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Redaktionens sida
Dags igen för en ny årsskrift: i det här numret uppmärksammar vi
i första hand Peter Wallenbergs och Bo Grandiens bortgång. Båda
personerna har haft stor betydelse för Roland Svensson och även
för sällskapet.
Vi har i år haft många besök i vårt museum, många fler än vi
någonsin vågat hoppas på och vi kommer att ha ca 2500 besökare
innan årets slut. Ett litet problem som vi har är att vi skulle behöva
mera hjälp av medlemmar att bemanna museet: hör av dig till Britt
Fogelström om du vill hjälpa till.
Det är en trevligt sysselsättning att tillbringa några dagar på
museet och träffa många trevliga människor
Vi har även i år fått in många nya medlemmar, och som ni förstår är vi i stort behov av våra medlemmar och medlemsavgifter för
att driva vår verksamhet vidare. Om du flyttar och byter adress så
är vi glada om du meddelar oss.
En annan positiv sak är vi i år vann priset från Stockholms Läns
Hembygdförbunds byggnadsvårdspris. Ny byggnad skall utgöra
ett positivt tillskott till miljön genom att samverka med platsens
natur-/kulturkvaliteter och tillvarata samt förstärka skönhetsvärden i den yttre miljön och bidra till att utveckla regionens byggnadstradition och att lokala material och hantverkstraditioner tas
tillvara. Se separat artikel på sidan 60.
Redaktionen tar gärna emot synpunkter och åsikter om vår årskrift, det är bara att höra av sig !

Redaktionskommittén

Sten Erickson		Jan Wigren			Harry Rågvik
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Årskrönika 2015
Vårt Roland Svensson Museum i Ramsmora på Möja som invigdes
den 15 juni 2014 har fram till i slutet av augusti 2015, dvs under
knappa 15 månader, haft drygt 4 000 besökare! Det överträffar
nog alla förväntningar men samtidigt bekräftar det förre landshövdingen, Per Unckels, spontana reaktion när vi våren 2011 redovisade vårt projekt för honom på Länsstyrelsen: ”Den här typen av
satsningar är precis vad som behövs för att utveckla besöksnäringen
i skärgården!”
Ramsmora är också en idealisk plats inte bara för att det var där
Roland på allvar angjorde skärgården utan också för att Wikströms
Fisk, en av vårt lands mest genuina fiskrestauranger, serverar sina
läckerheter året runt. Idag är det tyvärr inte många skärgårdskrogar
som mäktar med detta. Alla vet ju att kombinationen god konst
och god mat är oslagbar!
Museet lever alltså året runt genom gruppbokningar på vinterhalvåret där lunch ingår. Jag tror att det skulle ha glatt Roland
extra mycket inte minst med tanke på hur mycket han värnade om
Ömänniskan och hennes utkomstmöjligheter.
Men det finns också ett pedagogiskt skäl till varför ett Roland
Svensson museum i skärgården är viktigt. För Per Unckel var det
en självklarhet att ett sådant museum måste ligga vid vatten strandskyddet till trots. Det finns nästan inget konstverk från Rolands
hand som inte är ”sjönära”! Och för besökarna hade det självfallet
känts konstigt – (sic) - att betrakta hans konst från ett skogsbryn.
Idag förefaller det som om den abstrakta konsten i mycket tagit
över marknaden. Konstkännaren Claes Moser menar att Roland
Svensson kanske kan ses som den siste i en länk genuina skärgårdsmålare och att det är väldigt tunt med kandidater som kan ta över
rorkulten. Förre chefen för Moderna museet och Nationalmuseum
Olle Granath, som besökte museet i somras, berättar i sin fasci-4-

nerande essäbok, Hundens blick, om att han ville få hjälp med
forskning om gruppen och galleriet ”Färg och Form” som utgjorde
ett viktigt kapitel i 1900-talskonstens historia. Men fick till svar att
dagens studenter endast var intresserade av samtidskonst – ”contemporary”.
Vårt lands främsta kännare av både Roland Svenssons konstnärsoch författarskap, Bo Grandien, skriver i sitt förord till boken ”I
Rolands Svenssons Övärld” där han redigerat ett urval av Rolands
första hundra dagböcker 1946-1960:
”I svenskt konstliv intar han – som Sven Sandström konstaterar
i svenskt konstnärslexikon 1967 – en ovanlig position genom att
framstå som opåverkad av moderna strömningar utan att för den
skull vara retarderad. Det är ett fenomen som många har funderat
på. Den 18 september 1943 skrev Nils Palmgren i Aftonbladet,
att Roland Svensson var en lycklig man som tidigt funnit sig själv,
sina ideal och sin miljö, vilket gav stabilitet och fast mark under
fötterna. Studierna vid akademien ”förmådde inte ändra hans kurs
men gav honom träning och en starkare målmedvetenhet”.
Bo Grandien konstaterar att det ligger mycket i detta, men just
med tanke på att Roland så konsekvent höll fast vid sin linje både

Lito Röder Utskärgård
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pastell av RS Bodar i Nasen

under akademitiden och framför allt under 1950-talet, då den
abstrakta konsten började dominera, undrar han om det inte i dagböckerna skulle finnas spår av prövning eller grubbel hos Roland
om det var rätt eller fel väg. Och Grandien finner några sprickor i
muren, men inte många. Den 5 december 1947, då Roland arbetat
hela dagen hos sin vän Rolf Jansson med den färglitografi som skulle
få det slutliga namnet ”Karlssons bro, Stora Nassa” (den avbildas på
omslagets insida) nedtecknas följande: ”Den kanske blir hygglig –
men är ett fall baklänges in i naturalismens trygga famn.”
Och den 13 januari 1951, när Roland granskar klichéavdragen
till boken ”Skärgård”, uppstår tvivel på det konstnärliga momentet i skapandet. Roland skriver att han var en bit på väg, men så
fick verkligheten i form av skärgården ett alltför starkt grepp över
honom. ”Det är möjligt och jag hoppas troligt att spåret ännu en
gång skall vändas tillbaka.”
Och med det måste Roland ha menat ett mindre realistiskt
framställningssätt, kanske en inriktning på monumentalkonst.
Men Bo Grandien konstaterar att spåret inte vände tillbaka, och väl
var det. Roland hade redan, som Palmgren skrev, funnit sig själv.
Att fullfölja den linjen blev en fråga om ärlighet.
-6-

Bo Grandien lämnade oss i slutet av förra året. Men hans texter
lever i allra högsta grad. När man läser Ulf Sörenssens, som på Sällskapets uppdrag skrivit den magnifika biografin, ”Roland Svensson
Ömänniskan”, initierade runa över Bo i denna årsskrift fylls man
av en inre glädje över att Sällskapet under så många år fått ta del av
Bo Grandiens snille och smak.
Inte minst med tanke på Olle Granaths reflektion om dagens
konststuderandes ensidiga intresse för ”contemporary” - samtidskonsten – vore det eftersträvansvärt om Sällskapet i framtiden
kunde skapa resurser för att inrätta ett stipendium för lovande
elever på konstskolor som Pernby, Idun Lovén och Gerlesborg. Vad
skulle inte några veckors sommarvistelse i Möjaskärgården med
omnejd och med Roland Svensson Museet som bas kunna betyda
som inspiration för sådana unga talanger
Berndt Festin
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Även i år hade sällskapet en monter i C-hallen (”nostalgihallen”).
Även i år fungerade det bra med utlottning av några RS-litografier
som medförde ett välkommet tillskott till vårt ateljé- och museiprojekt. Som tidigare år hade vi också försäljning av eget material
såsom böcker, RS brickor, vykort mm.
I år kunde vi dock inte längre ta emot beställningar på RS-biografien ”Ömänniskan”, vars upplaga är slut på förlaget. Restupplagan om ca 50 ex har köpts in av Sällskapet för försäljning till, i
första hand, våra medlemmar.
Även i år lyckades vi få igång flera samtal med våra besökare i
montern med avsikt att försöka få in flera medlemmar, och gärna
lite yngre då medelåldern i vårt sällskap är ganska hög.
Bilden av vårt museum/ateljé i Ramsmora väckte stort intresse.
Många av besökarna verkade förvånade över att vi lyckats genomföra ett så stort projekt och lovade att göra ett besök i sommar.

Här är våra pålitliga medarbetare Bo och Åke med kunder.
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Det kom inte särskilt många kontanta bidrag till museets drift,
men vi hoppas att det kommer in lite mer pengar via de inbetalningskort som vi delade ut.
Vi tror att det är viktigt för Sällskapet att vi kan visa att vi finns
till, och att medverka på båtmässan är en bra lösning i förhållande
till den kostnad vi har för att vara där. Det kan nog hjälpa oss att
överleva på längre sikt.
Vi återkommer med nya friska tag till nästa års båtutställning "Allt för sjön". Det är mycket trevligt att stå i montern på
utställningen; det kommer väldigt ofta besökare som har något att
berätta om Roland. Vi söker därför flera medhjälpare till mässan
2016. Känner du för att hjälpa till en dag eller två så kontaktar du
Christer på telefon 08 6421776 eller via mail: christernettelbladt@
comhem.se
Jan Wigren

Även ”vår” spelman Åke dröjer sig gärna kvar vid vår monter.
-9-

Bo Grandien
– en man som höll stilen

Efter arbetet med Roland Svensson-biografin ville jag lära känna Bo
Grandien lite mer, och lära mer av honom. Men hur gå vidare? Mitt
arbete med en ny guidebok var en god anledning att ta kontakt. Jag
ville veta mer om hans somrar på Hasselö och hans umgänge med
Tomas Tranströmer, och om hans egna seglingar. Men jag sköt upp
att ta kontakt, jag skulle ju bara...
						
