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Årskrönika

Denna årskrönika vill jag helt och fullt ägna åt invigningen av vårt
Roland Svensson Museum vid Ramsmora Ångbåtsbrygga söndagen den 15 juni i ett strålande väder som lade ribban för den kommande sommaren! Det var nästan en svindlande känsla att stå där
vid det nya museet framför närmare 300 personer som kommit för
att delta i denna invigning!
Det var skärgårdsvänner från land och rike, skärgårdsbor från när
och fjärran, och då inte minst möjaborna och Vännerna i Roland
Svensson Sällskapet. Med oss fanns också skärgårdslandstingsrådet,
Gustav Hemming, som till vår glädje lovat förrätta själva invigningen, och konstprofessorn och legendariske Stockholmsreportern Bo Grandien, som skulle hålla ett oerhört intressant anförande
om stilmarkörer i Roland Svenssons konst. Där fanns naturligtvis
också Rolands dotter, Lif Marriott, och son, Torbjörn Svensson.
Torbjörn berättade med glimten i ögat om hur livet med Roland
kunde gestalta sig.
Skön sång ackompanjerade invigningen genom Möjakören
under ledning av Dan Enberg, och operasångaren Carl Unander
Skarin, sommarboende på Möja, som sjöng ”Land du välsignade”
så att inte ett öga var torrt! Dessutom gladde spelmännen Kjelle
Bjurman, Kalle Sundberg och Åke Hellman, den senare inlånad
från Finnhamn, med sång och dragspel.
Sällskapet Roland Svenssons Vänner bildades 2003, något som
gladde Roland under hans sista levnadsår. Den förste ordföranden
och en av initiativtagarna till Sällskapet var Göran Eriksson, som
också utverkade det stora bidrag från Jacob Wallenbergs stiftelse
som möjliggjorde utgivningen av Ulf Sörensons magnifika biografi
”Roland Svensson - Ömänniskan.” Sten Erickson var sällskapets
andre ordförande och drivande i förverkligandet av den succéartade
retrospektiva utställningen av Rolands konst på Waldermarsudde.
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Det var också han som lanserade idén med vår årsskrift, som blivit
en sådan förnämlig publikation.
Att jag skulle få äran att hälsa alla välkomna in i ett helt nytt
Roland Svensson Museum i Ramsmora på Möja fanns inte på kartan när jag 2011 tillträdde som ordförande. Men hur gick detta
egentligen till? Här följer berättelsen:
Inom Sällskapet Roland Svenssons Vänner hade man länge gått
och sugit på idén att skapa ett Roland Svensson Museum. Och det
har på många sätt, utom möjligen rent ekonomiskt, varit en inte
helt orealistisk tanke. Lif och Torbjörn hade av framsynthet och
säkert också pietet för sin far valt att bevara den ateljé som Roland
lät bygga på Tornö i början av 1950-talet. Hela interiören fanns
i en byggnad som av åldersskäl inte skulle låta flytta på sig till en
plats mera tillgänglig för allmänheten än Tornö.
Riktig fart fick inte detta projekt förrän våra medlemmar, Sune
och Britt Fogelström, erbjöd sin mark vid Ramsmora Ångbåtsbrygga som plats för museet.
Nu hade vi en plats, men skulle vi få bygga där så nära sjön?
Det tyckte Värmdö kommun, som med sin ordförande Monica
Pettersson värnar om sin skärgård och dess attraktionskraft. Vid
ett möte på länsstyrelsen berättade Britt Fogelström och jag för
den dåvarande, alldeles för tidigt bortgångne landshövdingen, Per
Unckel, med stor entusiasm om våra visioner. Han utbrast: ”Jag
tycker att det är så viktigt med projekt av det här slaget som bidrar
till att utveckla näringslivet och besöksnäringarna på skärgårdsöarna. Så det finns ingen anledning för länsstyrelsen att ifrågasätta
kommunens beslut.”
Nu hade vi en idealisk plats som vi visste att vi skulle få bygga
på. Men i stort sett inga pengar. Vi är en liten förening med ca
350 medlemmar som ett normalår omsätter ca 100 000 kr och
som har ett eget kapital på ungefär lika mycket. Men vi hade något
som är minst lika mycket värt som klirr i kassan. Vi hade en entusiastisk och synnerligen kompetent projektledare på plats i Rams-5-

mora i Britt Fogelström, som säkert lotsat detta projekt i hamn (om
uttrycket tillåts) och vi hade en härligt målinriktad och kunnig styrelse som var beredd att lägga ned sin själ på detta: Särskilt vill jag
här nämna Jan Wigren, tekniskt allkunnig med en aldrig sinande
energi och Anna Ter Borch, som skött projektets ekonomi och
minutiösa avrapportering till våra offentliga bidragsgivare ytterligt
professionellt.
Men det hela började med att Möjaborna ställde upp både på
Möja marknad på sommaren 2011 och den efterföljande traditionella julmarknaden och skänkte pengar till projektet.
Jag tror att detta är en tradition på Möja. När det gäller projekt som bedöms viktiga för ön, då finns man där. Ett gott exempel är idrottshallen som byggdes vid skolan för ett antal år sedan.
Och utan en sådan lokal förankring blir det inga EU-stöd. Mellan
Möjaborna och Roland Svensson fanns en ömsesidig respekt och i
många fall vänskap. Och efter Möjaborna kom den offentliga sektorn och många privata givare
Jag vill på sällskapets vägnar framföra ett varmt tack till alla
bidragsgivare. Totalt har vi erhållit nästan osannolika 1,6 mkr men
det stannar säkert inte där. Det finns fortfarande en del hål att
stoppa i så vi tar med glädje emot fler bidrag. Alla bidragsgivare
kommer att finnas förtecknade i museet. Men här får jag nöja mig
med att endast nämna de som lämnat sexsiffriga belopp. Det är
EU-leaderprojektet UROSS, Stockholms läns landstings skärgårdsprogram, Värmdö kommun, Jacob Wallenbergs Stiftelse – Särskilda
fonden och privatpersonen Lars Backsell.
Roland Svensson avbildade aldrig skärgården i fotografisk
mening. När han målade flödade sinnena och det han skapade var
sin egen bild av skärgården. Det är den bilden så många av oss älskar och fascineras av. Att bygga ett Roland Svensson Museum som
inte ligger vid vatten vore helt meningslöst. Våra besökare skulle
inte ges möjligheten att själva på plats jämföra sin bild av skärgården med Roland Svenssons. Det är ju där spänningen uppstår. Det
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är därför konsten är så berikande i våra liv: den ger oss möjlighet
att se med andra ögon än våra egna.
Detta har arkitekten Johan Schmalensee, själv medlem i Sällskapet, tagit fasta på när han skapat denna spännande museibyggnad.
Själva ateljén är skalenlig om än något större än den ursprungliga
på Tornö, så att Rolands skrivar- och målarhörnor kan få en identisk placering. Men det finns dessutom ett utställningsrum med
ett panoramafönster ut mot Möjafarleden och den skärgård, Nassa
och Gillöga, som låg Roland varmast om hjärtat. Och Johan var
mycket bestämd på att alla besökare skulle hälsas välkomna med
Rolands kraftfulla namnteckning på fasaden.
Johans engagemang har till stora delar varit ideellt. Att han lyckats så väl tror jag inte enbart beror på det arkitektoniska kunnandet
utan också på att Roland Svensson har funnits med honom redan
sedan unga år. Johans pappa, Arthur von Schmalensee, hade sitt
arkitektkontor vid Mälartorget i samma byggnad som den unge
Roland Svensson flyttade in i med sin Ingrid när de bildade familj.
En vänskap uppstod mellan familjerna och Roland och Arthur seglade tillsammans under flera år.
När man besöker denna byggnad skall man självfallet ägna interiören stort intresse. Det är många som lagt ned sin själ på att detta
skall bli ett museum värdigt Roland Svensson. Entrédörren av äkta
gammalt sjödränkt ek är ett mästerverk i sig. Den är snickrad av
Allan Westerberg, Rolands granne på Tornö. Margareth Johansson
har med sitt konstnärliga sinne på ett enastående sätt återskapat
atmosfären i den gamla ateljén. Hennes man, Lasse, har finsnickrat
och leder tillsammans med Sune Fogelström också våra populära
vänutflykter till Gillöga där han visar sin bod, som Roland ofta
gästade.
Men man skall också studera och uppleva själva byggnaden i sig.
Efter sedvanlig upphandling anlitades byggföretaget ERPEMO här
på Möja. Byggmästaren Erik Pettersson och hans mannar Christer
Pettersson, Tommy Pettersson och Hans Inge Lundin har gjort ett
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styvt jobb! In i minsta detalj är finishen av båtbyggarklass! Och
elinstallationerna är på samma nivå, men så är det också Leif Karlsson – ”Kulo” – populärt kallad på Möja, som stått för dem.
Jämte Värmdö har Österåkers kommun visat stort intresse för
Roland Svenssons konst genom kommunalrådet Elisabeth Gunnars och den tidigare kulturchefen Carl Oscar Törnros. I samarbete
med Österåkers Konstförening arrangerades 2012 utställningen
”Roland Svensson – mannen som älskade öar” i Österåkers Konsthall.
I december förra året invigdes en utställning på Ljusterö torg
i samarbete med Ljusterö Konstförening med ett 50-tal verk av
Roland Svensson. Vid denna invigning berättade konstkännaren
Claes Moser: ”Roland Svensson kanske kan ses som den siste i en
länk genuina skärgårdsmålare
som J.A.G Acke, Rikard Lindström, Axel Sjöberg och Harald
Lindberg. Det är väldigt tunt
med kandidater som kan ta över
rorkulten.” Inom Sällskapet har
vi därför en förhoppning om
att Roland Svensson Museet
i framtiden också skall kunna
utvecklas till en plats som kan
inspirera unga talanger att verka
i Rolands anda. Det skulle t. ex.
kunna ske i form av stipendier
innebärande några veckors vistelse i Möjaskärgården och med
museet som nav.
Berndt Festin

