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FULL FART MOT 
WALDEMARSUDDE

 
Ännu ett år har svunnit hän – 2009 övergår till 2010. Detta är ett 
märkesår för Roland Svenssons vänner. Den 18 januari är det 100 
år sedan Roland föddes, hans biografi kommer från trycket och den 
retrospektiva utställningen på Waldemarsudde äger rum.

Vad har då hänt 2009? På årsmötet i januari uttalade jag för-
hoppningen att vi snart skulle kunna knyta ett förlag till vårt bok-
projekt: biografin över Roland Svensson. Tre förlag visade intresse. 
Vi fastnade slutligen för Max Ströms förlag, som vi bedömer ha 
stora möjligheter att producera biografin med hög kvalitet. Upp-
draget förpliktigar, då Roland själv var mycket noggrann och kva-
litetsmedveten.

I skrivande stund, oktober 2009, har författaren Ulf Sörenson 
kommit långt med manuset, som enligt kontraktet skall vara klart 
den 1 december. Boken presenteras den 18 september 2010, då 
Rolandutställningen öppnar.

Arbetet med urval av bilder och annat material till utställningen 
pågår för fullt. Ett nu aktuellt och kärt problem är vilken bild som 
skall tjäna som utställningsaffisch. Valet är inte alls lätt bl.a med 
hänsyn till Roland Svenssons stora produktion. Vi söker en slag-
kraftig bild som är representativ och som kan locka många besökare 
till Waldemarsudde. Skall vi tippa att affischen blir ett samlarobjekt 
för Roland Svenssons vänner!

I den kommande biografin (som Du får att smakprov av i års-
skriften) presenteras Roland som konstnär och författare. Men han 
var ju intresserad av så mycket annat, bl a hur man skulle kunna 
bevara Stockholms skärgård för eftervärlden utan onödig exploate-
ring av denna unika miljö med 30 000 öar. Redan på 1950-talet tit-
tade Roland i kristallkulan och han såg vartåt det barkade. Utveck-
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lingen var inte den han önskade. Han levde intensivt med ”sin” 
skärgård, ofta i symbios med Sven Barthel, som i många böcker 
skrivit om vår kära skärgård: tillsammans med Roland i Svenska 
Lillö eller med Roland som illustratör i boken Skärgård.

Roland var en handlingens man och så kom det sig att han var 
en av påskyndarna till Skärgårdsstiftelsen, som under 2009 fyllt 
50 år. Jubileet firades med en minnesvärd resa med 1 700 passage-
rare ombord på Birka Paradise. Vi fick se Stockholms skärgård med 
nya perspektiv i ett unikt vägval. I badande morgonsol fick vi även 
skåda Märket på några kabellängders avstånd. Det var stort! Många 
medlemmar i sällskapet deltog med stor förnöjelse i resan. Och 
naturligtvis fanns medlemmar från Pelarorden med, som Roland 
genom åren ägnat stort engagemang. Om resan skulle upprepas, 
åk med!

Värd på kryssningen var Skärgårdsstiftelsens VD Berndt Festin, 
som under sina år som VD säkert motsvarat Rolands förvänt-
ningar. Berndt har varit lyckosam i sitt arbete med att söka bevara 
en levande skärgård. Nu går han i pension 2010. Vi får hoppas 
att hans efterträdare har samma känsla för skärgårdens betydelse i 
detta globaliseringens tidevarv.

Nu ser vi fram emot biografin och utställningen på Walde-
marsudde – 2010 blir ett spännande år för oss!

Sten Erickson,  
ordförande

Rolands arbetsbord i det hus han disponerade på 
Tristan.
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Lördagen den 9 maj 2009:  
PÅ NYUPPTÄCKARFÄRD 
TILL MÖJA
Med årets besök har Sällskapet gjort sex årliga utflykter till Möja. 
Även i år fick vi vackert väder trots att den tidiga morgonen vid 
Strömkajen började med ganska häftigt regn. Men vartefter vi läm-
nade Strömkajen började regnet att avta. I år gick vi av vid Ram-
smora brygga och  den lilla skaran på nio medlemmar tågade upp 
mot Wickströms Fisk. Här fick vi den traditionella stömmings-
flundran, saftig och fint panerad med nygjort potatismos. Vi måste 
ha denna ordning på vårt program eftersom en bröllopsmåltid 
skulle serveras några timmar senare.

Efter lunchen som vi åt utan jäkt kunde vi gå en trappa upp 
till konferensavdelningen och konstatera att Rolands tavlor satt 
på plats som tidigare. Vi är verkligen tacksamma att det nu har 
blivit tre år som denna permanenta och representativa samling av 
Rolandkonst kan få ses av så många. Tack Ingalill och Rune! Sedan 
väntade bussen och vi fick en fin tur till Kyrkan genom en nymor-

nad vår som här på tröskeln till ytterskär-
gården alltid är fräsch.  Solen hade nu defi-
nitivt tagit överhanden och snart fick vi en 
klarblå himmel och riktig vårvärme. Väl 
framme vid kyrkan och Rolands grav som 
nu även sedan ett drygt halvår även är Ing-
rids sista viloplats. Gravstenen  är i form av 
en uppslagen bok med två sidor: den högra 
med Rolands  namnteckning, en havsörn 
och en albatross, den vänstra med Ingrids 
namnteckning och ett par blomster på var-
dera sidan den vänstra med några småfåg-
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lar på grenen. Efter en liten rundvandring på denna vackra plats där 
flera av oss kände igen namnen på stenarna från sekler tillbaka.

 Bussen väntade och vi for tillbaka till Ramsmora brygga där 
Sune Fogelström tog emot oss och visade den plats vi eventuellt 
kunde få disponera för en replik av Rolands ateljé på Tornö.

Han hade en vision hur detta kunde ta sig ut och fungera all-
deles ovan strandkanten. Hans mening är att vi här skulle kunna 
få en lättillgänglig plats för turister till Möja och information om 
Rolands första ställe då han kom hit för första gången i mitten av 
1930-talet.

Vi fick därefter besöka familjen Lindenås lilla shop med skrifter 
och tavlor i deras ”Skärgårdsgalleri” Här finns verkligen mycket 
av ”Rolandiana” som för en samlare verkligen är värt att se och 
även komplettera sina samlingar med. Utanför stod en stor samling 
Adam och Eva i full blom. Troligen det största beståndet på Möja.

Tiden hastade och vi lämnade bussen för att embarkera Lasse 
Johanssons båt som låg och väntade på oss vid Långviksbrygga  för 
att ta oss över sundet till Tornö och Rolands sommaratelje, där allt 
står som han lämnade den för många år sedan. För oss som varit 
här flera gånger. kunde man ändå se nya skisser och provtryck då 
man försiktigt bläddrade i travarna.

Eftersom vi nu hade nästan en timme ”över” erbjöd Allan Wes-
terberg, som tidigare låst upp ateljeén, att vi kunde få se hans såg 
och snickarverkstad. Det var ca 500 m längre bort på Tornö. Han 
har här en verksamhet som han byggt upp under ca 20 år med 
grovsågning, torkning av eget virke och en välutrustad snickeri-
verkstad.

Nu var det dax att vända åter till Långviks brygga och med M/S 
Vaxö ta oss tillbaka till storstaden. Vi var alla övertygade att det var 
ett välmatat program som Christer Nettelbladt hade ordnat för oss. 
Tack Christer! Ett stort tack även till Lasse Johansson som alla år 
troget tagit oss över sundet till Tornö och tillbaka.

  Göran Eriksson
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Utdrag ur Roland Svenssons dagbok från 

TRISTAN DA CUNHA 1974
Vi fortsätter här att återge mera från Rolands vistelser på Tris-

tan. Som vi i tidigare skrifter berättat om så hade livet på Tristan 
och dess människor mycket stor betydelse för honom.

Bland de föremål som Sällskapet RS vänner har fått ta hand om 
från Parkvägen fanns bland annat två maskinskrivna dagböcker som 
handlar om Tristan. Vi vet att Roland Svensson hade ett mycket 
stort intresse för denna övärld och han hade också tänkt att skriva 
en bok om denna. Dessa planer hann dock Roland aldrig genom-
föra av olika skäl. Bland hans efterlämnade samlingar finns bland 
annat ett mycket stort antal diabilder från de sydatlantiska öarna. 
Det finns också en hel del pasteller, akvareller, teckningar och lito-
grafier. Samtliga diabilder har John Ekwall lagt ner ett mycket stort 
arbete på genom att scanna av dem till ett digitalt format. Det finns 
då större möjlighet att använda bilderna på olika sätt. Bilderna 
finns nu hos familjen och hos sällskapet, framtiden får utvisa hur 
de skall användas på ett bra sätt. Dagböckerna som finns jobbar nu 
John Ekwall med att också skriva över dessa i digital form.