Innan arbetet med biografin hade jag bara träffat Bo Grandien ett
fåtal gånger. Som tonåring hade jag läst hans kåserier i Svenska
Dagbladet, lättsamt anekdotiska men inte utan salt, och besläktade
med de reportage han fortsatte med när han hade gått över till
Dagens Nyheter. Bo hade ett särskilt öga för tillvarons udda inslag.
Tiden som redaktör kan man få en glimt av i romanen Hem till
stallet, där redan de första raderna slår an tonen:
”Kämpade han för sanning och rätt? Nej. Förde han frihetens
talan? Nej. Hjälpte han de förtryckta, försökte han lindra nöden?
Nej. Slog han mot slentrian och leda? Nej. Han slöt ögonen och
drömde.”
Han drömde om snälltåget mellan Paris och Dunkerque, färjan med den bisarre engelsmannen och trapetsartistparet som inte
ville ha skydddsnät. Han bläddrade bland brev. Det var söndag
och lugnt i tidningshuset, svårt att refusera dikter. Han gick ut på
Tegelbacken. Trottoarserveringens markis fick honom att tänka på
soltältet på en båt. Livet borde upplevas som en båtresa.
”Som passagerare på ett fartyg hade han upplevt sina lyckligaste
stunder: halvt dold bakom skorstenen, nyfiket iakttagande den
hamn som båten snart skulle lämna. Stränder glider förbi. Att färdas är den enda sysselsättningen.”
- 10 -

Bo har understrukit att romanen, som fick Nordiska rådets stora
romanpris 1959, inte får läsas självbiografiskt, och det kan vi nog
begripa. Redaktör Grandien och senare professorn i konsthistoria
var inte enbart en flanör, om än en iakttagande sådan. Under mitt
- 11 -

arbete med biografin om Ferdinand Boberg kom jag att plöja två
böcker av helt annan, mer vetenskaplig, karaktär. Hans digra och
för mig viktiga Drömmen om renässansen handlar om arkitekten
Fredrik Wilhelm Scholander, som ritat synagogan vid Kungsträdgården, var Konstakademiens sekreterare och dessutom pappa till
Anna, Ferdinand Bobergs fru. Drömmen om medeltiden, även den
en biografi (och samtidigt hans doktorsavhandling), skildrar den
mer okände Carl Georg Brunius, lundaprofessorn i grekiska som
blev arkitekt och som delade sitt medeltidsintresse med jugendepokens arkitekter – även om de ville använda kunskapen till att skapa
något annat, något nytt.
Bos kännedom om staden och dess arkitektur gjorde att han
valdes in i Skönhetsrådet. Han var också en tid ordförande i Samfundet S:t Erik, där jag senare blev redaktör för Samfundets årsbok.
För årsboken Slusssen vid Söderström (2004) skrev han ”Att lära sig
cykla i Slussen”. Under uppväxten hade han bokstavligen Slussen
under fötterna – familjen bodde från slutet av 1930-talet och hela
40-talet högst upp i huset Stadsgården 6 med utsikt över Slussen,
Skeppsbron, Skeppsholmen och delar av Strömmen. Hans och
syskonens bästa lekplats var gångbroarna till Katarinahissen och
Mosebacke. För årsboken Sjöfartsstaden Stockholm (2006) kunde
jag beställa ”Hela staden sjöd av liv – en kajflanör berättar”. Den
skildrar tiden då Stockholm var en stor sjöfartsstad. Han skrev inte
av nostalgiska skäl framhöll han:
”saknaden över något för alltid förgånget,
har för mig alltid haft en smak av skämd leverpastej.”
Nej, det var med glädje han mindes den färgrika hamnstaden.
							
Under arbetet med min första Skärgårdsguide läste jag Bos förord till Sven Barthels och Roland Svenssons Strandhugg och inte
minst hans urval av dagbokstexter i I Roland Svenssons övärld där
han också skrev inledningstexten. Senare kom Skärgårdsstiftelsens
- 12 -

utgåva av Skärgårdsliv i gången tid där han skrev efterordet. Nu,
inför arbetet på en ny guide för Skärgårdsstiftelsen, hade jag hunnit läsa hans debutdiktsamling Dikter fram och tillbaka som kom
1951, där jag slår upp en optimistisk prosadikt:
”Vårens fartyg med sin last av segelduk lägger till vid fönsterposten och en storm från sydväst sveper in vår värld i regn, stjärnor och
tunna rökar, för att vid dygnets slut stöta fram en sommar bland
livets moln.”
Den sena diktåterkomsten En gång till häst från 2005 hade jag
just läst när han ringde upp och frågade om jag ville skriva en Roland
Svenssonbiografi för Roland Svenssons vänner. Det var ju lockande
– och lite skrämmande. Men Bo gav ett självklart stöd – liksom
hela vänföreningen. Bo lovade läsa manus efter hand, och läsningen
kom att stämma bra med våra utfärder till Waldemarsudde för att
delta i planeringen av utställningen. Men så mycket pratade vi inte
om texterna, Bo var ju professionell redaktör. Mest handlade det
om smärre skrivfel och så hans påpekande att om det på en båt stod
"Sofia af Stockholm" så var "af Stockholm" inte en del av namnet.
Men mest betydelsefull var hans uppmuntran. Han tyckte inte om
den teckning jag valt av Harald Lindberg, annars satte han Harald
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Lindberg mycket högt och i nivå med Roland Svensson. När det
gällde Roland lutade han åt att Roland var bättre som skribent. Bo
och hans hustru konsthistorikern Inga Lena Ångström Grandien,
som också läst manuset, kom hem till mig och Margareta när läsningen var färdig. Deras läsning hade varit noggrann och finkänslig
– kanske räddades jag också av deadline – mycket tid fanns inte för
ändringar.		
						
Efter invigningen av Roland S-museet i Ramsmora på Möja och
Bos uppskattade tal om vad som kännetecknar Roland Svenssons
skärgårdsskildringar – publicerat i Roland Svenssonsällskapets årsbok 2014 – hade jag börjat gräva lite i Bo Grandiens och Tomas
Tranströmers tidiga år. Båda hade gått på Södra Latin med en årskurs mellanrum, de brevväxlade och skickade dikter till varandra.
Så ringde Inga Lena och berättade att Bo var svårt sjuk, intagen på
sjukhus. Jag ringde ett par veckor senare, då var han hemma. Vi
talade lite om Skärgårdsguiden och han tyckte att jag borde läsa Per
Anders Fogelströms Sommaren med Monika; jag hade ju bara sett
filmen. Men han var trött, det blev inte så långt samtal. Inga Lena
föreslog att jag skulle komma upp en annan dag till deras lägenhet
i Marieberg eftersom Bo orkade mer på förmiddagarna.
Inga Lena visade mig in i rummet de gjort i ordning för Bo.
Han satt uppbäddad i sängen; mager, men det hade han ju varit
länge. Han hade fin nystruken skjorta på sig och var varmt välkomnande. Han berättade att han på natten drömt att han varit ute till
havs i storm och legat i en koj med slingerskydd. Han visade på sin
sjuksängs sidokarmar, kanske det var de som spökat. Jag anade att
stormen inte varit så trevlig när den drömdes, men att han nu ändå
var lättad.
På sängen låg två böcker: Fogelströms Vita Bergens barn och
Joseph Conrads Victory. Vi pratade om båda. Conrad är den författare som berört mig mest på senare år. Bo överraskade med att tala
om Conrads betoning av etiketten, förmågan att hålla stilen i alla
- 14 -

situationer, något jag egentligen inte tänkt på. Men det var något
han själv önskade behålla, en mänsklig värdighet. Det var som att
han sökte bekräftelse. Jag kunde bara nicka, var det också för att
stålsätta sig inför vad som kanske väntade honom? Men hans eftersinnande och värdiga humanism, som nog alltid omgett honom,
var bara liksom dold av hans stillsamma humor.
Utan omsvep berättade han nu att hans cancer, metastaserna,
fortsatt att växa. Läkarna hade givit honom ett val; en krävande
cellgiftsbehandling med oviss utgång i hans svaga tillstånd eller att
låta sjukdomen ha sitt förlopp. Kanske fanns där ett litet hopp om
att han skulle bli starkare. Han hade kommit fram till att han ville
avstå från cellgiftsbehandlingen, och fått stöd för sitt beslut från
sin familj.
Inga Lena kom in med te och smörgås och vi började tala om
skärgården, även om Bo underströk att skärgården inte var det
enda i hans liv. Bos pappa, redaktören Alf Grandien, hyrde sommarhus på Hasselö i många år. Ön är, så när som på ett grunt sund,
hopvuxen med Harö. Vartannat
år hade de hyrt ett grönt hus vid
ångbåtsbryggan och vartannat år
ett rött, påpekade han med ett
litet leende. Den 5 juni, då Bo har
namnsdag, brukade de flytta ut
till ön.
Somrarna på Hasselö måste
betytt mycket, frågade jag, eftersom både Bo och hans bror Jan
Erik blivit bitna av skärgården om
än på olika sätt. Jo, hans bror som
var ett par år yngre, hade börjat
läsa på universitetet, men skärgård
och båtliv hade lockat mera. Han
hyrde ett varv i Svindersvik innan
- 15 -