• Invigningen av utställningen
på Ljusterö
• Berndt Festin och Claes Moser
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Vi
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ionen
om ett mu eum

- drömmen, samarbetet och arbetsglädjen
Det började med att visionen att skapa ett museum fanns, ytterligare ett sätt att förvalta Roland Svenssons konstnärliga arv och att
göra det tillgängligt för allmänheten. Rolands skildring i ord och
bild av ölivets egenarter fortsätter att fascinera även nya generationer om tillfälle ges.
Och en vision som efterhand delas av fler och fler blir kraftfull,
pusselbitarna börjar falla på plats.
En markägare delar visionen och upplåter mark.
En arkitekt som kände
Roland ritar en lämplig och
fantastisk byggnad.
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En klok landshövding hjälper oss igenom den nödvändiga
strandskyddsdispensen.
Möjaborna visar sitt lokala stöd genom insamlade bidrag.
UROSS (Landsbygdsprogrammet som fördelar EU medel)
beslutar om bidrag då lokalt stöd finns och man tror på projektet.
Även Landstinget och Värmdö kommun beviljar anslag då man ser
vad ett nytt besöksmål kan tillföra Möjas näringsliv. Privata donationer ges med betydande belopp för att donatorerna uppskattar
Rolands konstnärliga gärning och dessutom vill stödja verksamhet
på Möja.
Lokala byggare och hantverkare levererar ett förstklassigt jobb.
Och så finns huset där.
Vi får flytta in all inredning som kommer från Rolands ateljé
på Tornö och skapa ett museum. Vi skänker tacksamma tankar till
Rolands efterlevande, Lif och Torbjörn, som bevarat allt så som
Roland lämnat det och nu ställer det till förfogande. Vi är även
mycket tacksamma mot fotografen Anders Hanser, som låter oss
disponera sin fantastiska film om Roland och på så sätt flyttar in
Rolands själ i huset vilket är ovärderligt.
Och så var det samarbetet och arbetsglädjen.
Det är många kompetenser som behövs för att skapa ett
museum.
”Den konstnärliga blicken” som kan fylla rummet och väggarna,
och med respekt för förlagan, samtidigt göra helheten intressant
och tilltalande för ögat.
Den tekniskt praktiska kompetensen som gör att allt från belysning och tavelkrokar till kassaapparat och TV finns där innan man
hunnit komma på att man behöver dem.
Greppet om ekonomin som krävt mycket tid och varit förutsättningen för att vi vågat köra på.
Tryggheten i att vi vet att vi hjälps åt och kan lita på varandra.
- 10 -

Vissa dagar kommer att
finnas kvar i minnet tydligare
och längre än andra: dagen
vi flyttade allt från Tornö
till Ramsmora. Vi trodde
nog alla att det skulle vara
rätt jobbigt, men vi var tillräckligt många och hade bra
praktiska resurser så det var
absolut mer kul än jobbigt.
Att vädret var på vår sida och
avvaktade med regnet tills vi
burit in sista prylen gjorde
inte det hela sämre. Det enda
som blev blött var Rolands
gamla rock, som Torbjörn Operasångaren Carl Unander Skarin
sprang och hämtade på kajen och Möja kören.
- 11 -

där vi glömt den. Och rocken hade nog blivit blöt många gånger
förr genom åren.
Invigningsdagen blev som en glorifierad minnesbild av barndomens allra bästa skolavslutning. Flaggspelen viftade, försommarsolen sken, ca 250 människor hade samlats, Möjakören sjöng och
operasångaren Carl Unander Skarin bjöd på Till havs, så man fick
gåshud. Bo Grandien lärde oss att förstå varför vi älskar Rolands
konst. Och allt annat som borde sägas i denna stund av lycka, sades
av talarna.
Så, kära vänner i Sällskapet Roland Svenssons Vänner, om ni
inte redan hade byggt ett museum, så hade jag gärna lämnat ett
helsäkert tips för att uppleva arbetsglädje och lite till - bygg ett
museum!
Britt Fogelström
Projektledare
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Vårt mu

s

eum
är nu klart !