Ett önskemål och en vision från Sällskapet är att på något sätt ge 
ut dessa dagböcker. Vi kommer här att presentera ett utdrag ur en 
av dessa böcker, samt  bilder från Rolands besök på Tristan år 1974. 
Vid det beskrivna tillfället besöktes ön av en svensk äventyrare i 
en liten segelbåt. Hans namn var Sven Lundin: han bytte senare 
namnet till Sven Yrvind.

John Ekwall och Jan Wigren 
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Fredagen den 1 Mars. 1974.

Barometern stadig men ändå börjar regnet vid sjutiden. Många är 
redan ute vid sina potatisåkrar för att plocka hem skörden. Molnen 
kommer allt lägre ned längs fjällväggen och regnet blir allt tätare 
– till slut ser byn ut som om den låg på en slätt utan horisont, 
bara gråa skyar – en ovanlig effekt för ögat och sinnet, vi behärskas 
annars alltid av berget. Cirka 10 nm ut till sjöss syns en ljusare rand 
under molntäcket, som tydligen indikerar klar himmel. Öfjäll är 
alltid molnsamlare.

   Ian Anderson, vår telegrafist och postmästare, knackar på – han 
bär min filmkamera under armen i vattentät förpackning. Den är 
återställd från sin totala nedrostning och kan nyttjas när jag seglar 
till Nightingale. Den har varit nedmonterad i alla sina månghundra 
smådelar där rosten trängt in till varje liten del. Jag såg när Ian började 
plocka sönder den – och samla alla smådelar i en skål på arbetsbor-
det. Den 
kan aldrig 
bli använd 
mer som 
f i l m k a -
m e r a , 
tänkte jag. 
Men bara 
någon vill 
skriva ut 
d ö d s a t -
testen är 
jag tack-
sam.  Ian 
har använt 
många av sina fritimmar åt detta puzzle – resultatet är närmast ett 
mirakel av en skicklig man. Han vägrar bestämt att ta emot de tio 

  Bilden visar en så kallad ”barge” som används till transporter till 
och från de fartyg som angör ”redden” på Tristan
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£ som jag erbjuder som en liten erkänsla – däremot bjuder han mig 
hem till middag denna dag. Efter måltiden skall vi tillsammans 
göra en utflykt till hans shetländska hemö – Unst, samt till Syd-
georgien och Falklandsöarna via deras slides(diabilder). En sådan 
afton kan man se fram emot med glädje. Både Ian och hans maka 
Dorothy är riktiga öbor – som helst söker sig till öar.

Den grad dagen är kvav och livet i byn har en stillsamhet, som 
väl passar den dävna dagen. Dessutom fyller en av ”Tanny-män-
nen” 36 år. Han har bjudit mig att komma till huset. Det är Piers 
Hagan, en medlem i den minsta klanen på ön, de är bara tolv indi-
vider. Försynta människor och fåordiga, men pålitliga i sin vänskap. 
Han är andra rorsman i ”Tanny”.  Vi väntar att få nyheterna från 
det Engelska valet under kvällen. Det var svåra störningar under 
morgontimmarna – men i afton skall våra lokala nyheter sändas 
och troligen har man snappat upp något av denna viktiga hän-
delse. För öborna betyder det föga, vem som sitter vid makten i det 
avlägsna s.k. Moderlandet. Trots sina två år i Storbritannien är The 
h’Outside knappast någon realitet för dem.

  De flesta Ex-patriates finns inte i sina arbetsrum denna efter-
middag – troligen sitter de hemma och försöker få in BBC-Overseas 
News för att höra vilka nya prövningar som hemlandet skall möta. 
Blir det Labour eller Conservative? Vad jag kan finna anser man att 
Wilson som högsta ämbetsman inte är den bästa lösningen för UK. 
Själv har jag inte lyssnat till några nyheter under den senaste måna-
den, varken sökt BBC eller någon annan station. Vad som hänt i 
Sverige är fullständigt okänt för mig – det är så utan betydelse för 
mig i denna värld. Kanske har jag lärt av öborna att låta den lilla 
verklighet som omger oss vara min illusion av världen.  Det är den 
nya tidens helgdagsafton idag. Man slutar 15.30 vid alla arbeten på 
ön – utom de två som har skifttjänsten nere i fiskefabriken. Det är 
alltid två män som har den uppgiften en vecka tillsammans. Börjar 
06.00 och slutar 22.30, när ljuset släcks och dieslarna slutar att 
brumma. När jag rustar mig för att gå upp till Piers Hagan har vi 



- 11 -

ett riktigt höstregn – det öser ned timme efter timme och mörkret 
kommer tidigt. Det skvalar och trummar och forsar längs de djupa 
rännorna i vägarna och från fjället dånar vita vattenpelare. Det är 
ingen kväll att vara utomhus, men är man bjuden bör man infinna 
sig. ”A bit wet h’outside” är inget skäl för att sitta inne. Alla har 
gudskelov hunnit hem från The Patches, även traktorerna med sina 
laster på flakvagnarna har hunnit hem till byn. Det har varit en 
påfrestande dag för alla som varit i arbete. Jag viker ihop en pund-
sedel och placerar den i en tobaksburk, som min födelsedagsgåva 
till Piers. I denna lilla värld är den tomma burken nästan lika värde-
full som gåva, som slanten. Man sparar alla tomma askar, alla pap-
persbitar som kan tänkas vara av framtida nytta – inget kastas bort 
i onödan. Regnet ökar till vattenfall – jag tvingas att avvakta min 
utgång. Nu hjälper knappast ett regnställ. Sommaren har bjudit på 
sådant finväder att vi väntar på normalt tristanväder en lång tid. 

  När jag går upp till byn kan jag räkna åtta vattenfall, som dånar 
över samhället. Väldiga vattenpelare som störtar utför branterna 

”The Settlement” det vill säga bosättningsplatsen på Tristan sedd från havet.
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från höglandet och använder stenblock som hammare för att plöja 
väg. Erosionseffekten är fruktansvärd. Hos Piers Hagan är få gäs-
ter samlade. Far och mor och en onkel. Proceduren är densamma 
som i alla andra hus vid högtidsdag. Man serveras sin pjolter och 
i sinom tid tekoppen och något tilltugg. Inte så finessbetonat som 
hos Basil eller Harold, men efter sedvänjan acceptabelt. Samtalet 
rör sig om potatisen – om den rika skörden. Under samtalet håller 
Piers igång en stor kassettbandspelare, som med skrällande oljud 
gör samspråk nästan omöjligt. Den är tydligen fin, s.k. statussym-
bol, eftersom han är så mån om att den skall vara igång oavbru-
tet. På samma bord står en potta full med billiga ”plastblommor”, 
som också blivit (populärt?). Kvinnorna stickar medan vi språkar 
– långa pausmoment finns i konversationen. När jag haft min del 
av förtäringen kan jag tacka och gå – utan större störningar. Sättet 
att lämna sin gåva och att taga farväl är lika fritt från ceremonier. 
Man reser sig upp och lämnar rummet, nickar åt värden och vär-
dinnan. Jag fortsätter ned till Ian Anderson’s hus för att förtära min 
middag under deras tak. En drink serveras och vi kopplar in den 
lokala radiostationen. Först kommer BBC’s Overseas News, som 
ger en vink om att Labour har någon övervikt – men atmosfäriska 
störningar gör hela nyhetstjänsten illusorisk. Vi har ingen större 
nyfikenhet, vi kan vänta tills alla fakta är klara. Efter världsproblem 
kommer de lokala nyheterna. Administratorn har skrivit ut det 
papper som en öflicka skall läsa upp. Hon berättar att Mr. Steven-
son inbjuder alla som antecknat sina namn för schackturneringen 
att samlas ”In the Pub” söndagen den 3 Mars – och att Rowley vill 
bjuda på en öl för deltagarna. Mitt önamn är tydligen fixerat trots 
att hon har papper att läsa – kanske kan hon inte läsa. Det är en 
ung flicka, som denna afton sköter den lokala radion, med stor 
ambition. Vi samlas runt bordet där Ian med maka har delikatesser 
att bjuda – färska tomater från egen odling samt sallad och gurka. 
De är öbor och därför jordbrukare i liten skala. Innan de lämnar 
ön kommer deras lilla trädgård att vara en vacker demonstration 
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vad som kan erhållas från jorden – om man har vindskydd och 
kunnighet. Efter vår måltid måste vi skynda till vårt avlägsna mål: 
Syd-georgien. Ian har tillbringat fyra säsonger därnere och hans 
bilder ger oss en hisnande upplevelse av detta landskaps dramatiska 
formationer. Vinter och sommar är lika majestätiska – att döma 
av bilderna som visar snöväggarna över husen och de blanka ljusa 
sommarnätterna. Ians kommentarer är intressanta, men bundna 
till telegrafistens begränsade möjligheter att komma ifrån sin tjänst. 
Ett väldigt molnparasoll ligger tryckt över hela ön och långt ut 
mot horisonten. Ur tjockan faller ett ihållande regn. Molntaket 

är lågt, våra antenner runt radioskjulet petar upp och försvinner i 
nederbörden över samhället. Från de molntunga fjällsidorna spru-
tar, studsar och forsar vattenfall. Från bergssidorna stiger ett dån 
som möter dyningens malande sorl från kusten. Då och då hör 
man prassel från fjället; en klippa lossnar och börjar rasa utför och 
ljuden åter till ett krasande läte som blandas med de andra ljuden.