han flyttade ut till Nötnäs på Harös västsida för att driva jordbruk
och varv. Senare flyttade han vidare till Lökholmen i Harö-arkipelagen där han gifte sig med varvsäga-rens dotter och sedan fortsatte
driva varvet där. En gång, berättade Bo, när han skulle vara guide
på Saltsjöns tur till Stora Nassa, hade vädret varit så dåligt att de
omöjligt kunna fortsätta ut och då hade han föreslagit att de i stället skulle gå in i Harös flad, Norrsundet, vilket blivit uppskattat.
Jag frågade om vänskapen med Tomas Tranströmer – Tranströmer bodde i sin farfar lotsens hus i Gatan på Runmarö, en inte
alltför lång roddtur från Hasselö. Tranströmer har skrivit om att
de diskuterade surrealismen tillsammans och utbytte dikter med
varandra under lång tid. Bo berättade att de också diskuterade Koreakriget. De träffades ofta i författaren Mia Leche Löfgrens hus
på Runmarö – hon bör då ha varit i 70-årsåldern och var verksam
inom flyktinghjälpen och fredsrörelsen.
– Det var ett radikalt intellektuellt centrum. Vi satt gärna vid
Mia Leches fötter. Hon hade en fin sommarvilla i Långvik på Runmarö, som hennes sonson Hans von Friesen sedan tog över.
Man tänker kanske inte på Bo Grandien som seglare, men under
våra resor till Waldemarsudde hade han ett par gånger nämnt att
han haft segelbåt. Jag frågade om hans båtar och han berättade
att han som journalist haft en begränsad budget, men tillsammans
med en annan familj hade han och hans dåvarande fru varit delägare i en Stortriss och sedan en Maxi 68:
– Vi tyckte vi fick enorma utrymmen i den båten.
Trots den dystra bakgrunden till vårt samtal fylldes jag av Bos
optimism. Han och Inga Lena planerade en utfärd med hjälp av
färdtjänst. Jag skulle komma tillbaka och vi skulle tala mer om
någon vecka.
Du har väl hört uttrycket, sa Bo:
– Träffas vi inte i denna världen så ses vi alltid i Vaxholm.
Ulf Sörenson
- 16 -
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När vi inleder våra visningar i museet i Ramsmora berättar vi varför museet ligger där det ligger: En av anledningarna är att det är
den plats dit Roland Svensson kom när han första gången kom till
Möja.
Att det blev just Ramsmora beror på att Roland träffade bröderna Lindberg när han arbetade på Stockholms Enskilda Bank

Farbror Ville och mor Lovisa
- 17 -

– bröderna arbetade som gastar på Wallenbergs segelbåtar. Kalle
Lindberg hade sökt upp Jakob Wallenberg och fått jobb som gast,
och med tiden fick även Roland ett sådant jobb.
På ledig tid kom Roland att följa med Kalle ut till Ramsmora.
Som Ulf Sörenson skriver i boken ”Ömänniskan” fick Roland
sin första ”hemmahamn” i skärgården hos familjen Lindberg. De
bodde på Holmen i Ramsmora by. Mor Lovisa var enligt Roland en
av de karskaste kvinnorna i skärgården.
Sin första tid bodde Roland hos yngste brodern Helmer Lind- 18 -

berg, men det hände förstås också att Roland övernattade i sjöbodar och andra uthus på Möja.
Mor Lovisas man Ville (Vilhelm) hade tidigt rymt hemmet för
ett liv i ytterskärgården. Ville blev senare tillsynsman för Björkskärs
skärgård, och kallades för eremiten på Björkskär. Det var av Ville
som Roland köpte sin första egna båt, en segelöka med sprisegel,
som finns avbildad på några litografier och akvareller.
Senare hyrde Roland en stuga av Sven Eriksson, vars kök också
förekommer i ett antal original och litografier.
Jan Wigren

föregående sida: Mitt kök pastell av Roland S,
motivet kallas Mitt kök men köket tillhörde Sven Eriksson
ovan: Baksida på pastellen sidan18
- 19 -
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Sällskapet har fått tillstånd att trycka upp ett antal kortlekar, som
tillsammans med spelinstruktion och resultattabell finns att köpa
på museet.
Gillögatjohej är ett kortspel som ofta spelades, och fortfarande
spelas, till fotogenlampans sken på kvällarna på Gillöga, och ofta
serverades grogg till spelet. Ibland fördes protokollen i bodarnas
gästböcker, och var det Roland Svensson som var protokollförare,
illustrerades de ofta rikligt och blev till riktiga konstverk. Ett av
dessa protokoll pryder protokollbokens omslag. Det var inte ovanligt att förstapriset i en vända av Gillögatjohej var en tavla som
Roland skänkt.

Kortspel i Gillöga Litografi av RS
- 20 -

Gillögatjohej - regler
Antal spelare: 2-8
Antal kort: 52, ingen joker
Kortens värde: Högsta kort är essen och lägsta kort är tvåorna.
Gillögatjohej är en variant av kortspelet plump eller beredskap, och
handlar om att ”ta hem” det antal stick som man som spelare förutsagt (begärt) att man kommer att kunna ta under en omgång. Om
man misslyckas med att ”ta hem” så många stick som man ”begärt”
att man ska ta så får man minuspoäng, och lyckas man får man
pluspoäng. Gillögatjohej spelas med trumf, vilket betyder att det i
varje omgång finns en trumffärg som har högre värde än de andra
färgerna i leken under den aktuella omgången. Den som har högst
poäng när 20 spelomgångar spelats vinner.
I den första rundan får alla 10 kort var utdelade till sig och nästa
runda 9, därefter 8 och så vidare ner till 1. Där vänder man och
alla får 1 kort igen, och sedan giv efter giv ytterligare ett kort tills
alla får 10 var. När alla spelare fått sina kort vänds det kommande
kortet i högen upp så alla kan se det. Färgen på kortet bestämmer
trumffärgen för den given.
Baserat på vilka kort man fick ska man ”begära” hur många stick
man kommer att ta i den aktuella omgången, d.v.s. det antal stick
man tror sig kunna spela hem. Det är den som sitter till vänster om
den som gav som skall börja. Antalet begärda stick noteras i protokollet, och behöver inte stämma med det totala antalet möjliga
stick. Man kan också begära noll stick. Eftersom spelarna turas om
att ”ge” så turas man också om att ha fördelen av att veta vad alla
sina motspelare ”begärt” innan man själv lägger sitt bud.
Förhand (den som sitter till vänster om given och som ”begärde”
först) spelar ut till första sticket. Nästa person måste följa färg, vilket innebär att man måste lägga ett kort i samma färg som det
- 21 -

först utspelade. Man behöver dock inte lägga ett högre kort även
om man kan. Trumf får användas om man inte kan följa färg, men
måste inte användas. Ett trumfkort är högre än alla andra kort som
inte är trumffärg, d.v.s. en trumftvåa är exv. högre än ett ess i en
färg som inte är trumf. Man kan alltså inte använda trumfkort ”att
sticka över” med så länge man har kort i den utspelade färgen. Om
man inte har trumf eller inte vill lägga trumf kan man ”saka” vilket
innebär att man lägger ut ett kort i en annan färg än den utspelade,
ett kort som man inte bedömer att man ska få nytta av. Man måste
alltså ”följa färg”, ”saka” något kort man inte behöver i annan färg
eller lägga ett trumfkort. Man kan också som förhand välja att spela
ut ett trumfkort som första kort i en omgång. Då måste alla – precis som alltid annars – ”följa färg”, och således också lägga trumf
om man har något. Om man inte har trumf får man ”saka” ett
annat kort.
Den som har det högsta kortet i spelomgången vinner det sticket
och får spela ut till nästa. De vunna sticken lägger man framför sig
i god ordning så att alla medspelare kan se hur många stick man
tagit hem. Spelet fortsätter och eftersom man får ett kort mindre
för varje omgång, blir det allt klurigare att begära rätt antal stick.
Poängberäkningen går till så att om man tar hem så många stick
som man gissat under en spelomgång, vilket kallas att man ”går
hem”, får man tio poäng plus det bud som man gett. Det betyder
att om man begärt fem stick får man 15 poäng plus. Om man
begärt fem stick och inte får det, dvs inte ”går hem”, får man minus
15 poäng istället. Om man begär noll stick får man plus fem poäng
om man går hem, och minus fem poäng om man inte går hem.
Detta gör att man teoretiskt kan ha minuspoäng, pluspoäng eller
inga poäng alls när man spelat klart alla 20 omgångarna.
Den som efter alla omgångars slut har högst poäng har vunnit!
Lycka till hälsar familjen Johansson i Långviksnäs på Möja, som
ofta spelar Tjohej i vår Gillöga-bod.

- 23 -

Du kan som medlem beställa kortleken med regler
och resultatblock.

Priset är 120 kr. Kontakta Christer Nettelbladt tel 08 6421776
eller via mail christernettelbladt@comhem.se.
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12 september 2015

Som avslutning på vår "öppna" del av museisäsongen 2015 anordnade vi museets dag med gratis inträde, där bildspelet och filmerna
fick avlösa varandra på filmduken.
Det gavs även möjlighet att provsegla Rolands öka, som Sune
Fogelström seglat till Ramsmora brygga. Ingen vågade dock anta
utmaningen, så ökan betraktades på avstånd medan Lasse Johansson berättade om hur den tillverkats.
Dagen avslutades med en auktion på några av Rolands litografier.

vänster: Båtbyggaren Lasse Johansson med sitt bygge
höger: Auktionsförättare var Rune Wikström och medhjälpare Ingemar Hamskär
- 25 -
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Vi har i tidigare årsskrifter
berört nämnda illustra sällskap.
Vissa hemligheter består och
kommer kanske aldrig att klarläggas, men undan för undan
dyker nya intressanta detaljer
upp.
I Sällskapet har vi numera
ett antal små litografier som
tillhört Erik Andersson, en av
medlemmarna i Gillögabröderna. Erik invaldes som Grisselpojke: vi tror att det ska uttydas som ”ung/ny medlem”
På en av bilderna kan vi
läsa en kallelse till årsmöte den
9 juli 1949; musikdirektören
ska förutom fiolen medföra en
obruten liter brännvin. Vi kan
också läsa att Gillögabröderna Gillögabrödernas standar
skall vara Goda, Starka, Sköna
men Nyktra!
Trots intensiva undersökningar har vi inte lyckas få reda på de
olika graderna inom detta hemliga sällskap. Vi ser fram emot att
någon av våra läsare kan hjälpa oss i frågan!
Jan Wigren