Vi har nu kommit igång med verksamheten i museet efter en
mycket trevlig och festlig invigning den 15 juni. Vi tar oss friheten
att återge vad andra har skrivit om museet och själva invigningen.
Vårt arbete med marknadsföring av invigningen, genom annonsering på lämpliga platser som skärgårdstidningarna och inte minst
ett inslag i ABC-nytt på TV, var framgångsrikt. Att få några minuter i TV har nog gjort att vi fick lite extra besökare under sommaren. Själva invigningsdagen räknade vi till ca 250-275 besökare. Ett
mycket bra resultat av vårt jobb.
Vi kommer att ägna en stor del av årsskriften åt vårt nya museum,
som nu står klart. Det är det tredje av våra stora projekt. De två
andra var ju biografin ”Ömänniskan” och den stora utställningen på
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Siri Skillgate med en besökare.

prins Eugens Waldemarsudde. Vi vill gärna visa våra medlemmar
vad vi åstadkommit och hur det ser ut på plats; många av våra
medlemmar har ju inte ännu haft möjlighet att besöka Ramsmora.
Därför kommer det att finnas många bilder i denna årsskrift.
De flesta av våra besökare har varit mycket positiva och alla har
tyckt att det som vi har åstadkommit ser mycket bra ut. Ett museibesök börjar ofta med att den ansvarige museivärden informerar
lite om Roland och hans verksamhet, därefter har vi visat bildspelet
av Anders Hanser som har gett en speciell stämning i och med att
Roland själv berättar om sina bilder. Bildspelet har varit mycket
uppskattat. Därefter har besökarna ofta ställt många frågor om
hans verksamhet och man har gått runt och sett på de olika platserna i museet. Många besökare har också berättat om kontakter
med Roland, antingen egna eller föräldrars och släktingars.
När vi haft större grupper har vi delat upp det så att under tiden
som den ena gruppen besöker museet har den andra fått gå på en
- 14 -

promenad till Ramsmora fiskehamn och
se den by som Roland först kom till på
Möja och där han hämtat många motiv
till sina målningar
Bemanningen har också fungerat över
förväntan under juli månad. På dagtid har
vi haft en timanställd konststuderande,
Siri, barnbarn till Lasse och Margareth
Johansson, och under kvällstiderna har styrelsen till stor del stått för bemanningen.
Vi har också lyckats rekrytera några personer boende på eller med anknytning till
Möja som hjälpt oss vid gruppbesök på
helger mm. Det har varit viktigt för oss
med dessa personer där många haft sin
uppväxt på Möja och kunnat berätta lite
om Möja förr och nu. Många av besökarna har aldrig varit på Möja och för de
allra flesta var det en positiv upplevelse.
Det som också har varit mycket positivt
är att vi under detta första år har haft ett
mycket större besöksantal än vi någonsin
vågat räkna med. Till vår stora glädje så
har vi också haft många grupper på besök,
både konst- och pensionärsföreningar. Vi
har också haft ett mycket bra samarbete
med Wikströms fiskrestaurang: lunch och
museibesök är en bra kombination. Vårt
besökarantal ligger nu i början på oktober
på 1700-1800 personer, många flera än
vi förväntat oss. Det som har varit mindre bra är att vi av diverse skäl inte har
Våra två litografistenar från
hunnit få hygienbyggnaden att fungera Vikmanshyttan
- 15 -

Möte i byggfutten
och Allan Westerberg
med museéts entrédörr.

till denna sommar. Ett
”personalmöte” har hållits där vi diskuterat hur
verksamheten fungerat
under sommaren och vad
som kan göras bättre inför
nästa säsong.
En annan punkt som
diskuterades var själva
litografitekniken som vi
dessvärre inte är så bra
på att beskriva. Vi har i
vår ägo två stycken stenar
som vi kan visa. Vi hop- 16 -

pas kunna bättra på våra kunskaper om denna teknik med hjälp
av våra vänner i Vikmanshyttan. Vi har också på väggen i museet
särtryck från de olika stenarna som ingår i en färdig litografi (här 7
stenar), den tecknade förlagan och den slutliga litografin.
Vår byggmästare Erik Pettersson och hans team har haft ett
drygt jobb med att få huvudbyggnaden klar till inflyttning och
invigning. Vi får hoppas att de många byggmötena med kaffe och
tillbehör i byggfutten under vintern och våren tillsammans med
vår projektledare Britt och hennes medhjälpare har kunnat räta ut
de många frågor som dykt upp under arbetets gång så att onödiga
förseningar kunnat undvikas.
Själva byggnadens utsida består av tryckimpregnerat virke som
från början är lite ljusgrönt men som med tiden kommer att bli-

Hans Inge Lundin monterar skylten.
- 17 -

Gamla ateljén på Tornö
och Pelles båt fullastad med
material från Åkersberga.

ljusgrått likt de utskärsbodar
som Roland tyckte så mycket
om.
Under byggtiden i våras har
vi haft många intresserade åskådare även från sjösidan.
En mycket speciell detalj i själva byggnaden är entrédörren till
museet. Den är gjord av Allan Westerberg på Stora Tornö och är
tillverkad av sjödränkt virke som ger en mycket speciell karaktär
och patina.
En annan detalj som blev mycket bra var den av arkitekten
Johan Schmalense utformade RS signaturen på utsidan av huset:
I början var vi lite oroliga för kostnaden för skylten eftersom vi då
inte hade någon aning om vad den skulle gå på. Men oron var inte
befogad. Det visade sig att tillverkaren, smeden Stephan Jonsson i
Norrtälje, var en mycket resonabel man. Han sponsrade sitt eget
arbete till vår skylt och resterande kostnader sponsrades av några
medlemmar i styrelsen.
En dag i slutet av maj flyttade vi interiören från ateljén på Tornö
till Ramsmora. Vi hade varit där några dagar före och gått igenom
det som skulle tagas med. Vi hade fått en hel del frivilliga som på
- 18 -

Toalettbyggnaden till höger på bilden.

flyttdagen bar ner allt till Kjelle Bjurmans färja som upplåtits för
detta ändamål. Efter en kort transportsträcka på sjön bars allt upp
den korta vägen till den nya ateljén. Från vårt förråd i Åkersberga
fick vi hjälp av vår taxibåtsägare Pelle som körde ut ett stort lass
med material som skulle till Ramsmora.
Vår extra lilla byggnad består av toalettutrymme, ett litet förråd
och ett utrymme för den fiberutrustning som skall komma iland
här och gå vidare till bredbandskunder på Möja. Tyvärr hann vi
inte få detta klart under sommaren utan kommer att jobba vidare
med detta under kommande höst och vinter.
Jan Wigren
text och foto
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T

idningen Skärgården

Svensson-museum på Möja invigt

Med Calle Schewens vals, operasång, bryggkluck och strålande sol
invigdes Möjas nya stolthet Roland Svensson-museet i förra veckan.
Hundratals besökare kom för att se portarna till det efterlängtade
lilla museet slås upp. Himlen var blå och marken framför det lilla
nybyggda museet i Ramsmora svart av folk som ville få en skymt
av Roland Svenssons tavlor, penslar och målarrockar, när museet i
hans ära invigdes i söndags förra veckan.
Nuvarande ordförande i Roland Svensson-sällskapet, Berndt
Festin, inledde med att berätta om hur skärgårdskonstnären framför alla andra, Roland Svensson, kom till Möja och skapade sig sin
oas på Tornö vid Möjas nordöstra spets.
Det nybyggda museet är en kopia, dock något större, av den
ateljé som Svensson byggde på Tornö under 1950-talet. Familjen, i
söndags representerade av barnen Torbjörn Svensson och Lif Marriott, har bevarat ateljén i exakt det skick som fadern lämnade den.
Något som har möjliggjort skapandet av museet i Ramsmora där
besökarna inte bara får njuta av konst från Roland Svenssons stift
och penslar. Här finns också färgknivar och målarrockar, färger och
paletter, ränslar och skissblock,
brev, vykort och till och med
Roland Svenssons gamla radio.
Det nya museet har även en
tillbyggnad i form av en utställningsdel som ska användas för
utställningar med lokala konstnärer, liksom skärgårdskonstnärer.
Åke Hellman, Kjelle Bjurman
– Det här är ett kvalitativt
och Kalle Sundberg
- 20 -