   Det är kvavt och tungt att andas för en vanlig människa – hur 

Akvarell från Tristan gjord 1974 storlek ca 30x40 cm
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skall det inte vara för en person som lider av astma? Flera av öborna 
plågas av denna åkomma. Det händer ofta att doktorn blir kal-
lad till en som är: ”Tight today”. Han ger en injektion eller pil-
ler. Några barn har inhabiliteringsmedicin med sig i skolan, för att 
lindra plågan. Fuktigheten har under den senaste veckan pendlat 
mellan 88-94%. Temperaturen är ca 22 gr. Celsius. Kläder och 
skor måste skötas väl för att inte mögel skall angripa dem, kuverten 
klistras av sig själva och papper blir svårt att handskas med. Svetten 
pärlar ständigt från kroppen. Under morgonen har många vandrat 
ut till potatisodlingarna; de flesta återvände när de såg hur molnen 
sjönk allt lägre över markerna. De flesta blev ”soaked into the skin”. 
Gamle Ned Green, 74 år, var nere vid stranden och lastade sin åsna 
med två stora nät av kelp, vid 06.00-tiden imorse, innan han gick 
ut till åkrarna – en halvmils vandring. Därute hade han samlar 
några säckar av ull som någon ägare inte behövde. Kelpen och ullen 
blandade han och placerade i ett tomfat för att användas när han 
spadvänder nästa vår. Då började regnet. Ned samlade sin åsna och 
återvände till byn medan slagregnet forsade ned över honom och 
alla andra på vägen. När jag kommer upp till Ned har han bytt till 
torra kläder. Utanför huset ligger hela arbetsdressen; underkläder, 
skor strumpor, byxor, skjorta och jacka i en plaskvåt hög. Få äldre 
människor i världen kan utföra denna lilla morgonprövning och 
enbart känna sig stimulerade av promenaden. Vi har en fin liten 
pratstund i hans enkla men välskötta hem. Han känner sig ensam 
efter hustruns bortgång, trots att han delar huset med en gift dot-
ter. Han säger att hellre skulle han vilja vara i England – en illusion 
att han skulle finna mer avkoppling där. Här på ön är han omtyckt 
av alla och har barn och barnbarn runt omkring. Dessutom har 
han alltid något att pyssla med, som denna morgon bevisar. Under 
veckodagarna har han arbete i fiskefabriken och under lördagen 
kan han pyssla med sina potatisåkrar, och små blomrabatter. Eller 
ta någon av barnbarnen med sig och vandra över till Pigbite och 
plocka bären från kråkriset. Vid middagstid bryter solen fram och 
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värmen blir tryckande. Moln-
formationerna är dramatiska när 
de dansar fram utmed fjället och 
de slöjmoln som hänger utanför 
läbältet över havet.

Bygge av en så kallad longboat  

En lördag är alltid en dag när alla händer är flitiga. Runt långbå-
tarna är en grupp i verksamhet och runt de tre mindre dukklädda 
båtarna är delägarna i 
intensivt arbete. Man 
nalkas slutstadiet 
– målningen. Däref-
ter kan man i samlad 
flottilj starta seglatsen 
till Sandy Point, Stony 
Beach och andra plat-
ser runt ön utan att 
behöva fråga om hjälp 
om från PWD eller 
Factory. Man är oberoende!!

Hos Alice och Sidney är tjugo kvinnor uppbådade för att karda 
ullen. De börjar tidigt om morgonen. När The Cardigan-gang är 

Bygge av en så kallad 
longboat   
Foto Roland S.  
En modell av en long-
boat överlämnades till 
Roland vid hans besök 
på ön.
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färdigt med sitt arbete återstår för Sidney att hämta spinnhjul från 
olika ägare. Själv har han snickrat ihop ett solitt instrument åt sin 
maka Alice; en spinnrock, eller spinnhjul till de nödvändiga tingen 
i ett gammeldags tristanhem. Det finns cirka 15-16 spinnhjul på 
ön. Alla hemmagjorda, av robusta trästycken. Hela instrumentet 
är unikt för ön. Varför man har det stora svänghjulet istället för 
svängklaffarna vet jag inte. Konstruktionen är primitiv – en hand 
måste alltid hålla hjulet i rörelse och den andra handen skall sköta 
ullen som tvinnas. Han hämtar fyra spinnhjul runt om hos grannar 
och åtta kvinnor samlas för att ge Alice hjälp med sin ull. De olika 
spinnhjulen är av mycket olika stadga och kvalitet, snickarmässigt. 
De speglar de hushåll, som de kommer från. Alla senare spinn-
rockar har kullager i navet, men de äldre som fungerar nästan lika 
bra snurrar runt en pinne som axel.

 Den bästa oljan för hjulnavet är att koka av koskank och nyttja 
den oljan, enligt öborna. Hjulet är cirka 1 meter i diameter och är 
fäst vid en grov påle, som skjuts upp från själva bocken – som är 
också en solid planka, för att ge stadga åt hela maskinen. En rund 
stav av armens storlek bär upp sländan, som är förbunden med det 
stora hjulet.

  Flickorna, som spinner är av olika åldrar, men alla har snabbt 
handlag och rörelserna är vackra att betrakta. Ingen pratar under 
arbetet. Det är en stor hög av kardade ullrullar som skall bli en så 
jämn tråd, som möjligt – därefter skall två trådar förenas till en, 
processen kallas ”Twisting”. Efter twisting återstår ”Balling”. Det 
krävs övning i denna gamla konst – de flesta av dessa 35-40 åriga 
har börjat sin lära som småtöser – under en tid när ullen var livs-
viktig för alla på ön. Kläder, underkläder och strumpor tillverkades 
av den inhemska ullen. De flesta av de samlade spinnerskorna idag 
använder inte de tjocka, varma tristanplaggen. Innan solen sjun-
ker i väster har Alice all sin ull förvandlad till garn i långa härvor 
(skeins). Sex slingor stickgarn – som har krävt många arbetstimmar 
för att få klart. Förr i tiden hade man carding en dag och spinning 
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en annan dag – men i nutid vill man ha allt färdigt samma dag. 
Får man hjälp av andra, så måste motsvarande hjälp givas tillbaka. 
Det finns ekonomi i systemet, det är bara penningen som saknas, 
eftersom man byter arbetstjänster.

  När jag talar med Alice om allt det fina garn som hon har erhål-
lit under dagen – så säger hon att det räcker ungefär till två tröjor 
för manfolk. Det gör mig betänksam – när en stickad stortröja 
kostar 12£ på Tristan, efter så många komplicerade arbetsmoment. 
Från klippningen, hemtransporten, tvättningen, oljningen, kard-
ningen till spinnandet och omsider stickningen. Många ex-pats vill 
inte betala denna summa 12 pund, därför att man inte begriper alla 
arbetsmoment som ligger bakom produkten. Huvuddelen är kvin-
noarbete, det är därför som priset ännu är så lågt. Räknat i låga kvin-
nolöner borde 
priset vara minst 
20 pund per tröja. 
Sent om aftonen 
är de klara hos 
Alice och Sidney. 
Han återställer 
spinnhjulen till 
de olika ägarna 
och huset städas 
efter dagens folk-
vandring; möb-
lerna plockas in i 
finrummet och mattan rullas ut. Plastblommorna kommer åter på 
plats och man är redo att möta sina vänner i civiliserad miljö. Tho-
mas och Victoria Glass kommer ned för att spela några övningar 
med Whist.

Jag är bjuden till Administratorn där man har privat filmföre-
ställning denna afton – men jag har tackat nej. Dels därför att fil-
men är fånig, dels därför att dessa privata filmaftnar irriterar öborna. 