- 26 -
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Isen börjar bli dålig och marshimlens farande skyar speglar sig i
glasgrönt isvatten. En av byborna tar sig försiktigt ut över isen för
att bärga sina skötar. Det är känt att den realistiska hustrun sa: Lägg
ringen hemma!
Han kom tillbaka med liv och skötar och fick ringen tillbaka,
och intog åter husfaderns fönsterplats vid köksbordet.
Is – det är vinterns outtömliga samtalsämne i det yttre skärgårdsbandet. ”Ska isen lägga eller inte, ska man ut med skötarna
eller ska båten dras på land? Blir det blåis i natt eller är det sättis
i farten ?” Dessa frågor prövas ständigt, ty isens kommande och
gående är ett nyckfullt skådespel.
Det anses att vintern sällan blir stadig förrän efter trettondagen.
Då är vattnet avkylt och några vindlösa, kalla dygn kan förvandla

Lito Trettondags vinter av RS
- 28 -

havet till ett gråblänkande isgolv. När isen har lagt blir tystnaden
en påträngande upplevelse.
Skötbåtar och sumpar dras upp vid närmaste strand. I stugan
sitter skärgårdsbon böjd över den blanknötta byggtjyvan, från gryning till kväll. Att laga trasiga skötar – att bygga – är ett arbete
som aldrig tar slut. I vikar och flader väcker man hål och sätter ut
gäddsaxar.
En morgon dånar den nordliga stormen genom toppskogen.
Vattnet ökar och isen blir landlös. Stora isfält sätts i rörelse och mot
horisonten avtecknar sig havets kantiga kontur. ”Öppnan ” skjuter
in sig i hemfjärden. Skötfiskaren blir orolig! Han undersöker isen
runt ön och blickar ut mot det öppna vattnet. Men de som har
goda nerver säger: ”Det blir inget skötfiske än på ett tag, nu kan
man fara till stan, gå till tanddoktorn och systemet eller sköta sina
affärer”.
Vid middagstid är folk uppbådat. Österman ska ha båten i sjön,
det är femhundra meter till iskanten och åtta man förenar sina
krafter. Över den starka sättisen åker båten som en kälke, men
när isen blir svagare sjunker hon
ned, rämnor skjuter iväg och vatten
stiger upp. Under
stora risker närmar
man sig iskanten
som sjunker och
splittras. Båten är
i sjön och väl förtöjd i brädden.
Ägaren ägnar sig åt
tysta drömmar om
strömmingstunga
Lito Vintervila av RS
- 29 -

skötar och höga priser. Men den som inte kan få ut sin farkost
varnar för blåis, sönderskurna båtar, sättis och förlorade redskap.
En isläggningsnatt har en suggestiv tystnad. Allt är liksom
vilande, bidande medan isen samlar styrka för att tygla vågorna.
Man inbillar sig att ögonen ser hur isen tjocknar och biter sig fast i
bryggor och stränder, fast besluten att stanna till våren. Från iskallar vid land hörs sugande kvidande ljud och mitt ute i en skrovlig
isöken blinkar fyren.
Två redskap kommer till heders, ispiken och ishaken. Man
hör hur vandraren med dova hugg frestar sin väg genom sunden.
Gamle John säger: ”Jag brukar lyfta piken till knähöjd och fresta,
kommer man inte igenom då – så är isen säker”.
Ishaken är ett utomordentligt redskap av ålderdomlig men fullt
effektiv konstruktion. En handsmidd hake fästad vid tjockändan
av en tre meters sviktande enkäpp. Den slår man fast i flakisen och
halar fram isökan under krängningar genom eljest oframkomligt
vatten.
Väster om Möja ligger fast is. Man färdas mellan öarna på sparkstötting. Isen är glashård och motståndet är ringa, benet pendlar
under kroppen och varje tag med brodden skjuter iväg sparkstöttingen ca 25 meter framåt.
Runt Stavsudda holmar och Husarö har man satt ut skötarna
under isen. Det är ett vinterfiske som kan utövas individuellt och
därigenom en av orsakerna till notfiskets förfall. På notisen krävdes ett uppbåd på 13 -16
man, arbetet var hårt och
föga lönande för de lejda
händerna.
Det är en särskild
stämning över en marsdag med gott isföre. Att
lekfullt färdas över vida
fjärdar – genom oändlig- 30 -

Vinter Tornösund av RS

het av ljus och tystnad. Att lyssna till människors dämpade ljud
från avlägsna öar, eller följa rävens eller utterns spår utmed stränderna – det skänker en förnimmelse av tidlöshet.
En sådan dag leker blå skuggor bland gula vassar, rosafärgade
- 31 -

björkar, röda nypon och brunskimrande albuskar. På nordsidan av
holmarna är drivorna höga, men på södersidan ligger snöfläckarna
som ett glest mönster i barmarken. Dagsmejan talar om den vår
som skall komma: tillrande vattendroppar faller från prismablänkande istappar och isen ute på fjädern blir gråfläckig.
När kvällen övergår till natt kämpar månljuset mot aftonrodnaden. I zenit har månen fördunklat stjärnorna, det gnistrar i skaren
och glittrar över isarna. En räv ylar, först utdraget, sedan skällande
med sjunkande ton, ödsligt stiger svaren från omgivande holmar.
Likt glidande skuggor snörar rävarna över seglarnas sommarvatten.
Roland Svensson
Bearbetning Jan Wigren

Vintermöda lito av RS
- 32 -
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Du har nu som medlem möjlighet att köpa kortlek, spelregler och
resultatblock.
Det kostar 120 kr som inbetalas till vårt pg konto: 210523-7.
Hör av dig om köp till Christer Nettelbladt
tel: 08 6421776
mail: christernettelbladt@comhem.se
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Medlemsutflykten
till Gillöga 2015
Äntligen kunde årets utflykt till Gillöga under augusti månad
genomföras! Förra årets augustiutflykt fick ställas in på grund av
dåligt väder, och då även årets juniutfärd fick ställas in av samma
skäl var det ett mycket förväntansfullt gäng medlemmar som nu
fick möjlighet att med Lasse Johansson och Sune Fogelströms båtar
ge sig ut mot Gillöga. Margareth Johansson och Britt Fogelström
följde med och guidade.
Att vi försöker besöka just Gillöga beror ju på att denna ögrupp
hade en mycket stor plats i Rolands hjärta och ett mycket stort
antal motiv till hans konst är hämtade här.
Resan gick som vanligt norr om Storö - Bockö - Lökareservatet
och via Stora Nassa skärgård till Gillöga Västerskär där Lasse och
Margareth har sin utskärsbod. Sundet där båtarna lade till – strax
nedanför boden - var extra svårnavigerat på grund av det extrema
lågvattnet.
När vi klarat av den medhavda lunchen började den sedvanliga
promenaden via offerskrevan, minan, paravanen och vidare över
spången till österskäret där bland annat Lommens bod och Herrarnas bod inspekterades på nära håll.
Därefter sattes kurs mot södra delen av Stora Nassa där sedvanligt stopp gjordes i Rolands "hemliga hamn" – så här lång tid
efteråt kan vi väl avslöja att namnet är Flunderkobben.
På hemvägen angjordes Lilla Nassa från nordost, där vi besökte
familjen Fogelströms bod på ön.
Text och foto Jan Wigren
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överst: Gillögaskärgården
nederst: Familjen Johanssons bod i Gillöga
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överst: Familjen Fogelströms bod i Lilla Nassa
nederst: Rolands hemliga hamn
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överst: Sune Fogelström på väg mot Gillöga
nederst: På hemvägen kunde denna fågel skådas
- 37 -
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Vid bildandet av vårt sällskap 2003 ställde vi oss två uppgifter att
förverkliga: Dels en retrospektiv utställning, dels en biografi över
Roland.

Efter stora insatser kunde en utställning förverkligas på Waldemarsudde. Samtidigt med denna ville vi kunna presentera biografin, men Waldemarsudde kunde inte hjälpa till ekonomiskt.
Vi var väl medvetna om Rolands kontakter med familjen Wallenberg och den hjälp och vänskap som funnits mellan familjen
och Roland genom åren. Vi sökte därför kontakt med dåvarande
familjeöverhuvud Peter Wallenberg och fick ett långt och mycket
positivt möte med honom. Han berättade om de kontakter som
han haft med Roland genom åren, främst seglingar med sin far
- 38 -

Marcus Wallenberg och ofta i den åländska skärgården.
Vi fick i uppdrag att komma med en ansökan om bidrag till författande och tryckning av boken. Bo Grandien och jag hade redan
förberett en sådan, och efter ett par månader fick vi ett positivt
besked om ett mycket generöst bidrag. Vi hade då redan vidtalat
Ulf Sörenson, som villigt åtagit sig skriva biografin.
När den var skriven, tryckt och färdig för presentation fick vi
ett nytt möte med Peter Wallenberg då vi lämnade över en speciellt inbunden biografi tillsammans med ett originalmanuskript till
”Ensliga öar”, vilket han mycket tydligt uppskattade.

I samband med planeringen av Rolandmuseet på Möja sökte vi
ånyo kontakt med Peter Wallenberg och fick även denna gång hjälp
med finansieringen.
Det är med stor tacksamhet vi minns Peter Wallenbergs stora
engagemang i vår verksamhet.
Göran Eriksson
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Litografi av Roland S ”Till rors” Jacob Wallenberg
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Roland Svenssons och Nils Ferlins

Möjabesök 1938

Sommaren 1938 reste Roland Svensson ut till Möja med den tolv
år äldre konstnärskollegan och skalden Nils Ferlin. Vistelsen inleddes sannolikt i juni med ett besök i byn Ramsmora på Möjas östsida och därefter ett kortare besök i utskärgården på Gillöga. Att
startpunkten för vistelsen torde ha varit byn Ramsmora var naturligt eftersom Roland där hade etablerat nära kontakter med flera
möjabor, bland andra Bernhard och Lisa Fogelström.
Familjen Fogelström hade sina jordgubbsland i Hamn på Möjas
västsida. Invid ett av landen hade man en enkel masonitbod på
cirka 5-6 kvm där det också gick att övernatta. Roland frågade
Bernhard Fogelström om han och Nils kunde få låna masonitboden över sommaren – så blev det.
Sannolikt ville Roland ta Nils Ferlin så långt bort ifrån alkoholhaltiga drycker som möjligt och därmed möjliggöra en konstnärligt
kreativ sommarvistelse. Hamn blev platsen. Masonitboden finns
inte längre kvar (förutom dörren, se nedan), men huset var beläget
invid de öppna fält som man finner strax före Hamn på vänster
sida om landsvägen när man kommer söderifrån och ungefär mitt
emot början av naturstigen som idag leder till Ramsmora genom
naturreservatet Björndalen.
År 1938 fanns ingen landsväg till Hamn utan man var hänvisad
till att färdas till fots via stigar över skogen på ön eller till sjöss med
båt.
Boden fanns i närheten av det hus som ägs av Arvid Andersson
från Hamn (Arvids farfar och farmor lånade ut sin tvätt/sjöstuga
till Roland och Nils senare på sommaren när det blev lite för kyligt
i masonitboden, se nedan)
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Boddörr dekorerad av Roland och detaljer från boddörren.