Rolands dotter Lif Marriott i samtal Margareth Johansson
(museets konstnärliga ledare).

besöksmål som kommer att ha öppet året runt. Vi har redan fått
spontana förfrågningar från charterfartyg, säger Britt Fogelström i
öns turistförening, som varit drivande i skapandet av projektet och
som tillsammans med sin man Sune Fogelström har upplåtit marken vid Ramsmora brygga där museet ligger.Hon menar att museet
blir ett viktigt tillskott för ön:
– I och med kombinationen av bra kollektivtrafik som gör det
möjligt att resa tur och retur över dagen, liksom en året runt-öppen
restaurang i närheten, tror vi att det här kommer att bli ett viktigt
besöksmål för ön, säger Britt Fogelström.
Invigningen inleddes med Möjakören som under ledning av
Dan Enberg sjöng Möjavalsen och Ingrid Dardels polka.
Berndt Festin fortsatte med att berätta om engagemanget hos
medlemmarna i Roland Svensson-sällskapet, men framför allt hos
Möjaborna själva, som gjort museet möjligt.
– Möjaborna ställde upp och skänkte pengar, och när de hade
sagt sitt kom den offentliga finansieringen, liksom många privata
givare, sa Berndt Festin.
- 21 -

Hittills har kostnaden för
museet varit 1,5 miljon kronor,
men sannolikt behövs ännu en
slant. Värmdö kommun är en av
bidragsgivarna, som bidragit till
en hygienbyggnad som kommer
att vara öppen för allmänheten
i samband med att museet har
öppet samt då Waxholmsbåtarna trafikerar bryggan.
Torbjörn Svensson uttryckte
även han sin tacksamhet över att
museet nu finns på plats:
– Cirkeln sluts i dag, 80 år
efter att han kom hit till Ramsmora för första gången. Platsen
kunde inte vara bättre vald.
Geografiskt var detta den plats
som kom att betyda mest för
honom som människa och som
bild- och skriftkonstnär, sa han
med hänvisning till att det även
var här som Roland träffade
sin hustru, konstnären Ingrid
Svensson.
Operasångaren Carl Unander-Scharin sjöng sedan Till
havs, varefter Möjakören ledde
allsången i Calle Schewens vals.
• Vår tidigare ordförande i Sällskapet
Göran Eriksson och Ramsmora profilen
Därefter berättade professorn
Rune Wikström.
i konstvetenskap Bo Grandien
• Sällskapets nuvarande ordförande
om Roland Svenssons konstnärBerndt Festin
• vår vice ordförande Torbjörn Svensson skap, hur han arbetade från skiss
- 22 -

till färdig målning och om vilka
stilmarkörer som finns i hans
konstverk.
Med Rolands Svenssons
skrivbordssax i handen tog sedan
Skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) till orda och
hyllade Möjaborna som han såg
som ett exempel på skärgårdsbornas starka drivkrafter.
Skärgårdslandstingsrådet
Gustav Hemming
– Ingenstans i Sverige finns
så mycket handlingskraft som
här på Möja. Vi fastlandsbor har mycket att lära av Möjaborna i
det avseendet, sa han.
Med bandet klippt var det så dags för besökarna att ta en titt i
museet. Lif Marriott fanns på plats och var mycket nöjd:
– Museet betyder mycket för familjen, både pappa och mamma
hade varit väldigt förtjusta över att se detta bli verklighet.
text: Carin Tellström / Tidningen Skärgård
foto: Jan Wigren
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Möjaateljén
blir museum

Roland Svensson skildrade skärgården – nu
släpper släkten in allmänheten i hans salong.
Konstnären och författaren Roland Svensson tillbringade nästan 70
år på och kring Möja och utskärgården.
När Roland Svensson kom till Möja i början av 1930-talet hittade han snabbt motiv som han som konstnär skulle arbeta med i
60 år. Men han tecknade inte bara övärlden och utskärgårdens miljöer och människor, utan skrev ner hur livet såg ut, innan motorbåtarna och sommargästerna tog över.
Roland Svensson gick bort 2003 och i sommar öppnades ett
museum över hans arbete, på samma plats, i Ramsmora, där han
för mer än 80 år sedan klev iland.
I museet finns nu all inredning från den ateljé som Roland Svensson arbetade i på Stora Tornö, strax nordost om Möja. En utställningslokal ska också kunna visa verk av andra skärgårdskonstnärer.
Bild nr 46
Konstnärens son Torbjörn Svensson är en av medlemmarna i
Sällskapet Roland Svenssons vänner, som står bakom muséet. Han
bor i Vikingshill i Nacka men tillbringar mycket tid i huset på
Tornö.
– Ateljén har stått orörd sedan 2003 och nu har vi flyttat allt till
museet och placerat allting på samma sätt. Men museet är en något
rymligare byggnad med flera stora fönster ut mot de områden
Roland Svensson gärna seglade i – Stora Nassa och Gillögaskärgården, säger Torbjörn.
Byggnaden skapar samma känsla som man fick i ateljén och tak- 24 -

Nacka Värmdö Postens stora uppslag

lutningen är densamma. I rummet finns mängder av litografier och
skisser av Roland Svensson, tillsammans med några av de många
brev han skrivit, kartor från resor till Skottland, Svalbard och Tristan da Cunha i Sydatlanten. Ett bildspel, gjort för SVT, av Anders
Hanser, visas också på en tv, där Roland Svensson själv läser ur
några av sina många böcker, och berättar om sina ”klocklösa veckor
i havsbandet” utanför Möja, där han kunde finna frid i ensamheten
i en lånad bod och med ”båten som medarbetare”.
Han var ingen yrkessjöman men en mycket skicklig seglare. Han
tyckte aldrig om motorbåtar utan seglade, först en öppen segelöka
och sedan en folkbåt. Stora Nassa var en favorit och till Gillöga
åkte han med öborna, eftersom det är grunda vatten där och svårt
att segla.
Roland Svensson tecknade inte bara det han såg, utan samlade
in historier om livet på och kring Möja. Han såg själv hur snabbt
- 25 -