”Longboat sailing”  akvarell från 1974.
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Varför skall The Station-people ha denna fördel?? För administra-
torn är det en inkilning för att bli bjuden på middag hos alla de 
andra  brittiska tjänstemännen. Det är inte min slutledning utan 
en uppgift från flera av hans tjänstebröder och deras fruar. Ordet 
tjänstebröder skulle Ian Administrator uppröras utav - - eftersom 
han alltid säger ”My doctor”, ”My wireless operator” osv. I relation 
till utanförvärlden säger han också ”My island”. Det är inte affek-
tion utan en härskares attityd. Denna detalj irriterar alla hans med-
arbetare. Om aftonen när jag går förbi ”The Residence”, som är 
hans nya titel på sin tjänstebostad – hör jag hur högtalarapparaten 
skräller långt utanför omsorgsfullt tillslutna fönster.

  Jag vandrar upp till Puben för att ordna morgondagens schack-
möte, som skall äga rum i den eljest stängda lillkrogen. Fullsatt med 
män och kvinnor i sina avbalkningar och barn i förstugan. Damerna 
stickar och pratar, barnen leker stojande och männen sorlar runt 
bardisk och biljardbord. En trevlig tavla av en städad lördagsafton. 
Innan kro-
gen stänger 
går jag hem 
och besöker 
de två män 
som har 
skiftet i fis-
kefabriken. 
Det är Lars 
Repetto och 
L a w r e n c e 
Lavare l lo. 
Jag inbju-
der dem att 
komma och ta en pjolter när de är färdiga med dagens jobb. Det 
har blivit en sedvänja att någon gång under veckan be de vaktha-
vande titta upp innan de går hem. De är försynta och stannar aldrig 

Hamninloppet på Tristan, foto: Roland S
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länge – men uppskattningen är stor för avbrottet. Några kvällstim-
mar vid skrivmaskinen innan ljuset släcks. Plötsligt knackar det 
på dörrhalvan och Doc och hans maka tittar in. De kommer från 
administratorns bioföreställning. En förskräcklig smörja säger båda 
– men umgängesafton där dryckjom serveras i riklig mängd. Dock 
en bortkastad kväll, nu vill de njuta en liten stund av normal genuin 
trevnad. Samtidigt kommer ömännen – en fin samtalsafton om fisk 
och potatis och ull. Vid midnatt har mina gäster tagit farväl. Nat-
ten är stilla och kvävande varm 23 gr. Celsius och 92% fuktighet. 

När församlingen kommer ut från aftonsången i kyrkan upp-
täcker någon skarpa ljusblänk långt ut till havs,  i väster. Öman-
nen, som i regel har förvånansvärd skarp syn noterar genast att det 
är en liten segelbåt, med rödaktigt skrov. I den tynande dagen kan 
jag knappast upptäcka seglet med kikarens hjälp. Sensationen går 
runt samhället på samma mirakulösa sätt, som alla andra nyhe-
ter. Inom några minuter vet alla att en segelbåt styr in mot ön. I 
radioskjulet samlas de mer prominenta av öns myndigheter. Admi-
nistratorn, skattmästaren, prästen och polisen – och jag. Utanför 
hyddan samlas barn av olika åldrar. ”Gnisten” anropar: ”Sailing-
yacht approaching Tristan – this is Tristan Radio Calling, can You 
read me. I’m  calling you on frekvens …..” Inget svar, natten faller. 
”Gnisten” meddelar: ”We can do nothing tonight. Please, stand 
out at sea. Welcome ashore tomorrow”. Det är inte vanligt att små 
segelbåtar har radiosändare, men det är brukligt att de kan avlyssna 
meddelanden. Vår telegrafist tar en morselampa och knogar iväg 
till Hottentott Point för att försöka genom morse varsko seglaren 
om budskapet. Det är redan mörkt och havet tycks ändå mörkare. 
Ingen båt synlig, inga lanternor, inget toppljus – morgondagen får 
ge svar. Alla språkar om denna händelse, den andra segelyachten 
denna sommar. Det brukar eljest förflyta tio år mellan varje gång 
en mindre farkost når denna kust. Vinden är vänlig hela natten och 
havet suckar med tunga brus mot kusten.

 Gråa tunga skyar sveper över fjället. Vinden är nordlig och 
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”Vädermannen” har inte kallat till fiskedag. Den nordliga vinden 
misstror man – den kan snabbt vålla kraftig dyning och ”Bubble” 
in the harbour.

Segelyachten synlig i gryningen. Hon ligger på slag in mot 
kusten med förvånsvärd krängning trots att vinden ännu är laber. 
Hon gör 
k r y s s l a g , 
men tycks 
ha svårt 
k o m m a 
runt ibland 
– vänder 
med vin-
den flera 
gånger. Alla 
samlade på 
strandbrin-
ken utan-
för fiskefabriken kommenterar den lilla båten – de flesta tycks anse 
henne alltför liten för dessa områden av havet. Man sjösätter en 
glasfiber-dinghy och går ut för att kontakta och möjligen hjälpa 
folket ombord. Det är två personer synliga. En gul karantänsflagg 
hissas och nationalitetsflagg: den är gul och blå!

 Hon bogseras in mellan pirarmarna, vilket betyder att hon inte 
har större djupgående än cirka 90 cm. Det kan vara en långkölad 
och grundgående hemmakonstruktion – det verkar egendomligt 
att segla med dylik farkost i dessa vilda vatten. Den borde vara spe-
ciellt lämplig för passadvindar, att löpa undan vinden.

Den äventyrlige seglaren 

Det är s/y Bris från Göteborg. SXK-skepparen heter Sven Lundin 
och är i 35-års åldern, hans gast är en ung hollländska, som han 
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mönstrade på Madeira. Han ber om hjälp att få upp båten på land. 
Hon har inga skador eller läckage – men tydligen behöver de två 
seglarna en rejäl vila. Man mastar av henne och slår en tross runt 
skrovet – tristanmännen är vana vid dylika manövrer. Jag bekantar 
mig med min landsman. Deras äventyr är värda att lyssna till, men 
knappast att taga efter. Under cirka två månader har de legat till 
sjöss. De seglade ut från Mar del Plata – i smyg, enligt vad han 
säger. Målet var Tierra del Fuego – nu har de hamnat på Tristan da 
Cunha, utan något sjökort eller några planer. När jag språkat en 

stund  måste jag konstatera att det 
är en hygglig man, men hans pla-
nering av sin seglats verkar sorglös 
– för att finna ett vänligt omdöme. 
Han är praktiskt taget utan färsk-
vatten, utan proviant. Båten är 20 
fot, med ringa djupgående. Byggd 
av honom själv för en Jorden Runt 
seglats, som skulle ge honom till-
fälle att skriva artiklar och därige-

nom existera. När han inte kunde kryssa sig ned till sydspetsen av 
Sydamerika, beslöt att han att segla till Cape Town. Det kan inte 
hjälpas, men hela äventyret verkar barnsligt, därifrån skulle han 
fortsätta ned till Australien – in due time Cape Horn.

 Helt befängt – vilket jag påpekar. Han instämmer och säger att 
han skall försöka segla till St Helena istället. Hur länge skall Du 
stanna på Tristan – tre-fyra-fem veckor. Har du viktiga reparationer 
att utföra? Nej inget särskilt, några småting, lite målning! Öborna 
ruskar på huvudet – om några dagar har man höstdagjämning som 
innebär att vinterhalvåret sätter in med kärvare pustar över de öds-
liga vattenöknarna. Vilken seglare som helst skulle vara angelägen 
att komma så långt ifrån dessa latituder som möjligt innan höstvin-
den börjar sin sång. Det gör mig bekymrad, att just en svensk skall 
komma seglande hit och visa mindre gott omdöme. Sven Lundin 
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är den typ av unga nutidsmänniskor, som dels har en filosofisk syn 
på på tillvarons problem, dels helt ringaktar alla materiella småting, 
som ofta pryder livet. Dels är han relativt obekymrad om ödet kal-
lar honom att sluta sitt liv – under någon färd till sjöss. Han tycks 
alltid ha varit en vagabond, som sysslat med många ting i närhet till 
sjön. Erfarenhet, men också blåögd vänlig god tro, att allt ordnar 
sig omsider. Under denna seglats har de mött några oväder – och en 
gång kantrat runt sidlänges – nästa gång stupades med stäven före 
och aktern efter, en volt. Alla luckor stängda – men åtskilligt vatten 
kom in genom ventilerna. Riggen höll vid båda tillfällena. Det gav 
honom tillfälle till att fundera om båten var den rätta för denna 
latitud. Ömännen är hyggliga, mycket tack vare att fiskekompaniet 
är den kraft som ger redskap och män. Administratorn är kungen 
som tar emot audiens, men eljest inte disponerar en roddbåt. Sven 
Lundins ”Bris” placeras av lyftkranen längs en bergvägg, där hon 
är utanför farvägen av kranar eller båtar. Öborna kikar med viss 
undran på paret som ämnar leva i sin båt på obestämd tid.