Roland dekorerade under sin vistelse boddörren med en sol,
skärgårdsbåt, jordgubbar och blommor. Dörren som bevarats av
medlemmar av familjen Fogelström har texten ”Bernhard Fogelström med familj hyllas och tackas av de tre konvalescenterna Beth,
- 42 -

Nils F och Roland S. Hamn
Möja augusti 1938”. Beth var
enligt uppgift damsällskap till
Ferlin. Invid masonitboden
hade Ferlin ett tält som enligt
Roland användes vid Ferlins
dambesök .
Erik Anderssons (19111995) föräldrar Arvid och
Jenny Andersson i Hamn
hade en liten stuga med två
bäddar invid sitt sjöviste. Erik
har berättat att Roland och
Nils erbjöds att låna stugan Anderssons sjöstuga där Roland och Nils
när sensommarnätterna blev bodde i slutet på sin vistelse i Hamn1938
kalla. När Roland och Nils
flyttade in till stan igen berättade Erik för undertecknad att golven
var fulla av skisser, texter och flaskor och tillade med glimten i ögat:
– Vi kastade alltihop…
Nils Ferlin skrev diktsamlingen Goggles i Hamn denna sommar
och Roland gjorde omslaget. I en dedikation i boken till Bernhard Fogelström (idag i dottern Lillemor Holms ägo) har ”hyresgästerna” skrivit följande; Till Bernhard med hälsning och tack för
hans stora vänlighet sommaren 1938. Dedikationen var undertecknat av Nils Johan Einar Ferlin Jordgubbsväktare och Roland den
skäggige med tillägget den rödbyxade hälsar. Den senare syftade på
Ferlins kvinnosällskap Beth – hon lär nämligen ha haft röda byxor
vilket väckte viss uppståndelse bland de mer konventionellt klädda
skärgårdsborna.
Förutom bland annat porträtt på Ferlin målade Roland en liten
oljetavla med motiv från slänten ovanför sjöstugan där de bodde
i Hamn. Tavlan fick hyrsvärdarna och är alltjämt kvar i familjen
Anderssons ägo i Hamn.
- 43 -

överst: Tavla signerad ”Roland S Möja
underst: Fotografi på Hamnmotivet som det ser ut 2015
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Baksidan av RS motiv från Hamn 1938

På baksidan av den lilla oljetavlan finns följande (kasserade)
motiv – sannolikt från ett besök av Roland från mer sydliga breddgrader.
Roland Svensson är inte den enda skärgårdsmålare som besökt
byn Hamn på Möjas västsida – det har också konstnären Anders
Zorn. Det är dock en annan och tidigare historia men det kan vara
värt att så här avslutningsvis notera att deras vägar eller snarare
konst korsade varandra 2010 när Roland Svenssons konst ställdes
ut på prins Eugens Waldemars udde: Roland Svenssons tavlor på
övervåningen och Anders Zorns på bottenvåningen. Två olika men
genuina skärgårdsskildrare!
Hamn den 1 september 2015
Ingemar Hamskär
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Neej, men ...

Den gamla österländska läran Feng Shui hävdar att samspelet mellan den yttre miljön och den inre känslan kan bidra till ett ökat
välbefinnande. Färger, former, natur och närliggande omgivningar
– allt påverkar oss och hur vi mår.
Det är lätt att osökt associera till Feng Shui när man tillbringar
mycket tid i Roland Svensson Museet. En känsla av harmoni och
lugn infinner sig nästan alltid! En plats att trivas på, helt enkelt.
Många besökare berättar också varför de återkommit: ”Jag tycker
om att vara här”.
Den värld som skildras på väggarna genom Rolands konst
påminner om ett uttalande i efterordet till Skärgårdsliv i gången tid:
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”En längtan till en mer okomplicerad och robustare tillvaro än
vad stadslivet gav, en tillvaro i
samklang med naturens och elementens krafter”.
Kanske omfattas även nutidsmänniskan till en del av denna längtan
och får en tillfredsställelse i museimiljön?!
I september hade en liten
arbetsgrupp bokat dagkonferens
på museet. Museet fick mycket
beröm, både lokalen och den
omgivande miljön. Letar man
efter en stimulerande och samtidigt lugn konferensmiljö för en
liten grupp är det svårt att hitta något bättre.
Text och foto Britt Fogelström
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Ja så kunde det äntligen bli av, den av oss alla efterlängtade taklagsfesten med berörda och övriga inblandade. En markering att det
sedan länge planerade bygget nu är helt klart.
Anledningen till att kalaset blev av först ett år efter invigningen
är att vi nu äntligen fått klar vår toabyggnad, som nu fungerar perfekt. Byggnaden består av toadel, förråd och utrymmen för fiberutrustning (enligt överenskommelse med fiberföreningen).
Festen inleddes med ett välkomnande och ett stort tack till alla
berörda av vår ordförande Berndt Festin. Berndt framförde också
de mycket positiva omdömen vi fått under året av våra besökare:
alla tycker att byggnaden är mycket vacker och byggd med stor
kvalitet.
Från vår styrelse medverkade Berndt Festin, Anna Ter-Borch,
Britt Fogelström och Jan Wigren.
Övriga medverkande på festen. Kjell och Kerstin Bjurman, Lars
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och Margareth Johansson, Leif ”Kulo” Karlsson, Stina Åbrant,
Allan Westerberg, Erik Pettersson, Christer Pettersson, Hans-Inge
Lundin, Rune och Ingalill Wikström, Peter Undin, Dick Liljendahl.
Ej närvarande: Tommy Pettersson och Sune Fogelström
Text och foto Jan Wigren

Vår nya hygienbyggnad
med vårt fina nya bord
som Lennart Pettersson
gjort.
- 49 -
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I slutet av 1950-talet beställde Roland en segeleka av Börje Westerberg och Lasse Johansson på Möja. Båten användes av familjen Svensson för seglingar vid St Tornö och Möja. Efter några år
sålde Roland båten till en bekant på Yxlan, ekan har behållits inom
denna familj och vårdats väl under åren tills man tog beslutet att

överst:
Torbjörn som seglar
till vänster:
RS baksidetext på fotot
där Torbjörn seglar
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sälja den, och av en händelse kom det till Sällskapets kännedom att
den nu var till salu.
Lasse Johanssons dotter och hennes man begav sig till Vätö där
den fanns och konstaterade att den var i utmärkt skick. Styrelsen
beslutade att köpa in den till museets samlingar. Den hämtades
med bil och trailer av Jan Wigren och Göran Eriksson och kördes
till Sollenkroka där den sjösattes igen och hämtades av Torbjörn
för vidare färd hem mot Ramsmora. Där finns den nu och den är i
vederbörlig ordning provseglad av Sune Fogelström.
Vi i Sällskapet är mycket glada över att vi har kunnat få tillbaka
den här båten till sin ursprungliga hemort på Möja. Båten kommer
att finnas i anslutning till museet, och kanske någon vill passa på
att provsegla den under nästa säsong?
Vi har också fått ett foto från Torbjörn där han som sexåring
seglar den utanför Tornö.
Jan Wigren

vänster: Sune Fogelström seglar ekan
höger: Torbjörn hämtar vid Sollenkroka
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Under året har många grupper kommit till museet. När det är fler
än 25 besökare delas de upp i flera grupper. Vi tar dels guidad
promenad till Ramsmora by, där vi kan visa på många av motiven i
Rolands konst, dels berättar vi om Möja förr och nu.
På bilderna syns s/s Blidösund, m/s Rödlöga och sandkilen
Helmi när de angör bryggan nedanför museet. Vidare är Rune
Wikström och Ingemar Hamskär igång och guidar en grupp om
"Möja förr och nu". En grupp inne
i museet är fängslade av Anders
Hansers film och slutligen blir en
ung besökare, kanske en framtida
konstnär, inspirerad av miljön.
Britt Fogelström

Inspirerad och omgiven av Rolands konst
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överst: M/F Rödlöga anländer
med gäster
mitten: S/S Blidösund anländer med
Skärgårdsstiftelsens vänresa
nederst: Sandkilen Helmi med gäster
överst föregående sida: Ingemar och
Rune med besökare som får veta allt om
Möja mm.
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överst: Guiderna Rune och Ingemar pustar ut mellan besöken
nederst: Besökare som ser på Anders Hansers bildspel
- 54 -
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Rolf Jansson och Roland Svensson