skärgården förändrades efter andra världskriget och insåg att det
var hög tid att
samla in vittnesmål från den tid då en öbo var tvungen att vara
självförsörjande. Resultatet blev boken ”Skärgårdsliv i gången tid”
från 1961 där Möjabor berättar om allt från hur husen var inredda
till hur vinterns notfiske och hantverk gick till, och hur man tog
hand om de svaga och firade högtider. Om vintern kunde det ta 16
timmar att ta sig till Möja från Stavsnäs, om båten alls kunde ta sig
fram. Då fick man gå de sista milen över isen.
Både ett nytryck av ”Skärgårdsliv i gången tid” och biografin ”Roland Svensson – Ömänniskan” finns att läsa eller köpa i
museet. Möjaborna Britt Fogelström från Ramsmora och Margareth Johansson från Långviksnäs har varit drivande bakom museet
och de uppskattar inte bara konsten utan även hur öborna beskrevs
i böckerna.
Visst kan man säga att det är vackert som en Roland Svensson
tavla, men jag citerar gärna ett parti som berättar om hur naturen
tvingade människor här att bli mångsysslare. Det skapade en driftig och självständig människotyp som var van att klara sig med
egen kraft. Det stämmer fortfarande och det är därför en sådan sak
som bredbandsutbyggnaden gått så bra på Möja, säger Britt Fogelström. Att det var öar och öarnas befolkning som intresserade både
i skärgården och runt om i världen tror Torbjörn Svensson kan ha
att göra med att det gav en känsla av harmoni. Roland var alltid
intresserad av insulära miljöer och samhällen. Han var intresserad
av ömänniskan. Han såg en harmoni i öar och det var också det
han såg på Möja.
Roland Svenssons motiv finns- förutom i den egna konstnärliga
produktionens litografier, akvareller och oljemålningar också på
många bokomslag - av Eyvind Johnsson, Vilhelm Moberg och Ivar
Lo Johansson och på en rad frimärken. Han illustrerade också sju
böcker av Sven Barthel om Stockholms skärgård, som Cykloncentrum 1940 och Skärgård 1952.
- 26 -

Britt, Jenny, Torbjörn och Lennart

Han skrev och illustrerade en rad egna böcker, bland annat
"Ensliga öar" 1954, "Skärgårdsliv i gången tid" 1961", Min skärgård och din" från 1964, och skrev en lång rad artiklar bland annat
till tidningen Vi. 2010 gav Sällskapet ut biografin "Roland Svensson - Ömänniskan" .
Roland Svensson föddes 1910 i Stockholm och bodde länge i
Storängen i Nacka. Han avled 2003 på Danvikshem.
Sällskapet "Roland Svenssons vänner" hoppas kunna inrätta
ett stipendium för konstnärer som vill arbeta i Roland Svenssons
anda
Museet kommer att hålla öppet tisdag till söndag kl 1100 till
1500, andra tider kommer att kunna bokas för gruppbesök mm.
text: Lennart Spetz / Nacka Värmdö posten
foto: Jan Wigren
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Inslaget från lokala nyhetsprogammet ABC
Roland Svensson, den folkkäre skildraren av Stockholms skärgård,
får ett eget museum på Möja.
– Här har vi försökt att återskapa miljön från Roland Svenssons
ateljé på Tornö, där han bodde i alla år. Museet är formatmässigt
en kopia av ateljén och allt är återställt – hans plats där han satt och
skrev och arbetade, och platsen där han målade.
Britt Fogelström från Sällskapet Roland Svenssons vänner visar
oss runt i det nya muséet som invigs på söndag. Vi har tagit båten
från Sollenkroka till Möja i Stockholms skärgård och klivit av vid
Ramsmora brygga. Därifrån är det bara några meter till Roland
Svensson-museet.

Berättade både med
pensel och penna

Roland Svensson var inte
bara en folkkär skildrare av skärgårdslivet med hjälp av penslar,
han var även författare, bland
annat till boken Skärgårdsliv i
gången tid.
– Han kallade den sitt kärleksverk. Det är folklivsforskning som beskrev hur man
levde i skärgården, ett liv som
lite grand sjöng på sista versen Tommy Bergman
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under 40-talet när han var som mest här ute. Det ålderdomliga
fanns kvar, den generationen som kunde det här med självhushåll
och som levde på det gammalmodiga sättet, ett liv som går tillbaka
ända från 1700-talet, säger Britt Fogelström.

"En stor konstnär"

Möjaborna Lars Johansson och hans fru Margareth träffade
Roland Svensson många gånger.
– Jag skjutsade bland annat honom och Sven Bartel fram och
tillbaka när de skulle göra Svenska Lillö-boken. De bodde även i
tält några dagar i taget när de var där ute, och sedan hämtade jag
dem igen, säger Lars Johansson.
– Ibland när det är så jättevackert här ute med alla färger, färger
som man nästan inte tror är riktiga, då kan jag tänka att det ser ut
som en Roland Svensson-målning. Så duktig var han på att skildra

Fotograf Elisabeth Watson tar bilder mot utställningsdelen av museet
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både sommar- och vintermotiv. En stor konstnär var han verkligen,
säger Margareth Johansson.
– Han älskade höstar och vårar i synnerhet, men han gillade
hela året väldigt mycket, även vintern. Varje årstid hade sin tjusning, tyckte han, säger Lars Johansson.

"Går rakt in i hjärtat"

Museet invigs på söndag och kommer ha öppet hela sommaren
utom på måndagar, och tanken är att man ska kunna besöka det
även på vintern om man bokar tid.
– Jag har seglat mycket i mitt liv och han skildrar de här miljöerna och den här skönheten
som finns i naturen i havsbandet så att när jag ser på hans tavlor så får jag ofta tillbaks känsloförnimmelser över många av
livets riktigt fina stunder man
har upplevt. Jag tycker att han
är en mästare på att fånga det,
det går rakt in i hjärtat, säger
Tommy Bergman och Elisabeth Watson
Britt Fogelström.
Tommy Bergman och Elisabeth Watson
foto: Britt Fogelström
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Skärgårdens

vackraste arbetsplats
- ur värdarnas perspektiv

Som en av värdarna på Roland Svenssonmuseet vill jag dela med
mig erfarenheter från den välsignade sommaren 2014. Museet
invigdes i juni och sommarens väder har lockat till sig flera besökare än vanligt till skärgården. Det har förstås spillt över på Möjas
senaste attraktion - Roland Svenssonmuseet.
Vi är många och vi har alla rötter i den möjanska myllan. Det är
naturligtvis en metafor eftersom det karga Möja knappast är känt
för någon bördighet. Tanken är förstås att vi ska kunna bidra med
våra erfarenheter av skärgårdsliv i dåtid och nutid men också med
våra samlade minnen av Roland Svensson som människa, konstnär
och författare.
Vi har kommit till arbetspassen på olika sätt, för egen del per
cykel, förväntansfull inför nya möten och ibland med litet blommor från vägrenen till vasen på Rolands skrivbord. Vi hakar av
skyddsgardinerna i utställningsrummet, öppnar dörren till uteplatsen och blickar ut mot fjärdarna och öarna som konstnären blev så
berörd av när han kom till Möja som ung.
Museets placering vid Ramsmora brygga har lockat till sig besökare via land och sjö. En erfarenhet är att gästerna också vill bidra
med egna kunskaper och minnen: föreställ er det äldre paret som
ordnat bilskjuts hit och berättar om Roland Svensson som vän och
granne. Benen vill inte riktigt bära längre, men minnet och hågen
att berätta är desto stadigare.
Spontana besökare har lockats hit när man ändå utforskat ön
som naturälskare och har nu fått ytterligare en pusselbit till ö-livet
och konsten. Vi har haft besök av stora grupper, upp till 90 perso- 31 -

ner, och då har vi delat upp oss på olika teman så att alla besökare
blir sysselsatta. Konstnärsföreningar med kunniga medlemmar har
sin agenda, personalföreningar som först besökt Nassa och sedan
avrundat med en konstupplevelse hos oss har haft en annan. Tropikhjälmen i hörnan har väckt sina frågor och andra har förundrats
över Roland Svenssons digra författarskap. Många har prisat möjligheten att kombinera lekamlig njutning som lunch eller middag
på Wikströms Fisk med en dos kultur i samma by.
Belöningen? Att känna stoltheten att få representera ett trivsamt
och genomtänkt museum. Att höra kommentarer som “Det här är
det bästa vi sett på mången god dag” och “Vi kommer tillbaka”!
Detsamma säger vi, Roland Svenssonmuseets värdar!
Kerstin Malmer