 Det är tydligen märkbart, att nu som tidigare, är det expatriates 
som först erbjuder sitt beskydd – dusch, bad eller vila. Att taga emot 
den tvätt de har ombord, att hjälpa dem tillrätta. Medan öborna 
intar en mer tillbakadragen attityd. Är det blygsamhet, skygghet, 
eller protest mot ”outsiders” välde? Svårt att avgöra, men man läm-
nar av gammal vana initiativet till de h’outsiders.

   Vi språkar och jag frågar honom om hur han planerat sin 
seglats och den ekonomi, som måste finnas. Den är som fågelns 
under himmelens fäste, var dag sitt eget problem. Det verkar lätt-
samt – men medför att de alltid blir cause célèbre där de dimper 
ned. Inte riktigt bra – för det svenska namnet.

 Denna dag filmar jag interiören i sjukhuset med doktorn som 
välvillig stand-in. Därifrån går jag ned till Hottentott Gulch där 
sopbergen växer med förskräckande hastighet. En otäck sida av aff-
luence, som vinner inträde. Det glittrar i kvällssolen av högarna 
av burkar och annat avskräde. Hur skall man förfara? Möjligen 
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använda en bulldozer att fylla ut ravinen alltefter som den packas 
med sopor! Något bör göras innan problemet blir utanför öbor-
nas kontroll.  Om aftonen har Nigel Hobbs med maka bett mig 
komma in för att deltaga i middag med de två seglarna, samtidigt 
skall vi göra en intervju på engelska – för den lokala radion.

Jag frågar Sven Lundin om hans loggbok – och får besked att 
han inte för någon dylik, han noterar sin position på US Navys 
Weathercharts, som finns i översiktskartor för varje månad – med 
tillägg: This chart should not be used for navigational purposes! 
Skalan omfattar hela oceanen.

   Sven Lundin är 35 år gammal, utan något särskilt yrke, men 
tydligen har han prövat på både snickarens och svetsarens tillvaro, 
och allt som legat inom den ramen. Ingen särskild examen i något 
fack. Han har tydligen redan från 20års-åldern varit en båtvän, 
snickrat sina egna byggen och drivit omkring i olika vatten. Han 
är en man som inte har några dyrbara vanor, han varken röker eller 
dricker och är måttlig i matväg – men ändå fyllig, nästan oklum-
pig kroppsbyggnad. Hans huvud är inramat av ett stort vildvuxet 
rödaktigt skägg, som delas av en stor rödfärgad, väderbiten näsa. 
Han har inga speciella planer, och heller ingen brådska i livet – 
det ligger mycket av filosofi i denna attityd. Hans lilla holländska 
kamrat verkar att vara 23 år. En liten kraftigt byggd flicka – som 
aldrig tidigare haft erfarenhet av segling. Denna privata bakgrund 
kan jag inte gissa – men deras insikt i engelska språket är god och 
korrekt.  Vi frågar och Sven Lundin svarar – redigt och blygsamt, 
även hans kantringar under oväder verkar vara troliga och upp-
levda. Det är bara en sak som gör mig fundersam – han tycks inte 
dra några slutsatser  ur dessa katastroftillbud. Händer två gånger 
under denna segling, som företas under sommartid, vad skall inte 
hända om vintervädren börjar yla? Jag lägger märke till att under 
vårt samtal att han ofta återkommer till den talrika litteratur, som 
under senare år kommit ut i bokmarknaden – alla långfärdsseglares 
skildringar i bokform av sina färder. De första böckerna rönte stort 
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uppseende, enstaka kan även i nutid bli uppmärksammade – men 
hela  genren har blivit övermättad. Han har tydligen läst dem alla 
– och olika av författarna har han som biblar. Ett sorts svärmeri för 
sjövagabonderi, som inte är så ovanligt i våra tekniska dagar. Sven 
Lundin medger att när han var yngre, så var han en s.k. Hippie, till 
sorg för ambitiösa föräldrar – men utan vara till skada för någon 
annan, än möjligen sig själv.

 Han återvänder ofta till de olika böckernas upplysningar i segel-
föring och stabilitet. Hans första ambition när han byggde denna 
båt var att göra den till en lättmanövrerad enmansbåt. Därefter 
skrovstabil och inte stor. Det senare kravet därför att man betalar 
vid varv och hamnplatser efter tonnage – och han har föga slan-

tar att trolla med. Grund-
gåendet skulle förmodligen 
underlätta att sliptaga båten. 
Båten är helt däckad, förhöjt, 
och akterut finns en cockpit 
som tillåter en människa att 
sitta i titthålet. Två ”Hat-
ches” finns, en midskepps ch 
en längre förut. Masten står 
på däck och är kraftigt sta-

gad – en låg rigg. Från början hade han två master, med egendom-
ligt segel – en amatörs önskan att skapa något eget. Nu har han 
normal Bermudas-rigg – med masten nästan mitt i skrovet. Det 
mesta verkar vara sunt – det är en bara en sak – en tvekan om dylik 
båts kapacitet i dessa farvatten. Hon har ett djupgående av cirka 
90 cm, och en ballast i kölen om 12 kg. Mat, vatten och utrust-
ning får utgöra återstoden av ballasten – men den avtager alltefter 
som resan blir lång. Dessutom har han bara 80 liter av färskvatten, 
vilket verkar att vara helt otillräckligt – det medger ingen marginal. 
Även planering av proviant verkar vara amatörmässig. Ingen form 
av torkad frukt, eller torkade lättare matvaror. Bara konservburkar 
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– som både är dyrt och i längden skadligt. Vårt samtal löper fint. 
Men frågetecknen är alltför många???

 Dagen är präglad av det väntade besöket – den stora lyxkryssa-
ren m/s Vistafjord, som skall ankra utanför och lämna post. Baro-
metern är fallande och sjön har ökat. I hamnmynningen dånar 
fallsjöarna med oroväckande kraft. Vinden är nordlig. Våra Nigh-
tingale-farare kan inte komma ifrån sin ö.

  Fjället är svept i ett nästan svart molndok, som sträcker sitt 
paraply långt ut 
över havet. Men 
luften är varm, 
min termometer 
visar 24gr C och 
fuktigheten är 
85%.

I radioskju-
let är det fullt 
av h’outsiders, 
”admin” och the 
treasurer och 
polisen – medan 
öborna hålls utan-

för denna viktiga angelägenhet, som om den inte angick dem. Det 
är i alla fall öborna som möjligen skall kunna komma ut och hämta 
in de efterlängtade postsäckarna – då behövs dom!

 Omsider sprider sig ryktet att hon kommer att vara utanför 
byn kl 15.30. De har haft hårda vindar alltsedan de lämnade Cape 
Town. Sjön tilltagande. Vid tvåtiden kommer fiskefartyget Gillian 
Gaggins från Inaccessible, för att vara på platsen om ingen båt kan 
lämna ön – ”Gaggins” har ett ärende, att hämta några maskindelar 
som är utsända från Cape.

  Alltefter som timmen nalkas ökas aktiviteten på ön. Jag ser 
många män hämta lavastycken från murarna och knacka sönder 

Roland i hamnen vid lyftkranen som används för att ta 
upp och sjösätta båtarna



- 26 -

dem i lagom stycken för att ”one dollar pieces”, till nyfikna ame-
rikanska turister. Man fyller säckar med dessa småstenar. Andra 
samlas nere vid hamnen med olika påsar och lådor, som innehåller 
olika artiklar att försälja – den gamla anden av ”Bartering” lever 
tydligen kvar i folksjälen. Många har modellbåtar i knyten, andra 
har spinning-wheels, alla nedmonterade. Samtliga har lånat upp 
livbälten. Inga kvinnor och barn tillåtna att deltaga i färden ut till 
fartyget.  T.o.m. prästen dyker upp med en liten box, som innehål-
ler försäljningsobjekt. Ingen frågar, men alla gissar och undrar. Han 
har en praktisk och idog familj, troligen är det några snäckor eller 
dylikt. Det har tidigare hänt att man medfört levande pingviner 
och sålt till turisterna – med en sådan framgång att ingen glömmer 
den businessen. Ett pund per styck betingade fåglarna – de formli-
gen rycktes ur händerna på försäljaren. Vad som hände med ping-
vinerna är inte känt. I alla händelser anses de inte vara passande för 
köksmästaren i en lyxkryssare.   

Roland Svensson. Text och bilder bearbetade av  John Ekwall 
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TRISTANS FISKFABRIK 
HAR ÖPPNAT IGEN

 
Som vi berättade i vår årsskrift från 2008 råkade Tristans vikti-
gaste företag, fiskfabriken ut för en brand som förstörde hela 
fabriken och dess dieselmotorer. Vi läser nu på Tristans hemsida   
http://www.tristandc.com/ att den nya fiskfabriken kunde invigas 
den 17:e juli 2009. Vi har hämtat några bilder från hemsidan som 
vi visar här.