Ett litet försök att från början av vårt samarbete reda ut vad Roland
Svensson gjort i litografiväg under årens lopp.
Vår bekantskap gjordes redan när jag jobbade hos Ivar Haeggströms Litografiska avd., där jag började 1925. Dit kom efter några
år en disponent, Rickard Drewitz, som varit anställd vid Generalstabens Anstalt. Där hade tryckts nästan allt som utgivits av Föreningen för grafisk konst (F.f.G.K), en förening som bildats i slutet av
1800-talet för att stimulera intresset för originalgrafik inte bara hos
konstnärer utan även hos allmänheten.
Drewitz var en mycket fordrande herre – uppträdde ofta som
argsint korpral och var dessutom kolerisk – men höll yrkets fana
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högt och tålde inget fusk. Han hade stort intresse för originallitografi, och såg gärna att konstnärer kom till Haeggströms för
att göra sina alster. Där jobbade bland andra Albin Amelin, Sven
Erixson, Isaac Grünewald, Axel Nilsson, Hilding Lindqvist, Erik
Hallström och många andra och så naturligtvis Roland Svensson.
Det var ju inte så konstigt att man blev i hög grad intresserad när man träffade så många goda konstnärer genom det jobb
man sysslade med, och att man fick upp ögonen för vad originallitografi var för något. Stentrycket höll på att försvinna helt, den
ena stentryckspressen efter den andra skrotades och ersattes med
snabba offsetmaskiner. De konstnärer som prövade att litografera
på zinkplåtar i stället för stenar och fick dem tryckta i offset, tyckte
att stentrycket var roligare och passade bättre för deras del.
Det var med den utgångspunkten och givetvis även en önskan
att bli fri och självständig som jag beslöt att bli stentryckare på heltid åt just konstnärer. Jag startade 1945, strax efter kriget, så det var
rysligt svårt att få lokaler och till att börja med delade jag lokal med
en kartongmakare i Midsommarkransen. Det var längre från stan
än det är idag, så dit lyckades jag bara locka ut två artister: Erik Jerken och Börje Weslén. Som tur var gästspelade jag även tidvis som
tryckare på Akademiens Etsarskola vid Sergelgatan, annars hade
det gått åt pipan redan från starten.
Dit kom även Roland för att trycka ibland, vi tryckte mest sånt
som han tidigare hade provtryckt men även en och annan ny grej
gjordes – allt i mycket små upplagor om ca 10 - 20 stycken.
Vi blev emellertid goda vänner och kamrater. Det är lätt att vara
god vän med Roland, så generös och bussig som han är och alltid
varit. Inte bara nöje hade jag av vår vänskap utan även i högsta grad
nytta, ty så fort något skulle göras i litografiväg kom han till mig,
och otaliga är de gånger han har hjälpt mig i mer eller mindre svåra
situationer. Det verkligt fina är att jag fortfarande efter alla år äger
hans förtroende och djupa vänskap. Kanske en bidragande orsak
varit att vi är jämngamla och har växt upp i Stockholm under lik- 56 -

nande förhållanden, visserligen i var sin ända av stan, vilket gör att
vi har mycket gemensamt från gamla dar. Att jag på senare tid flytt
storstan har ej gjort någon skillnad.
Kanske bör även något nämnas om Rolands sätt att jobba, sett
med mina ögon:
När han ska göra en färglito har han sällan eller aldrig en förlaga
i färg utan oftast bara en konturteckning eller en skiss. Färgliton
växer fram under arbetets gång, men han har noga genomtänkt vad
han vill åstadkomma. Det måste man för när man färglitograferar
– där alla stenar från början göres i svart oavsett vilken färg man
vill ha – så är det inte bara med handen och ögat man arbetar utan
också i högsta grad med insidan av huvudet. Därom råder ingen
tvekan.
När jag 1946 för en tusenlapp – en hel förmögenhet då – lyckades få en lite bättre lokal på Malmgårdsvägen, var det lättare att få

Liton Björkar vid havet Björkskär
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jobb. Dit kom Roland ofta och vi gjorde en del som stannade vid
prov och några små upplagor, men vad det var tror jag att vare sig
Roland eller jag kommer riktigt ihåg idag.
1947 gjorde Roland sin lito ”Björkar vid havet” till Konstfrämjandet som då startade sin verksamhet med en första utställning i
Gravyrsalen på Nationalmuseum. Dit hade jag forslat min gamla
tungarbetade handpress för att, som Bror Ejve sa: ”Folk vet ju inte
vad en litografi är så vi måste visa hur det går till”. Tre konstnärer
ställde upp: Folke Heybroeck, Harald Lindberg och Roland Svensson. Roland gjorde en lito från skärgården, den trycktes liksom
övriga endast i 15-20 ex. Dessutom trycktes det året en upplaga om
inte mindre än 500 ex åt Dalarnas konstförening, säkert gjordes en
del annat också men minnet sviker.
1948 gjordes en lito för Nationalmuseum: ”Karlssons bro i Stora
Nassa” i en upplaga om 110 ex. Sedan fortsatte det under de följande åren med något tiotal motiv varje år. ( Se bild i årskrönikan )
Även så kallad spritsning, det vill säga stänkning av tusch via en

Lito av RS Erik Petters bod Kallskär
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borste genom ett galler, var en metod som Roland var väldigt road
av. Han använde sig också gärna av skrapning sedan provtrycket
skett. Han brukar säga att ”en lito skulle man kunna hålla på och
provtrycka hur länge som helst, men det är knappast troligt att
resultatet skulle bli bättre.”
Framför allt har det varit roligt för mig att jobba med Roland,
många sena nätter men en del avbrott har också gjorts för att spela
en match ping-pong eller att parti boule.
Rolf Jansson
Rolf Jansson avled 1980 utan minsta förvarning några dagar efter
att jag rest ner till Stockholm och gjort förlaga och provtryck på
litografierna ”Erik-Petters bod”, ”Sommarmåne” och ”Snö och
is”. Upplagan kördes av hans unga medhjälpare Mats och Per-Ove
Westman. Det blev deras första självständiga arbete som påbörjats
av Rolf Jansson. Nästa uppdrag som var på gång att färdigställas
var den mycket efterfrågade liton ”Röder utskärgård”. Bröderna
övertog senare, med lite hjälp och övertalning från min sida, Rolf
Janssons Lito i Vikmanshyttan och driver företaget vidare.
Roland Svensson
Av Rolf Jansson, efterord Roland Svensson, bearbetning Jan Wigren

Lito av av RS Snö och is
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Roland Svensson museet på Möja har fått Stockholms läns Hembygdsförbunds nybyggnadspris. Så här lyder deras motivering.
Roland Svensson Museet på Möja i Värmdö kommun i Stockholms skärgård har byggts med den hedervärda ambitionen att
uppmärksamma en av 1900-talets kända Stockholmsmålare, med
stark anknytning till Möja.
Roland Svensson föddes i stadskvarteren i Sibirien i Stockholm
1910, men fick som 20-åring försmak på skärgården och ölivet.
Där föddes konstnärens livslånga gärning att skildra just öliv, ofta i
de mest oåtkomliga och avlägsna ögrupperna på jorden, men kanske allra mest i Stockholms skärgård kring Möja där han vistades
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av och till de återstående 70 åren av sitt liv. Roland Svensson dog
2003 och tillbringade de sista åren på Danviks hem i Nacka, med
utsikt över Stockholms inlopp.
Roland Svenssons gamla ateljé från 1950-talet står kvar på
Tornö, som gränsar till norrspetsen av Möja. Ateljén stod orörd
efter konstnärens död och där fanns mycket av hans material kvar.
Idén väcktes snart inom Sällskapet Roland Svenssons vänner att
bygga ett konstmuseum på Möja ägnat Roland Svensson, och där
skulle hans konstnärliga arv göras tillgängligt för allmänheten.
Roland Svensson Museet står sedan sommaren 2014 klart och
det har finansierats med förenade krafter från många olika håll,
bl.a. med medel från Landstingets skärgårdsprogram, Värmdö
kommun, EU-leaderprojektet Uross, Jacob Wallenbergs stiftelse
och privata donationer samt markupplåtelse från bofasta Möjabor.
Arkitekten har varit Johan Schmalensee, som också är medlem i
Sällskapet Roland Svenssons vänner. Det är lokala hantverkare med
Erik Pettersson i spetsen, som stått för byggnationen. På ytterväggen pryder konstnärens signatur. Byggnaden är enligt traditionen
i skärgården byggd på plintar då den står nära vattnet och reser
sig en bit över berghällen. I sin helhet är den modern och rymmer
både konstnärens ateljé och alster och en utställningshall med slående utsikt över Möjafarleden.
Det är Stockholms läns hembygdsförbunds stora nöje att med
Nybyggnadspriset 2014 kunna lyfta både den kulturgärning och
den hembygdsgärning som de verksamma i vänsällskapet sett till
har skett i skärgården, där en betydande konstnär med stor anknytning till Möja fått ett eget museum.
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Roland Svensson hade många vänner i skärgården. När han besökte
Sandhamn bodde han hos Hulda och Singer Sundberg, som båda
var födda på Möja. Hulda var en av få skärgårdsflickor som i början av 1900-talet fick gå på folkhögskola. Hon var utbildad hushållslärarinna och drev ett pensionat i Sandhamn. Singer var en
mångkunnig och händig man och han körde sommargäster med
sin taxibåt Vidar. Deras dotter Ann-Britt Malm berättar att det
växte fram en varm vänskap mellan paret och konstnären och när
Singer dog skrev Roland hans dödsruna.
Roland blev även mycket god vän med Huldas och Singers son
Bosse Sundberg. Bosses fru Inga berättar att de hade ett trevligt
familjeumgänge på fastlandet. Roland följde även med Bosse ut
till hans hus i Sandhamn där han ibland satt på övervåningen och
målade av utsikten. Inga berättar att de tavlorna fortfarande hänger
kvar i deras hus.
(Roland gjorde ett
flertal
litografier
från Sandhamn som
är mycket omtyckta,
underlagen till dessa
gjordes hos familjen
Sundberg -red.anm)
Gunilla Pettersson
i Sandhamn

Pastell av Roland S från Sandhamn
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överst: Familjen Sundbergs pensionat i Sandhamn
nederst: Lito av Roland Sandhamnshålet vinter
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Roland Svensson
i årtal