Utsikt från utställningsdelen
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Till nästa års verksamhet i museet söker vi medlemmar och andra
intresserade som kan tänka sig att bemanna museet någon eller
några dagar. Det är bara bra och trevligt om man kan vara flera
museivärdar där samtidigt, det har nämligen visat sig att när det
är flera besökare där samtidigt så har det varit svårt att hinna med
att tala med alla och svara på deras frågor. Det är också mycket
givande att här ute träffa våra medlemmar i Sällskapet.
En bra kombinaton om du besöker vårt museum ( medlemmar
går in gratis) är att samtidigt besöka Wikströms fiskresrestaurang.
Det är mycket enkelt sommartid att med vaxholmsbåten ta sig
både fram och tillbaka från t.ex.Stockholm. Vill du hjälpa oss i
museet kontaktar du Britt Fogelström på tel 0705 397323 så får
du veta hur det går till!

Nästa sida:
Invigningen av museet!

Ramsmora, den tysta byn
lito av Roland S.
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Torbjörn Svensson, Berndt Festin, Gustav Hemming och Bo Grandien

Högtidliga klippet av bandet vid invigningen av Gustav Hemming.
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Svenska Kryssarklubbens medlemstidning,
sommarutgåvan.
Vi hade också turen att få med en stor artikel i denna tidning med
information om såväl museet som Roland S övriga verksamhet.
Framsidan pryddes av Rolands litografi Sommardrömmen.
Skrivet av Carina Lennhagen Matz
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Välkommen som medlem
Sällskapet Roland
Svenssons Vänner

i

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.
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Måndagen den 19 maj 2014, klockan nio på morgonen, samlades fjorton förväntansfulla personer ur sällskapet Roland Svenssons
Vänner på Ramsmora ångbåtsbrygga på Möjas östsida för den traditionella vårresan till Gillöga i Stockholms ytterskärgård. Vädret
såg lovande ut inledningsvis med knappt någon vind men flera
solglimtar. Det skulle senare komma att ändra sig drastiskt med
regnskurar och tidvis nedsatt sikt. På reservdagen, två dagar senare,
var vädret högtrycksbetonat men då var det risk för dimma. Inga
lätta beslut att bestämma rätt avresedag. De betalande resenärerna
delades upp på två båtar förda av Sune och Britt Fogelström samt
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Lasse och Margareth Johansson.
Vissa av deltagarna hade redan
då haft en lång resa från Stockholm/Sollenkroka medan andra
anslöt på Möja. Ramsmora är
den plats på Möja där Roland
först landsteg för cirka 80 år
sedan och förberedelserna för
invigningen av museet var nu i
full gång.
Gillöga låg Roland varmt om
hjärtat och arkipelagens skärgård
har han omsorgsfullt skildrat i
både ord och bild. Denna vackra
övärld låg i horisonten och väntade på oss när färden startade
utanför Ramsmora. Resan gick
norr om Storö – Bockö – Löka
reservatet och via Stora Nassa
skärgården till Gillöga. Västerskär, där Lasses och Margareths
skärgårdsbod är belägen, var
målet. Sundet där båtarna lade
till – strax nedanför huset – var
grunt och svårnavigerat, men
väl känt av båtförarna.
I en skreva invid bryggan, skyddad mot havets nyckfulla vindar,
låg en rodd- och fiskesump förtöjd – byggd efter träförlaga som
man kan förvänta av båtbyggaren Lasse Johansson.
En annan båt – Lasses fars båtsump – låg som brukligt är i skärgården ”begravd” på land en bit därifrån. Väl i land tog vi en första
tur på ön med regnet hängande i luften. Luftfuktigheten framhävde
naturens färger – som en tavla av Roland Svensson. I syd kunde vi
- 40 -

på avstånd betrakta Gillöga Storskär där det finns två fiskestugor
– den ena målad av Roland och
då benämnd ”Enoks bod” eller
”Stillhet” som den heter på mitt
provtryck hemma på väggen på
Möja.
Regnet tilltog med full kraft
vilket omöjliggjorde picknick på
klipporna. Ett fullgott alternativ
erbjöds dock i Lasses och Margareths vackra utskärsbod där vi
tacksamma och under gemytliga former intog vår medhavda
lunch. Våra guider skarvade i med fantastiskt gott tilltugg. Tack för
det! Receptet på kakan ser vi fram emot! Under rundvandringen i
byn kikade vi också in i en av bodarna där Roland med vänner fördrivit många goda stunder. Bland annat fick vi beskåda gästboken
- 41 -

och en gammal teckning-redovisning av Roland utvisande resultatet av kortspelet ”Gillöga tjohej” – ett kortspel med i princip
samma regler som Beredskapswhist.
Vi kikade också på ”Lommens bod” på Österskäret som även
den har avtecknats av Roland. ”Lommen” hette egentligen Ernfrid
Österman, född på Möja men uppväxt på Harö – ett skärgårdsoriginal som långa tider bodde på Gillöga, säljägare som han var.
På hemvägen närmade vi oss återigen Stora Nassa skärgård.
Denna gång gjorde vi ett kort stopp på en ö med en väl dold naturhamn som man måste känna till för att ha en chans att upptäcka.
Dit vill man efter ett besök gärna återvända, precis som Roland.
Därefter fortsatte färden till Lilla Nassa och ön Sprickupp där Sune
och Britt Fogelström har en utskärsbod. Fika med tillbehör värmde
oss gott inne i den charmiga lilla boden och skänkte oss styrka inför
hemfärden i ösande regn. Väl åter på Möja avslutades utflykten
med en förhandsvisning av Rolands museum som då ännu väntade på sin museala del, d.v.s. sin inredning. Alla imponerades vi
av det gedigna arbete som lagts ner för att museet så långt möjligt
ska efterlikna Rolands ateljé som ursprungligen varit belägen högt
uppe på ett berg på ön Tornö – norr om Ramsmora. Efter en hel
dag tillsammans skingrades därefter deltagarna, lite blöta och trötta,
men mycket nöjda. Merparten intog en middag på Wikströms fiskrestaurang före återfärden till Stockholm. Nästa Gillögaresa i vännernas regi går av stapeln den 18 augusti – ni som inte varit där,
missa inte framtida tillfällen att i liten grupp se skärgården som
Roland Svensson målade den.
Vid pennan
Ingemar och Ingela Hamskär
På grund av dåligt väder kunde Gillögautflykten i augusti inte
genomföras. De som anmält sig till denna resa får förtur till
nästa års resa /red.
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Gillöga med Lommens bod
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Anders är en av initiativtagrna till bildandet av Sällskapet Roland
Svenssons Vänner. Han hade nu erbjudit oss att få se hans bildspel
om Roland, liksom bildspelet om Albert Engström. Ett trettiotal
medlemmar i Sällskapet hade hörsammat kallelsen till detta arrangemang
Roland Svensson
– Skärgårdsmålaren 20 min
Konstnären Roland Svensson
berättar i ett finstämt program om
en resa genom Stockholms skärgård
till egna konstmotiv.
Albert Engström – Mitt liv och
leverne 50 min
Albert Engström levde mellan
1869–1940 och var på sin tid en
av Sveriges mest kända personer.
Han författade ett stort antal böcker
och målade tavlor men var framför
allt känd för svenska folket för sina
skämtteckningar som han publicerade i tidningen Strix, vars redaktör
han var under närmare 30 år.
Skådespelaren Per Myrberg läser
Albert Engströms egen text.
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– en mytomspunnen skärgårdsbo