Den nya fabriken öppnades 520 dagar efter branden som 
fullständigt förstörde den gamla fabriken, som i sin tur byggdes 
efter det att den ursprungliga fabriken förstörts av lava 1961. 
Bilderna visar den nya fabriken från havet, arbete i fabriken samt 
upprustningen av hamnen.
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INTE BARA LITOGRAFIER!
Han gjorde inte bara litografier från Stockholms skärgård. Bland 
Rolands efterlämnade konstverk finns många teckningar, akvarel-
ler och pasteller. Man kanske inte har haft möjlighet att se vad 
Roland gjort utöver de kända litografierna från skärgården och 
andra övärldar. Som medlem i Sällskapet hoppas vi att du tycker 
det är intressant att se andra bilder som Roland gjort. Följande 
bilder vet vi inte särskilt mycket om. Du får gärna höra av dig till 
oss om du känner till något om de bilder som följer.

Text och bildbehandling: Jan Wigren

 
Krokiteckning som 
troligen är från 
slutet av trettiota-
let Bildformat ca 
30x40 cm
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Teckning: Kvinna med barn framför ruiner:gjordes
Till Barnens Dagblad 1940 och illustrerade en artikel av
Barbro Alving: Barn i krig.Storlek 17x16 cm.
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Roland gjorde ett 
antal teckningar och 
litografier med motiv 
från kriget: Teckning  
storlek 30x23 cm
   

     

Här nedan är några 
exempel på några 
pasteller som troli-
gen är från ca 1940:  
bildstorleken  är ca  
20x15 cm 
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Det här är en tecknad förlaga till litografien  ”Spisen”
Den är troligen från slutet av 1940 talet. Storlek  25x 33 cm
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Ytterligare några exempel på pasteller: porträttet av mannen resp 
kvinnan vet vi inget om: varken vilka de är eller från vilken tid. 

Bildstorlek 50x40 
cm på båda
Denna tusch-
teckning kan 
vara influerad av 
Albert Engström, 
vi kan se vissa 
likheter med 
den sistnämndas 
”gubbar”: bilden 
gjordes till Erik 
Jonssons artikel 
”Rapport från 
skärgården” i 
Segel och Motor 
nr 7 1939.
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Bildstorlek  13x16 cm.

Som vi vet hade Roland stort intresse för olika typer av fartyg: 
här är några exem-
pel på teckningar av 
segelfartyg från slutet 
av 1940 talet. 
Den nedre bilden  
gjordes till och 
skänktes till ” Ros-
piggen ”  där den 
blev omslag 1945. 
Storlek  13x15 cm
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Roland gjorde också många akvareller som har använts till  
bokillustrationer mm
Bilderna är från 1950talet och har storlek 18x12 cm

Ytterligare 
en pastell 
som vi inte 
vet någon-
ting om: 
Bildstorlek 
20x26 cm
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Vi avslutar med en ”typisk” Rolandteckning: interiör från ett kök, 
Troligen  är det Hugos kök från 1940 storlek 20x20 cm
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VINTERDAG ELLER DEN 
DÖENDE SVANEN

 
Röda stugor och bodar kommer så vackert till sin rätt i det vita 
skärgårdslandskapet och snötyngda träd ger en högtidlig karaktär 
åt den eljest karga, vindpinade skogen. Tystnaden som härskar för-
stärker bilderboksstämningen och julkortsfriden.

Allt jag ser är vitt i vitt, men mellan bryggor, sjöbodar och stu-
gor skvallrar mörktrampade stigar att bofasta öbor ännu finns på 
orten. Båten från staden har stannat i isen långt från ön. Det är 
inte bara tyst i naturen, det råder även stillhet runt stugorna. Den 
skarpa kölden har stoppat alla utearbeten. Den påtvungna arbets-
vilan blir särskilt märkbar numera, eftersom ingen har kreatur att 
sköta. Och i flertalet av hushållen behöver man inte längre knoga 
med vedsäckar mellan uthus och kök; oljedriven värmeledning och 
elspisar gör även det slitet överflödigt. Isen har kapslat in trålbåtarna 
och yrkesmässigt notfiske förekommer inte längre. Några energiska 
karlar kanske prövar lyckan med att sätta ut någon skötlängd under 
isen, eller några nät, men det har mer karaktären av tidsfördriv. Blir 
fångsten god delar man frikostigt ut färsk fisk till grannarna. Torsk 
är mest uppskattat – men simpor tyvärr vanligast.

Dagarna flyter stilla genom isveckorna, enahanda och släta som 
lakan – men ändå tycks de flesta trivas med tystnaden och friden. 
I synnerhet uppskattar man tiden strax efter isläggningen när fjär-
den blivit gångbar och man fritt kan röra sig utan att ”fresta” för 
varje steg. Det är lätt att ta sig fram med sparkstött, skidor eller 
med den moderna snöscootern. Det har nyhetens lekfulla behag 
att kunna färdas tryggt och snabbt utan möda – och utan båt. Man 
börjar umgås och verkställer alla de tänkta visiter, som sommarens 
jäkt hindrade. Men efter fem, sex isveckor stiger klagoropen:”Får 
vi aldrig vår någon gång – skall inte isen bli landlös snart? En så´n 
håles vargavinter!”
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Israpporterna meddelar att havsisen snart bildar en brygga över 
till finska kusten. Öster om Möja mäter kärnisen 35 cm men väs-
terut, in mot stan, är den mycket grövre. Det finns inget öppet vat-
ten, inte minsta råk inom många mils radie, och det ger en känsla 
att leva i arktiskt land – inte en sjöfågel eller vitfågel som bryter 
ödsligheten.

Men en morgon sträcker en ungsvan genom sundet mellan 
Tornö och Möja, den gör en lov och fäller i blockisen, som utgör 
resterna av ångbåtens stelnade farled. Under dagen börjar en nord-
lig kuling att yla och snökornen risslar över isfältet med väsande 
ljud. Den grå ungfågeln ligger orörlig med huvudet inpurrat under 
vingen. Natten blir köldskarp och vinden känns som en kall kniv. 
Vi som bor runt stränderna i varma stugor har vår uppmärksamhet 
riktad på fågeln. Efter tre dygn försöker den flytta sig men kullrar 
omkull. Stormvinden sopar snödrevet över isen och bildar vallar 
med vågmönster runt ungfågeln.

Vi har gått ut med mat och vatten till svanen, som söker freda 
sig och fly men är alltför kraftlös. Mat och vatten stelnar genast till 
isklumpar. Om aftonen, när jag står och arbetar i ateljén, knackar 
min granne på dörren och kliver in – under armen dinglar svanen; 
icke död – men kanske döende. ”Man kan inte si´na ligga å plågas 
framför ögona. Ja´tog´na ja. Nu får hon bo i min källare tills hon 
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blir morsk. Men va´ farao ska´ ja ge´na å äta?”
Vi följer svanens livsöde med stort intresse och överlämnar bröd 

och matrester till fågelns fosterfar, Erik-Petter. Vi går dagligen över 
till grannas för att studera hennes hälsotillstånd. Efter fyra dagar 
börjar värden att klaga: Ho´ äter oss ur huset. Ho´ har aptit som 
en sugga – å va´ ho´grisar ned, se så´na skithögar jag får kämpa 
me´.”

 När hälsan återvänder blir hon stursk, på svanars vanliga otrev-
liga sätt, och möter oss hotfullt med svängande hals och halvresta 
vingar. Erik-Petter betraktar sin skyddsling och förklarar:” Den 
faen har blivit så morsk att ja´ snart inte kan ha´na inomhus. Kan 
Du förstå, ho´ skulle inte släppa in morsan på hemlighuset i källarn 
häromda´n – å inte skulle jag få hämta mina verktyg på bänken 
bakom´na. E´re tacken de´ när man räddat livet på´na! Men va´ 
ska ja´ göra av´na?”

Erik-Petter är aldrig rådlös länge. Han snickrar en liten hydda 
mellan brokistan och stranden, täcker den med en grov presenning 
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och lägger in en präktig bale av torrt gräs och kutterspån. Utanför 
hyddan hugger han upp en stor bassäng i den tjocka isen, och med 
förnöjd uppsyn kopplar han svanen med ett rep om magen och 
leder henne ned till den nya bostaden. När jag berömmer hans 
arbete och uppfinningsrikedom så påpekar han muntert nynnande 
hur rätt jag talar. Innan jag avlägsnar mig säger han:” Hör´ru, nu 
skulle man nog ringa nå´n sorts djurskyddsförening i stan å tala 
om de´ här. Kanske fick man ut så mycke´ mat åt´na att det skulle 
räcka för halva byn också. Titta på´na, hur hon mojar sig.” Svanen 
gled omkring i det gröna isvattnet med synbart välbehag. ”Den 
faen e´ rar på något sätt ändå, fast hon e´ argsint”, säger Erik-Petter 
ömt, men tveksamt. Det låter djurvänligt! Jag frågar” Hur skall du 
göra med ledbandet om magen?” ”Repet, de´ e´ nog bäst å ha´ de´ 
på´ na. Ho kan ju rymma.