Det här är en del av det som besökare av museet kan läsa sig
till, nämligen en mycket kortfattad uppräkning av viktiga årtal i
Rolands liv.
1910 Den 18 januari föddes Roland Svensson som det tredje av
fem syskon. Han växte upp och hade sin fasta adress i Vasastaden
tills han gifte sig.
Fadern Svante Svensson var gjutare på Örlogsvarvet. Modern Selma
hade konstnärlig talang. Somrarna tillbringade Roland på barnkoloni på Väddö. Mötet med havet blev avgörande.
1924 Efter en sommar som yrkegast på en motorkryssare började
han som springpojke på Stockholms Enskilda bank. Ledig tid
användes för att öva teckning och målning. När Isaac Grünewald,
som var professor på Konstakademien, såg hans arbeten uppmanades han att söka till akademien
1934 fick Roland nära kontakt med möjaborna, byn Ramsmora
blev hans fasta punkt i skärgården. Under en vårjakt med möjabor träffade han författaren Sven Barthel. De kom att ha många
gemensamma projekt så småningom. På hösten kom han in på
Konstakademien. Lönen som springpojke fick han behålla under
studierna – bankens chef Jacob Wallenberg betalade för utbildningen på akademien.
1936 Roland reste till London, fascinerades av hamnlivet och stadens museer. Franska sekelskiftesmålare intresserade honom särskilt.
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Hamnarbetare i Bordeaux Lito av Roland S

1937 I början av sommaren reste han till Paris med Akademien.
Han fortsatte sedan på egen hand till Pontoise där han arbetade
under flera månader, återvände därefter till Paris och fortsatte till
Bordeaux varifrån han vände hem i februari året därpå.
1940 En reportageresa tillsammans med Sven Barthel utmed
svenska kusten resulterade i boken Cykloncentrum. Första separatutställningen möttes av stort intresse. Roland och Ingrid Sjöstrand
gifte sig. Första egna bostaden blev Mälartorget i Gamla stan (en
litografi finns).
1941 Stipendiet Maria Leander- Engströms Minne gick till Roland
för hans verk på Nationalmuseums utställning Unga tecknare. En
studieresa till Norrland genomfördes.
1943 Dottern Lif föddes. Utställning på Färg och Form blev en
stor framgång.
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Lommens bod Gillöga lito av RS

1945 Boken Gillöga - ett mångårigt samarbete med Sven Barthel
- utkom. Nationalmuseum visade utställningen God Konst i Hem
och Samlingslokaler. Roland deltog med litografien Lommens Bod.
Utställningen banade väg för Konstfrämjandet och Folket i Bilds
konstklubb under följande år. Stentryckaren Rolf Jansson kom in i
bilden och blev en betydelsefull rådgivare och vän.
1948 Roland reste till öarna utanför Skottland för tidningen Vi.
Det var hans debut som skrivande och tecknande reporter. De återkommande besöken på Shetlandsöarna och Hebriderna resulterade
i den första egna boken Ensliga öar, som kom ut 1954. Sommaren
1948 började han delta i seglingar med Marcus Wallenberg.
1949 flyttade familjen Svensson sitt skärgårdsboende till Stora
Tornö norr om Möja. Folkbåten inköptes.
1952 Sonen Torbjörn föddes och boken Skärgård tillsammans med
Sven Barthel kom ut.
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1955 Kritikerkåren delades inför utställningen Färg och Form.
Den realistiska konsten hade hamnat ute i kylan.
1961 Boken Skärgårdsliv i gången tid kom ut, idag skärgårdslitteraturens klassiker.
1963 Roland reste till den avlägsna ön Tristan da Cunha i Sydatlanten tillsammans med återvändande tristanbor som tillfälligt bott
i England något år pga risk för vulkanutbrott på deras ö.
1968 Roland besökte ön Sankt Helena: Hans serie radioprogram
ledde till boken Ö och Människa. En resa till Napoleons ö Sankt
Helena.
1978 Roland blir hedersdoktor vid Stockholms universitet tillsammans med bland andra Sven Barthel.
1981 Arbetet med litografier stod i centrum i egna boken Bilder
och Minnen.
1995 Ett urval av hans dagböcker (4 st) kom ut tillsamman med
4 mindre litografier I Roland Svenssons övärld. På Sjöhistoriska
museet visades för första gången många stora oljemålningar.
2003 Roland Svensson avled den 31 juli.
Senare har genom Sällskapet Roland Svenssons vänner utgetts biografin Ömänniskan, som i ord och bild beskriver Roland liv.
En stor retrospektiv utställning har också visats på prins Eugens
Waldemars udde
2015 Roland Svenssonmuseet invigs i Ramsmora
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Studiebesök våren 2015 i

En dag i maj gjorde delar av styrelsen samt några av museivärdarna och vår medlem Ulf Schloss ett studiebesök i Vikmanshyttan, där många av Rolands litografier har tagits fram. Tanken med
besöket var att Ulf skulle hjälpa oss med att ta lite bra bilder på
verksamheten för att vi senare ska göra ett bildspel om hur man gör
en litografi. Bildspelet kanske senare kan visas på museet.
Tanken var också att vi som jobbar med guidningen i museet
skulle få se hur litotillverkning går till. Det går då förhoppningsvis
lättare att beskriva processen för besökarna; vi har ju i museet två
kalkstenar och en komplett uppsättning särtryck till en lito med sju
st färger (det går ju åt en sten till varje färg).
Bilden visar färgblandningsbordet. En av litofärgernas egenskaper är att de inte torkar förrän de kommit i kontakt med litopappret i tryckpressen.
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Från ett antal basfärger går det att i stort sett framställa vilken
kulör som helst enligt konstnärens önskemål, det är ”bara” en fråga
om litografens skicklighet.
I dag drivs stentryckeriet av Kenneth
Stenholm, Per Ove
Westman och Mats
Westman. Man jobbar vidare i Rolf Janssons anda och hjälper
många duktiga konstnärer som gärna jobbar med stentryck pga.
processens mycket speciella egenskaper.
Bröderna Westman med familjer besökte vårt museum i mitten på juni 2015. Tack vare bra väder och Lasse Johanssons välvilja med transport kunde också ett besök på St Tornö och Rolands
gamla ateljé genonföras. Möjabesöket blev mycket uppskattat
I en artikel i årsskriften kommer vi att kunna läsa om samarbetet Roland –Rolf Janson – bröderna Westman.
Text Jan Wigren Foto Jan Wigren och Ulf Schloss
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Under sommaren 2015 har vi haft en specialutställning med bilder
från Tristan da Cunha på museet i Ramsmora: Vi har kunnat visa
större delen av de konstverk som Roland gjort från öarna. Göran
Eriksson har varit initiativtagare till utställningen.
Tristan da Cunha ögruppen långt ner i Sydatlanten upptäcktes
1506 av den portugisiska sjöfararen Tristao da Cunha, som plottade in läget på dåtidens enkla sjökort. Man tror att han aldrig
landsteg där.
Ögruppen tillhör den sydliga delen av den 65 000 km långa
vulkankedja, som kallas Centralatlantiska ryggen – en ofantlig
S-formad vall, som vindlar fram under oceanens yta från Arktis till
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Antarktis. Enstaka toppar lyfter sig ur stora djup upp till havsytan.
Vi kan följa vulkankedjans sträckning via Jan Mayen, Island, Azorerna, S:t Paulsklippan, Ascension, S:t Helena, Tristan da Cunha
gruppen, Gough-ön och Bouvet-ön.
Kraftig vulkanisk aktivitet har utvecklats inom detta långsträckta område under senare år: 1957 Azorerna, 1961 Azorerna,
1963 Island och samma år fann man på den sällan besökta Bouvetön rester av en eruption.
Tristan da Cunha ligger nästan i centrum av Sydatlanten. Den
närmaste bebodda ön är S:t Helena på ett avstånd på 2400 km,
vilket motsvarar Stockholm – Sicilien. Till Sydamerika är det 3400
km och till Sydafrika 2800 km. Man kan bara ta sig dit med båt,
vanligtvis från Kapstaden vilket tar 4½ dygn.
Tristan är sedan 1816 befolkad av skottar som placerades där då
Napoleon levde som fånge på S:t Helena. Engelsmännen var oroliga för att fransmännen skulle användaTristan-ön som en språngbräda för att befria Napoleon. Han dog dock i fångenskapen efter
5 år, och man ville då avfolka Tristan men de som var placerade
här ville vara kvar – bara de fick kvinnligt sällskap. Detta ordnades
genom import av kvinnor från Sydafrika, bland annat ”Hottentottdamer”.
Detta blev mycket lyckat. Fortfarande lever här cirka åtta
familjer med anor från de första innevånarna. Givetvis förekommer ”inavel” med risk för olika missbildningar, men detta har dess
bättre inte inträffat.
Många stora segelfartyg passerade Tristan under 1800-talet för
att få färskt kött (mest får) och vatten. Inte så sällan rådde dimma
vilket ibland medförde att skeppen blev vrak vid strandklipporna.
Ofta klarade sig besättningen iland och blev kvar som nya ”invandrade”. Den som på den tiden var präst läste en bön:
”God bless father, God bless mother and send a good shipwreck
so I can get married”.
Givetvis var kontakten med omvärlden mycket sporadisk i äldre
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tid. Efter andra världskriget
började man fiska den senare
mycket populära klolösa hummern. Nu byggde man en frysfabrik och började exportera
frysta hummerstjärtar, främst
till USA och Japan. Detta innebar att man kunde få kontanthantering jämsides med den
tidigare naturahushållningen.
Roland Svensson läste
en artikel 1945 av Peter A
Munch: The Sociology of Tristan da Cunha, som väckte hans
intresse för denna isolerade ö.
Givetvis fick han information
Johnnie Repettos trädgård, lito av RS
om jordbävningen, som ägde
rum oktober 1961. Det började
med ett svagt muller och lätt skakning i marken. Vid radiokontakt
med geologer i England lugnades befolkningen då man ansåg att
det bara var ett mindre jordskalv som snart skulle upphöra. Men
tyvärr ökade skakningarna och en krater öppnade sig alldeles intill
bosättningen. Den släppte först ut askmoln och senare även smält
lava, och den engelska administratorn beordrade att man snarast
skulle överge Tristan.
En före detta passagerarbåt, som var på väg för skrotning i Korea,
var i närheten och kunde ta hela befolkningen till Kapstaden. Därifrån fick man ta en ordinarie båt till England. Roland följde detta
med spänt intresse och reste till Southampton för att få träffa de
olyckliga tristanborna. De hade svårt att få arbete eftersom de inte
hade någon formell yrkesutbildning och erbjöds bara städarbete
eller jobb som diskare på restauranger. De längtade till det fria livet
på Tristan och ville tillbaka.
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Efter en omröstning visade det sig att av 153 röstande ville 148
resa tillbaka. Regeringen försökte övertala tristanborna men mötte
ett kompakt motstånd. Man hade också fått rapporter att vulkanen
nu hade tystnat och att endast frysfabriken var begravd under lavaströmmen. Alla hus skulle vara intakta.
En grupp av 52 öbor: män, kvinnor och några barn samt nyutnämnd administrator, läkare och jordbrukskonsulent (alla med
familjer) kunde som förtrupp resa ner till Tristan. Bland annat
medförde de sättpotatis, som skulle vara planterad när huvudgruppen anlände. Man chartrade ett mindre passagerarfartyg, M/S
Bornholm, som på 17 dygn kunde föra alla från Southampton till
Tristan. Roland kunde genom Colonial Office följa med som ende
outsider. Under färden intervjuade han Tristanbor om livet på Tristan och deras otroliga längtan tillbaka.
Efter ett besök 1867 av dåvarande hertigen av Edingburgh,
Prins Alfred, hade bosättningen döpts till ”Edingburgh of the
Seven Seas”, ett namn den har behållit sedan dess. Det visade sig
att alla hus var kvar och nästan helt intakta. Ingen hamn fanns,