Många känner igen Roland Svenssons litografi av ”Lommens bod”.
Det är en enkel och vindpinad bod, hukande sig i lä bakom en
klippa på ett skär i Gillöga skärgård utanför Möja. Men vem var
då Lommen?
Det berättas fortfarande om Lommen, som hette Johan Ernfrid
Österman och bodde i Nöttnäs på sydvästra Harö. Han föddes år
1862 och dog några veckor före sin 90-årsdag år 1952. Lommen
var ett öknamn som han inte ville kännas vid. Han blev djupt sårad
när han kallades för det och hans genmäle kunde bli: ”Håll käften
på dig, din rumphuggna själkut!”.
Ernfrids syssling Daniel Sjöblom har beskrivit ett besök hos
honom: ”På Gillöga bodde han under sommartiden och långt in
på hösten och sysslade med sikfiske och säljakt. En gång då jag

Lommens bod litografi av Roland 1945
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var på Gillöga, var jag till hans bod
på Österskäret. Den såg verkligen
skröplig ut, och inne i boden var det
inte bättre. Jag såg inte annat än en
öppen spis och en slaf av ohyvlade
brädor. Allt bohag tog han med sig
i båten, som var en vanlig skötöka
med två sprisegel.”
Ernfrid levde mycket enkelt i det
som för honom var ett nyttolandskap, som gav honom fisk och kött
men även kontanter. Ernfrid vistades inte enbart på Harö och Gillöga.
Han var en affärsman som ofta var i rörelse mellan yttersta skärgården och Stockholm. Han lastade sin öppna båt med hötter, blåstång, och seglade in med detta för försäljning som gödsel till sommargästers trädgårdar i innerskärgården. När det blev kväll kröp
han ned i hötterlasten för att vila. Hans matsäck bestod av sälkött
och palt gjord på sälblod. Men när
han kom till Vaxholm träffade han
sina vänner Skråspiken, Tjärborsten
och Kalle Sjögren, han med känslan,
för att gå och dricka pilsner på Café
Java.
Vintrarna tillbringade han ibland
i Stockholm. I krutboden under
Katarinahissen på Söder arbetade
han med att fylla krut i patroner
och laga nät. Han hade ett öga för
vad som fascinerade storstadsborna.
Hos dem fanns en nyfikenhet för
det naturliga och primitiva, det vilda
och storslagna. Där satt han, fångst- 46 -

mannen från de kala skären, motpolen till borgaren i staden. För
10 öre kunde man få titta in i ett kyffe i krutboden. Där hade
han arrangerat ett naturaliekabinett med den uppstoppade gråsälen
Jakob, insnärjd i ett sälnät, samt andra föremål som användes vid
säljakt.
I andras ögon var Lommen en udda person som var begiven på
pilsner och skrönorna om honom berättas fortfarande. I sina egna
ögon var han Johan Ernfrid Österman med titlarna ”Den store
sälfångaren” och ”Storskepparen”. Det stämmer att han jagade säl
med både bössa, nät och harpun i öppet vatten och även långt ut i
havsisen. Han hade också ägt två storbåtar, Elida på 10 14/100 ton
samt Freja på 15 ton, som fraktade byggmaterial in till den ständigt
växande storstadsregionen.
Ernfrid lät trycka vykort där han gestaltade sin egen syn på sig
själv och därmed även hur han ville bli sedd i andras ögon. Vykorten sålde han i krutboden men även på regattorna i Sandhamn där
han också visade upp Jakob. Daniel skrev: ”Där mycket folk var
samlat, där var Lommen allestädes närvarande för att förtjäna en
slant på det han kunde uppvisa och sälja.”
På gamla dagar bröt Ernfrid lårbenshalsen och efter att ha vårdats
på lasarett och ålderdomshem återvände han till sin enkla stuga i
Nöttnäs. Han hade svårt att röra sig och hade ett rep nedhängande
från taket så han kunde ta sig i och ur sin ejderdunsfyllda bädd.
Men han kunde ta sig med egen båt till Sandhamn och därefter
med hjälp av kryckor ta sig fram till Gästis, som värdshuset då
hette.
En sammanfattning av Daniels reflektioner på 1960-talet över
sysslingen Ernfrids liv: Hur
kunde det vara möjligt, att en
man som levt under så primitiva förhållanden, blev så gammal? Vad visste han om vitaminer, kalorier och än mindre
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hormoner? Allt tycktes finnas i kött, späck och blod från sälar och
i potatis och surmjölk, som hunnit ruttna flera gånger. Och var
höll baciller, bakterier eller virussjukdomar hus? Om någon borde
ha varit full av gikt och reumatism i rygg och armar, så var det väl
Lommen. Men solen och saltvattnet var nog hans kvartslampa och
gyttjebad. Han levde i salig okunnighet om vad vi kallar standardförbättringar, index, obekväm arbetstid och förströelser i böcker
och tidskrifter, radio, TV och telefon. I hans ordförråd fanns inte
övergödning eller bantning. Hans livsföring och livsfilosofi kunde
säkerligen sammanfattas i biskop Tomas sång: ”Frihet är det bästa
ting”!
Av Gunilla Pettersson

Tecknade förlagan
till Lommens bod av Roland S.
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Blankt sund och Kväll Gillöga
litografier av Roland S.
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Årets marknad bjöd på fint och soligt väder. Vi har ju under åren
med museiarbetet försökt närvara på jul- och sommarmarknaderna
på Möja. Vi har sett det som viktigt att få en bra förankring för
vårt projekt hos ortsbefolkningen. Genom våra insamlingar och vår
information om projektet kan vi konstatera att vi har lyckats över
förväntan. Tidigare år har vi fått nöja oss med att visa modeller av
bygget och försökt berätta om hur fint det skulle komma att bli när
det blev färdigt. Vid förra årets marknad (2013) hade bygget just
börjat och det enda som kunde visas då var några grundplintar som
placerats ut.
I år behövde vi inte ha någon modell att visa, i stället kunde
vi stolt visa upp en väganvisning ner till det färdigbyggda museet.
Även i år samarbetade vi Möja Turistförening, där vi hade vår skylt.
Många marknadsbesökare passade på att göra ett besök på vårt
museum.
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Gunnar Bengtsson
har lämnat oss