Jag tittar mig runt, utåt fjärden och havet, en isöken utan gräns. 
Vart skulle fågeln rymma i detta island? Varför skulle hon fly från 
detta goda fosterhem? Kan man tänka sig en svan som haft större 
tur i tillvaron! Mat i överflöd, en varm hydda och varje morgon en 
omtänksam vårdare, som inte utan möda hugger bort den nylagda 
nattisen ur bassängen. Fågeln blir trindare och friskare för varje 
dygn. Men Erik-Petters själ och sinne har inte frid, trots den goda 
gärningen. Hans djurvänlighet kämpar en kamp mot undermed-
vetna krafter och nedärvda instinkter – och fångstmannen inom 
honom längtar omåttligt efter svanbröst. Men jägarens ego våndas 
på grund av den bistra vetskapen om att svanbröst är bland nor-
dens dyraste varmrätter. Ännu minns man den skärgårdsgranne, 
som fick betala 600 kronor för en svanstek:”Gosse, de´ va´ pengar 
de´ på den tiden, men de´ va´ längesen, å böterna e´ liksom lite 
värre i dag.”

Varje kväll leder han in svanen i hyddan, bommar för ingången 
med presenningen och lägger en stock som lås. En morgon är han 
särskilt upprörd:” Tänk om rävfaen tar svanen för mig. Jag har nog 
sett spåren, han stryker runt hyddan vareviga natt. Tror du inte han 
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har vittring av steken?`Var så säker! Han bara lurar på hur han skall 
gå till väga. Farao, om ja´visste hur ja´ själv skulle handla – svan-
bröst lär ju vara en så´n kunglig mat.”

Efter några veckor visar fågeln tecken på hemkänsla och tillgi-
venhet. Hon befrias från repet om magen och gör små utflykter 
runt sjöbon, men hon återvänder alltid till hyddan och bassängen. 
Ofta uppehåller hon sig nära karlarna när de arbetar vid stranden, 
Erik-Petter lyfter upp henne med sina starka armar då och då – och 
konstaterar belåtet:” För håle, ho´ blir tyngre och tyngre och vack-
rarare, ho´ e´ snart fullmatad. Du förstår så mycke´ god mat de´ 
finns på en så´ här pjäs.”

Vinterdagarna rullar sakta undan, den skarpa kölden håller sitt 
grepp om människor och natur; det knäpper i husknutarna och 
det är knarrsnö under stövlarna. Men en dag fläktar en mild sydlig 
vind och det börjar droppa från hustaken. Svanen, som nu lystrar 
till namnet ”Pelle”, har börjat fungera som gårdvar och åtnjuter 
stort förtroende. Den här milda vinterdagen med en föraning av 
vår i luften har ”Pelle” vankat ut på isen. Plötsligt börjar hon klum-
pigt vaggande lunka ut mot fjärden; ökar takten och piskar isen 
med vingarna. Erik-Petter kastar sina verktyg och ilar efter med 
långa språng – men försent! ”Pelle” är airborne och med brusande 
vingslag gör hon en lov över sjöbon och hyddan, och över den 
handfallne vårdaren, som hjälplöst vädjande viftar med repet. Så 
sträcker hon ut mot horisonten över isbundna vatten.

Om aftonen kommer en allvarlig Erik-Petter upp till ateljén:” 
Kan du förstå, ho´ har rymt, helt enkelt stuckit! Va´tog de´ åt na? 
En så´n otackksam faen. Ja´hann inte opp na´.” Hans kluven-
het och själskamp är märkbar när han suckar:” Men vart ska´hon 
ta´vägen? Det finns ju inte en vak mellan Svenska Högarna och 
stan. Ho´ förgås!” En lång stund sitter han tyst och smuttar på den 
stödwhisky som jag bjuder, så frågar han:” Hör du bror, tror du att 
svanbröst e´ så gott som di säjer?

Roland Svensson
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MED INGRID TILL 
LJUSSKÄR

 
Den unga späda, rödhåriga kvinnan, Ingrid Sjöstrand, som sökte 
upp Roland S på konstakademien hade sett honom första gången 
sommaren innan, 1939. Hon hade då bott på Byholmen i ett annex 
till ett pensionat på Södermöja, men mötet hade bara varit ”kort 
och flyktigt”.

Bland de många kvinnor som Roland S hunnit lära känna var 
Ingrid Sjöstrand förhållandevis ”vanlig”; hon hade kontorsarbete 
på Stockholms stadshus, var fem år yngre och hade tagit realen 
1933 i Norra kommunala mellanskolan vid Fridhemsplan med 
goda betyg. I teckning hade hon fått sitt högsta betyg, med utmärkt 
beröm godkänd. Hon designade och sydde gärna sin kläder själv 
och hade genom en väninnas förmedling fått göra två bokomslag. 
I ett av de privata fotoalbumen har hon antecknat ”Jag tog tidig 
semester – och följde honom. Till Ljusskär!”

Inre Ljusskär ligger längst ut i Möjaskärgården med mjukt sli-
pade låga hällar mot havssidan som vetter mot Björksskärs skärgård, 
gränsande i nordost till Yttra Ljusskär. Vid den skyddade västra 
sidan av Inra Ljusskär står en bod som då ägdes av Evert Sjöblom i 
Berg på Möja. Den hade Roland S hade fått låna, liksom en 60 år 
gammal eka med sprisegel – ”formskön, men otät” – och hit for de 
ut lördagen den första juni. Enligt Roland S låg ön en och en halv 
timme från Möja – och det är nog en rimlig tid att ta till om man 
seglar från Berg i en mindre båt. 

Ingrid hade bara två veckors semester, men på Ljusskär lades 
grunden till deras förhållande. Roland S brev till Emil Norström 
och Bertil Brisborg andas lycka, ”Ingrid som är med och förljuvar 
min tid är snäll – för snäll – jag blir mycket för bortskämd. Just nu 
går hon och städar inne i bo’n - det är lördag – nynnar små visor 



– stora moln tågar över havet…” Men han understryker också: ”Jag 
jobbar”. 

Roland S:s nakenmåleri från akademitiden var rena aktstudier, 
men på Ljusskär målade han Ingrid likt Anders Zorn i naturlig 
skärgårdsmiljö, ömsint där hon står en liten bit ut i vattnet, kanske 
tvekande inför ett dopp i det vårkalla havsvattnet.  

När Ingrid måste fara in till staden stannade Roland S kvar, 
men skrev redan den 17:e att han gick och tittade efter henne. Det 
är slående hur det plötsligt finns en ny ton i breven än till tidigare 
kvinnliga bekanta. I brevet gör han en liten kopia av den akva-
rell från Hopskär som just blivit klar. Ingrid har ordnat så att hon 
får tre extra dagar kring midsommar. Han återkommer den 20:e; 
”dagarna har varit så underliga och långa – jag väntar på Dig”. Han 
har köpt myggnät – det är så varmt att fönstret står öppet dygnet 
runt. Han har gjort 3 – 4 pasteller.

Och inte minst viktigt, han kan berätta om innehållet i ett 
rekommenderat brev han fått från prins Wilhelm. Prinsen frågade 
om han ville åta sig att illustrera Barnens Dagblad, det var mått-
ligt betalt, 500 kr, eftersom förtjänsten skulle gå till Barnens dag 
– en stor institution vid den här tiden som samlade in medel till 
barnkolonier som Barnens ö. Men det bör ha varit ett smickrande 
uppdrag. Prinsen hade sedan 1924 utvecklat årsskriften Barnens 
Dagblad till en ansedd publikation som drog in stora summor. 
De flesta av tidens mest renommerade skribenter hade bidragit, 
från Karlfeldt och Selma Lagerlöf till Gunnar Ekelöf och Ivar-Lo 
Johansson. Varje nummer illustrerades av en enda konstnär, tidi-
gare medarbetare var bland andra Yngve Berg, Otte Sköld, Bertil 
Bull Hedlund och Isaac Grünewald. 