Lito av RS The Settlement
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varför man måste lossa lasten i små båtar som sedan drogs upp på
stranden för att lossas.
Året därefter utgav Roland en mapp på sju litografier från Tristan, dels en engelsk upplaga dels en svensk. Vår utställning visade
liton från denna mapp men även några enskilda, samt några akvareller.
Roland återvände ytterligare fyra gånger till Tristan. Han ville
återknyta bekantskaper som han fått tidigare men även följa
utvecklingen på ön.
Numera anländer kryssningsfartyg med tusentals turister, som
dock bara stannar några timmar. Öborna är inte så förtjusta trots
att man får god avsättning av handstickade vantar och sockor samt
modeller av forna tiders canvasbåtar, som tillverkades av ett träskelett som man spände tyg över och målade flera gånger. Numera är
det plastbåtar som gäller.
För ca 15 år sedan fick Tristan starkare band med moderlandet och därmed också alla sociala förmåner som andra brittiska
medborgare har. Då Roland först besökte ön hade fanns inte något

Lito av RS Tristan da Cunha
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Kyrkan på Tristan

samhälleligt nät och t ex inga pensioner. Roland och ett par andra
personer grundade därför en pensionsstiftelse och sköt till privata
pengar. När man besökte Tristan och hade hälsningar från Roland
sken ansiktena upp med ett förklarat skimmer. Vänskapen med
Roland öppnade alla dörrar på ön.
Antalet innevånare har varit förvånande stabilt genom åren och
är nu 280, men i övrigt har livet på Tristan verkligen förändrats.
Grundskola finns (men skall man få högre utbildning måste man få
den i moderlandet England). Någon flygplats kan man inte bygga
på grund av de taggiga oåtkomliga bergen, men trots det är isoleringen bruten. Man kan se nyheter från hela världen på TV, man
kan ringa via satellit och man kan kommunicera med hela världen
så som vi alla kan göra idag.
Göran Eriksson
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Roland och Sven

är skärgården för mig
Nu skall jag berätta om en segling jag aldrig glömmer. Den gick
norrut från vår boj i Gränöfjärden, till att börja med i svaga vindar
från syd. Maten hade min pappa och jag packat i en sockerlåda,
som vi pallat upp med stora korkar så att innehållet inte skulle bli
blött om det kom in vatten i båten. Och det gjorde det. Två sängar
hade vi också med stålramar och et kraftigt tygstycke som spändes
upp när det var dags. Och så naturligtvis primusköket i sin runda
röda burk med en liten dörr i sidan. Enkelt, praktiskt och kul. Så
långt från våra dagars mastodontsegelbåtar man kan tänka sig.
Seglingen gick norrut mot Svenska Högarna, där varken min
pappa eller jag varit förut. Kvällen blev fin med värme och nästan
ingen vind. Vi hittade en behändig och något djärv förtöjningsplats för vår lilla båt, inte alls långt från den ståtliga fyren.
Kvällen kom och vi gjorde klart för natten. Givetvis skulle vi
sova under bar himmel. Att spänna upp kapellet var bara onödigt
och bökigt. Nu blev det kallare. Luften kändes rå och fuktig. Men
vi somnade in lugnt och fint. Med ens hörde vi ett kraftigt dån som
gör att vi far upp ur våra sängar. Seg tjocka hade rullat in från havet
och vi låg nära mistkanonen som varnar sjöfarare.
Att vi inte kunde ligga kvar i båten intill mistkanonen var helt
klart. Så vad skulle vi göra? Vi klädde oss och gjorde oss beredda för
avfärd. Vi stötte ut båten från land och lät den driva i väg i en svag
nordlig vind. ”Vi fortsätter att sova när vi kommer ut en bit”, sa
farsgubben. ”Stöter vi i någonstans så gör det inte så mycket i den
här lilla båten.” Och jag frågade: ”Men vart tror far att vi kommer?”
Svaret blev att ”ja, det får vi väl se.”
Sagt och gjort. Vi lade oss att sova och drev långsamt söderöver. När vi vaknade var det strålande solsken och varmt med svaga
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Hon hade hög och fin rigg Teija

vindar. Någon motor hade vi givetvis inte på båten. Efter kaffe och
min mammas goda sockerkaka styrde vi in i skärgården. Vi kom in
- 77 -

bland kobbar vi besökt tidigare och letade oss fram till pappa Olles
specialhamn på Gillöga, skärgårdens pärla.
Vi går i land och sträcker på benen ett tag. Sedan börjar vi plocka
fram mat till middagen. Då börjar det regna rätt kraftigt. Inte kul i
en öppen båt! Alltså fram med kapellet. När vi håller på att spänna
upp det kommer en man med regnrock och sjöstövlar fram till oss.
Det var Sven Barthel. ”Här kan ni ju inte ligga i regnet”, sa Sven.
”Kom upp till våran bod i stället så kan vi äta en bit tillsammans.”
Och glada blev vi som packade ner lite mat i en slagpyts och gick
upp till boden. Därinne satt Roland Svensson vid det rustika bordet och läste i skenet av en fotogenlampa. ”Välkomna, välkomna”,
säger Roland. Och välkomna kände vi oss verkligen när vi kom in
i värmen.
Den kvällen blev bland det mysigaste jag varit med om. Spisen
var varm och stämningen blev varmare och varmare. Vi värmde
strömmingsflundror på spisen, kokade potatis och tog fram smör,
bröd, ost och andra tillbehör. Min pappa Olle var inte sen att slå i
rejäla snapsar till Roland, Sven och sig själv. Allt klart för en perfekt
måltid.
Vi började tala om skärgården, fiske och segling. Jag kände
mig som en riktig skärkarl där jag satt tillsammans med de tre tuffingarna. Det var härligt, roligt, spännande och intressant. Roland
Svensson och Sven Barthel blev skärgården för mig. De kunde
verkligen berätta och hade stor erfarenhet. Jag somnade snart i mitt
hörn medan farbröderna fortsatte att prata och röka. När jag så
småningom vaknade till var det sena natten. Stjärnklart och ljummet. Vi lade oss i våra sovsäckar och jag drömde sköna drömmar.
Rune Ek
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Upplev svunna tider på
- nu med tre museer: Stavsnäs, Nämdö och Runmarö.

Extra öppet på museet i Stavsnäs
lördagen den 20 februari 2016 kl 12-15

Föredrag kl. 13.00. L G Nilsson, chef för museet HAMN i Fisksätra,
berättar om museet, slagfältet vid Baggensstäket mm. (prel.)
Medlemmar går in gratis, övriga betalar 50 kr.
Hjärtligt välkomna!
Passa även på att se 2015 års utställningar innan de byts ut.
• Fyrar - om fyrpersonalens liv, om Korsö fyr som var världens första fyr med
rörligt fyrljus, om Tegelhällan som var "atomdriven" m.m.
• Skärgården i konst och litteratur – konstnärer och författare presentas i ord
och bild med konstverk och böcker. Här möter du August Strindberg, Axel Sjöberg,
Roland Svensson, Sven Barthel, Bertil Bull Hedlund, Maj-Britt Eriksson, Harriet
Hjorth-Wetterström och många fler bl. a. många infödda konstnärer och författare.
• Sjukvård i skärgården - årets miniutställning.

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

Medlemsavgift 200 kr betalas till bankgiro 706 - 2979

Välkommen som medlem
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ällskapet Roland

www.rolandsvenssonsällskapet.se

Sällskapet Roland Svenssons Vänner bildades 2003
för att främja och sprida kunskap
om Roland Svenssons konstnärskap.
Sällskapet vill också stimulera till studier av hans
konst och författarskap samt främja nyutgivning
av tryckta och otryckta arbeten.
Medlemskap kostar 200:- för enskild medlem och
300:- för makar/sambo per år. Ständig medlem betalar
2000:- respektive 3000:- maka/sambo.
Enklast blir du medlem genom att sätta in beloppet
på Sällskapets bankgiro 5597-6740 Ange namn, postadress och gärna om möjligt din emailadress.

"Karlssons bro" litografi avRoland S

