemlighetsfulla principer.

Det fagra Langårdssundet, en förkastningsspricka, med nålsögat 
Kreppe forceras. Därefter börjar inseglingen till Kragerö. Fjärdarna 
ligger som blåa mattor mellan höga berg, där stora fältspatbrott 
visar var människor är verksamma. När vi nalkas den lilla sörlands-
byen blir sjöfarten livligare. Kragerö: en småstad med särdeles skön 
träarkitektur från gånget sekel. Sommarvinden fläktar genom sta-
dens gator, flaggor smäller, segel fladdrar och flickorna är färgrikt 
klädda. Folkträngsel på stadens torg och gator. Nu startar Regina-
männens hummer- och laxdiet, för att inte nämna de tusentals 
räkor, som börjar förtäras. Skepparen inhandlar avsevärda kvanti-
teter och landgångsexpeditionen återvänder till fartyget med stora 
bördor.

Efter en timme vid kaj styr Regina ut till sjöss mot en liten 
isolerad ögrupp, Rauane, som är utsedd till natthamn. En härlig 
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utskärgård – ett paradis! Skageracks dyningar sorlar lojt mot de 
låga, släta hällarna, men inne i labyrinterna är det sjöstilla och 
djupt vatten. Regina ankrar och Guri förtöjer vid hennes styrbords-
sida. Reginafolket stirrar tankfullt på S/Y Guris stora stockankare, 
som ser både präktigt och tungt ut. Det är en högtidsafton och 
på gunrumstaket dukas den smakliga måltiden. I alla väderstreck 
ser vi ljusa utskärskobbar där fisktärnor, strandskator och roskarlar 
svirrar mellan kanalerna. Söta dofter från strandglim, trift, ängsull 
och kärringtand fyller luften. Det är en lycklig stund. Den store 
Ricoskepparen och ”the Amiral” plockar fram den välputsade 
boforspjäsen ur akterluckan. Det är högtidligt att se sådana mili-
tära auktoriteter arbeta med Reginas skeppsartilleri. Även Mowitz, 
som älskar krutrök, blandar sig i leken. Efter en timmes arbete är 
kanonen alldeles nedbruten, i flera stycken – och det är experterna 
också. Fr.o.m. denna afton var Regina obestyckad.

I den ljuva och milda kvällen utgår Euphrosyne på sightseeing 
cruise. Skepparen inviterar Lady Catty och artisten. Vestra Rauane 
är ett utskärsparadis och vattnet mellan öarna är klart som i en 
marmorbassäng. Excellens Stor-Mogul, som under aftonen stude-
rat strategi i Nappe VIII:s sällskap, känner sig mogen för en kupp. 
Han Commodore Alec, i Guris jolle, själ Euphrosyne – men Stor-
Mogul infångas, han tages s.a.s. på bar gärning. Skeppsmålarn, som 
utför bedriften, slår därvid skandinaviskt längdrekord i båthopp. 
En fullständigt förkrossad sekond överlämnas till skepparen för 
dom och rannsakan. Stor-Mogul förklaras nästan ”biltog” och var 
mans niding – vidare sade skepparen med gåtfull min – ”there is a 
heavy cloud over your head Mr. Mowitz.”

Under resten av aftonen är Mr. Mowitz sluten och tankfull – 
han förbereder sin slutplädering. När besättningen soltrött och väl-
vädrad törnar in i sina kojer hör de hur Stor-Mogul med fintliga 
ord drar upp sitt försvar: ”Nej, nej lilla Marcus, mina avsikter var 
inte alls så fula, som du tror, det var …”

”Mr. Mowitz – it´s a cloud over your head still. Good Night!”
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Antegubbens stuga
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Upplev svunna tider på

 
Föreningen Skärgårdsmuseets 50-årsfirande. 
Lördag den 23 februari är museet i Stavsnäs öppet 12-15.  

Vi visar jubiléumsutställningen ”Föreningen Skärgårdsmuseet 50 år”. 
Från 12.30 mingel och tilltugg. Kl. 13.15 symposium om föreningens 

50 verksamhetsår med framåtblickar, samarbeten med vänföreningar m m. 
Medlemmar går in gratis, övriga betalar 50 kr.

Vi arbetar nu med 2019 års stora utställning: 
• ”Rysshärjningar i skärgården 1719”.

Specialutställningar för närvarande:
• ”Skärgårdens natur – flora, fauna och geologi” med berggrundskartor, 
gruvbrytning, orkidéer, skärgårdsnatur och John Westins uppteckningar 

av ord med anknytning till naturen.
• ”Fiske i skärgården och fiskens väg till stan”.

• ”Skärgården i konst och litteratur”.
• ”Helikopterposten 70 år”.

Nytt i år på museet: Ny RWC anpassad toalett, ny monter för museets båtmodeller samt nyinköpt olje-
målning av konstnären Jean Skoglund: Johan Ernfrid Österman, ”Lommen”, från Harö. 

Mer info på: www.skargardsmuseet.org

Medlemsavgift 200 kr. Betalas till bg 706 – 2979.
Nya medlemmar får välja mellan olika böcker vi gett ut.

Våra museer: Stavsnäs, Nämdö och Runmarö.
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