Det finns ett sensuellt fotografi (årsskriftens omslagsbild) av Ing-
rid och Roland S taget på en av de låga grannöarna, Askkobbarna. 
Roland S står där med två barkbåtar i händerna vid en naturlig bas-
säng. Han prövar en idé till Barnens dagblads omslag; det skulle bli 
en akvarell som visar en enkel barkbåt, riggad som en fullriggare, 
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den ser nästan ut att vara i riktig 
skeppsstorlek där den glider fram 
genom en skärgård, speglande 
sig i det blanka vattnet. När Karl 
Asplund i en Understreckare i 
Svenska Dagbladet långt senare, 
22 juli 1963, uppmärksammade 
Barnens Dagblad var det sär-
skilt Roland S omslag han lyfte 
fram; ”en fullträff av obeskrivligt 
behag”.

Ett välbehag lågt det också 
över dessa dagar i Möjaskärgår-
den. Det speglas i Gästbok för 
Everts bod å Ljusskär med en bild 
av boden på omslaget.  Boken 
tillägnas ”Evert med många tack 
från Ingrid och Roland juni 1940”. Den skulle fyllas på med texter 
och teckningar under flera år, också med andras bidrag. Titelsidan 
har en gryningsbild av de låga skären och bränningarna i öster. 
Ofta kommer skärgårdsbor eller egna gäster ut, till midsommar är 
man ett helt litet sällskap med gamla vännerna Emil Norrström 
och Bertil Brisborg.

Lite märkligt kan det tyckas att de inte hade med sig någon 
radio ut för att följa världshändelserna. Men det var likadant med 
Harald och Märta Lindberg i Rumshamn. De berättade att även 
om de ibland lyssnade på farfars radio hade de varken tidning eller 
radio, ”Gudskelov”.

Roland S dröjde sig kvar med Möja som bas – hos Evert Sjöblom 
i Berg – när Ingrid måste åka in och arbeta. Han gjorde utfärder 
bl.a. till Horsten utanför Sandhamn och han träffade Sven Barthel. 
Ingrid skrev 16 juli från stan: ”Nu har jag haft det skönt en stund. 
Jag har legat och lyssnat på musik och tänkt på Dig. Det är så lugnt 
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och stilla runt omkring mig. Stadens larm genom det öppna fönst-
ret angår mig inte just nu – det är bara en bullrande tystnad.”

Hon är rädd att hon ska bli för mångordig i brevet. Hon har läst 
Thoreaus Skogsliv vid Walden och citerar honom ”Säg vad du har 
att säga, inte vad Du borde!” – ”men därmed ger han mig säkert 
inte rätt, att haspla ur mig allt mer eller mindre obetydligt, som jag 
händelsevis har i huv´et, i stället för att inskränka mig till de få ord 
(alla kära inberäknade) och uppgifter, som Du väl borde få. Men 
just dessa hans ord, ger mig hädanefter – hoppas jag – mod att mer 
än vanligt strunta i ’borde’. ”

Det var nog något av ett livstrauma hon här beskrev, en stund-
tals djup osäkerhet som skulle försvåra umgänget för henne med 
en del av Roland S vänner. Det hjälpte inte alltid med Thoreaus 
ord att bara säga vad hon hade att säga ”alla de gånger jag känner 
mig osäker, för att jag sagt något, som jag inte borde, eller inte sagt 
något som jag borde, eller helt enkelt inte sagt något alls, emedan 
tanken inte varit klar – det senaste är nog det vanligaste, och jag 
tycker illa om mig alla de gånger som jag ändå försöker sätta dem 
i ord – dumheten har nog ingen glädje av, att man plockar fram.  
Jag känner mig alltid lugn och tacksam, när jag märker att någon 
inte använder överord, kanske hellre tar något i underkant, när det 
gäller att tala om sina känslor inför något – desto säkrare är jag då, 
att de ord som sägs verkligen äro ärliga och uppriktiga.”

Ingrid tecknade bra, hon dekormålade boddörren på Ljusskär 
och hon tecknade Roland sovande i boden. Teckningen hängde 
senare i sovrummet i Storängen, liksom en skiss som Roland S gjort 
redan 1938 men sedan fick texten ”… en julklapp till Ingrid 1979 
från de sommarljusa tiderna när vi levde i Ljusskärsbodens rustika 
miljö och skärgården dominerades av öborna. Juninattens vakande 
ljus lyste in i boden.” 

Roland S brev utstrålar ett helt annat självförtroende även om 
han kunde vara självkritisk till sin konst: ”Sven Barthel kom i går 
– så vi blev ganska lummiga under natten. Evert och jag måste ut 
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kl 1 och ta upp skötar oj, oj. Idag mår vi synnerligen illa allihop. 
Var och hämtade Svens båt i Stavsudda. Teckningarna kryper sakta 
framåt men jag blir inte nöjd. Så skönt det blir att få somna hos 
mitt lilla Pyre på lördag.” 

Ofta fick hon heta Pyret i breven, själv kallade han sig då och 
då för ryt-Pelle. Hans handstil i breven är kraftfull, han skriver 
ofta med bredtuschpenna, medan Ingrid har en tunn, lite elegant 
skrivstil.   

Illustrationerna till Barnens Dagblad skulle kräva 30-talet illus-
trationer och arbetet sträckte sig över ett par månader. Här när-
made sig stilen tidningstecknarens. I augusti fick han också göra en 
reportageresa för Barnens Dagblad till Viskadalen i Västsverige där 
det pågick en stor geologisk undersökning som Lennart von Post 
gjorde ett reportage ifrån. Roland S skrev till Ingrid ”vi lever helt 
i ett landskap för 8000 år sedan... igår gjorde jag en rekonstruk-
tion av Viskadalen när havet gick in – till och med en regnbåge för 
att glädja vetenskapsmannens virila fantasi. Det har gått bra, ett 
par teckningar är riktigt hyggliga. Professorn är mycket nöjd + lite 
tokig.” Det blev tre illustrationer inklusive regnbågen. 

Till skribenterna i Barnens Dagblad hörde Elin Wägner och 
Barbro Alving. Alvings Barn i krig handlade om betydelsen av att 
upprätthålla vardagsmoralen även under krigets prövningar utifrån 
hennes erfarenheter från Spanska inbördeskriget och vinterkriget i 
Finland – illustrerat av Roland S teckning av en mor med tre barn 
framför en ruinstad. Men vinterkriget speglades också i en minst 
sagt diskutabel artikel, Varför kämpade Finland? av den nazismen 
närstående Örnulf Tigerstedt som citerade ur Hitlers Mein Kampf 
”…den som ej strider i denna den eviga kampens värld han är ej 
förtjänt att få leva”. För Roland S som antifascist och närmast paci-
fist bör artikeln ha varit en prövning även om han stödde Finlands 
självförsvar mot Sovjet; han illustrerade artikeln med en sörjande 
kvinna vid en krigskyrkogårds tallösa kors. 

 Ulf Sörensson



Claes Funck  Syrenparken 6   133 35 Saltsjöbaden
Siv Funck   Syrenparken 6   133 35 Saltsjöbaden
Kjell Johansson c/o Kjell Johansson Fastighetsbyrå AB   
    Högbergsgatan 35, 2 tr. 116 21 Stockholm
Lena Bring Junker Syrenparken 1, 2 tr.  133 35 Saltsjöbaden
Christer Pehrson Heimdalsvägen 21  184 51 Österskär
Ingemar Ehrenström Stråkvägen 5   184 51 Österskär
Inez Ehrenström Stråkvägen 5   184 51 Österskär
Thomas Palmgren Hjortstigen 2 B  170 71 Solna
Elisabeth Palmgren Hjortstigen 2 B  170 71 Solna
Vigo Löfcrantz Norbergs väg 7  152 57 Södertälje
Gunilla Löfcrantz Norbergs väg 7  152 57 Södertälje
Lillemor Olsson Björnsonsgatan 57  168 43 Bromma
Sune Fogelström Möja Ramsmora 818  130 43 Möja
Britt  Fogelström Möja Ramsmora 818  130 43 Möja
Lilian Robertsson Gullvivevägen 33  184 52 Österskär
Johan Kärrman Parkvägen 46   131 41 Nacka
Thrèse Kärrman Parkvägen 46   131 41 Nacka
Mats Schwang   Abrahamsbergsvägen 43 168 30 Bromma
Carin Schwang Kärrman Abrahamsbergsvägen 43 168 30 Bromma
Allan Westerberg Möja Stora Tornö 109 130 43 Möja
Kerstin  Westerberg Möja Stora Tornö 109 130 43 Möja
Lars Lind    Bryggvägen 4  184 51 Österskär
Charlotte Hellman Lind Bryggvägen 4  184 51 Österskär
Hans Karlsson  Elmsta Udde 35 A  760 40 Väddö
Christina Kalén Stymninge Gamla väg 91 136 91 Haninge
Björn Fält   Hornsgatan 76, 6 tr.  118 21 Stockholm
Stellan  Gärde  Björngårdsgatan 14 A  118 52 Stockholm
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