Gunnar var en stor beundrare av Roland Svenssons konst och en
skärgårdsälskare. Många av Rolands verk finns i familjen Bengtssons hotell och lokaler i gamla stan.
Gunnar hade fått reda på att vi var några stycken som funderade
på att bilda någon form av förening eller motsvarande för att främja
kunskap och kännedom om Rolands verksamhet. Han erbjöd sig
på stående fot att hjälpa till med den kommande verksamheten.
När vi hade vårt första medlemsmöte i det ännu ej bildade sällskapet i oktober 2003, erbjöd sig Gunnar Bengtsson att vi skulle
kunna få ha våra medlemsmöten på Victory hotell som han ägde i
Gamla Stan. Detta har vi kunnat utnyttja i mer än tio år utan större
kostnader för oss. Detta har vi verkligen uppskattat. Hans generositet har verkligen varit till stor glädje för vår verksamhet. Hotellet
med en mycket välutrustad konferenssal har varit en stor tillgång
för oss. Han har genom åren troget stöttat vår verksamhet. Gunnar var god vän med Roland och han har även en stor samling av
Rolands konst, vilken vi kunnat få se i samband med våra möten.
Hotellen har också en av Sveriges största privata samlingar av nautika med flera mycket unika föremål, vilka vi kunnat få studera när
vi har varit där. Speciellt har Gunnar intresserat sig för Nelson och
hans tid vilket resulterat i en mycket intressant bok, som han låtit
skriva.
Göran Eriksson
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Minne av
Gunnar Bengtsson

Gunnar och pappa kom att mötas genom den gemensamma vännen Ragnar Zedell, som ju i sin allsidiga konst- och antikhandel på
Köpmangatan samlade – och samlar – både konst, antikviteter och
även goda vänner! Gunnar sökte sig till Ragges butik i sitt letande
efter Nelsoniana, som senare kom att pryda familjen Bengtssons tre
hotell i Gamla Stan, och kom då genom Ragges försorg i kontakt
med Roland och hans konst och en stark vänskap uppstod.
Genom åren fördjupades detta familjerna emellan och Gunnar
var en av de ursprungliga delägarna i s/s Björkfjärden, senare Saltsjön, då vi köpte fartyget 1978 och han sponsrade även projektet
tekniskt genom sitt företag Maskin AB TUBE. Vad som måhända
är mindre känt i en vidare krets är att Gunnar och hans hustru Majlis också lyckades förmå mamma Ingrid att för en stund återuppta
sin konstnärliga ådra i det att hon under sent 70-tal dekorerade alla
hotellrumsdörrarna på Hotel Lady Hamilton på Storkyrkobrinken
med Sveriges alla landskapsblommor! Detta arbete utförde mamma
i en ateljelokal vi hyrde ett antal år i en av Gunnars fastigheter i
Gamla Stan (och som sedan kom att bli sätet för s/s Saltsjöns kontor i många år).
-Så ni som vill se exempel på Ingrids konstärskap i någorlunda
modern tid – bege er till Lady Hamilton och beundra!
Sällskapet och vi i familjen Svensson har mycket att vara Gunnar Bengtsson tacksamma för.
Tack Gunnar!
Torbjörn Svensson
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Sällskapet Roland Svenssons vänner sänder en sista hälsning med
anledning av Sture von Schewens död.
För några år sedan besökte Sällskapet Håtö Svansar. Sture var
vår ciceron under några minnesvärda timmar. Han presenterade
Håtö Svansar och Pelarorden på ett oförglömligt sätt. Även hans
hustru Bibbi förgyllde vår vistelse där. Hans koppling mellan Pelarorden och Roland Svensson gav oss insikt om att Roland betytt
mycket för Pelarorden.
Från biografin om Roland kan citeras följande: Han deltog i
sommarting och vinterting och ingick även länge i Pokalbrödernas
styrelse. En av hans mer utsökta litografier är Pelarvinter på Svansbryggan från 1962, där de vitfrostiga grenarna dekorativt formar
sig över den av snö kringblåsta bryggan; sparsmakat som på ett
japanskt träsnitt. Den trycktes i 300 numrerade exemplar, såldes
till förmån för Pelarorden och bidrog starkt till att man kunde köpa
in Svansarna samma år för 100 000 kronor. Som tack döptes vattnen utanför till Rolands hav – inte långt från Ålands hav.
Även Sture berättade detta och visade Rolands verk i Pelarordens ”stuga”. Vi som hade förmånen att få lyssna till Stures eminenta förmåga att berätta Pelarordens historia med anknytning till
Roland enades om att Sture skulle föreslås som hedersmedlem i vårt
sällskap. Att få se honom på våra årsmöten gladde oss alla. Man kan
aldrig få för många positiva
människor i en förening och
som sådan var Sture ett föredöme. Vi saknar honom oerhört mycket i vår krets.
Sten Erickson
Sten Erickson och Sture von Schewen
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Även i år hade RS-sällskapet en monter i C-hallen (nostalgihallen).
Det som fungerade väldigt bra även i år var utlottningen av några
RS-litografier, som medförde ett välkommet tillskott till vår insamling till ateljé- och museiprojektet. Vi hade också som tidigare år
försäljning av vårt eget material såsom böcker, RS-brickor, vykort
mm. I år kunde vi inte ta emot beställningar på RS-biografien vars
upplaga nu börjar ta slut på förlaget.
Även i år försökte vi få igång lite samtal med våra besökare i
montern med avsikt att locka till oss flera medlemmar – gärna
yngre, då medelåldern i vårt sällskap är ganska hög. Tyvärr lyckades
medlemsvärvningen på mässan inte så bra, bara två ansökningar.
Stort intresse var det för den modell av vårt påbörjade bygge i
Ramsmora, som visades i montern. Där fanns även möjlighet för

Britt Fogelström, Åke Hellman och Lola Wolf
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de som önskade att lägga ett bidrag till bygget. Det kom inte så
mycket kontanta bidrag, men vi hoppas att det betalas in lite via de
inbetalningskort som vi delade ut.
Vi tror att det är viktigt för oss att vi visar att vi finns till. Att
medverka på båtmässan är en lyckad lösning för oss. 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 också mycket trevligt att stå i montern på utställningen.
Det kommer väldigt ofta folk som har något att berätta om Roland.
Vi söker därför flera medhjälpare till mässan 2015. Känner du
för att hjälpa till en dag så kontaktar du Christer på telefon 086421776 eller via mail: christernettelbladt@comhem.se
text och foto: Jan Wigren

Höst, litografi av Roland S.
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Skärgårdsstiftelsens
första ököp

– med Roland Svenssons hjälp
Grå fjärd med vittoppiga vågor och kylig luft. En höstlik söndag 3
september 1961 seglade Roland Svensson från sitt Stora Tornö över
Möja Västerfjärd till Kalholmarna. Han gled genom det knappt
skönjbara sundet, in i den insynsskyddade lagunen med det stora
sommarhuset som tillhört kungafamiljens läkare Anselm Larsson.
Nu var doktorn sedan flera år borta och öarna hade tillfallit Allmänna arvsfonden eftersom det inte fanns någon arvinge. Företrädare för staden och Allmänna arvsfonden skulle komma ut nästa
dag för att diskutera vad man kunde göra med öarna, och Roland
Svensson var inbjuden som sakkunnig. Han kände öarna väl efter
många besök tillsammans med sin äldre vän John Andersson från
Möja, som varit Anselm Larssons hjälp. Allt hade då varit välhållet
och trädgården en av skärgårdens finaste. Ändå var ön föga inbjudande för utomstående: skyltar med ”Fridlyst område” och ”Landstigning förbjuden” var uppsatta runt stränderna. Nu var öarna
förfallna. Vad var det doktorn egentligen vaktat över, frågade sig
Roland Svensson i sin dagbok.
Han kände sig vemodig, hade seglat hit en dag i förväg för att se
vad som hade hänt med ön. Det var hösttyst, en fiskgjuse ropade,
en skuta smög sig utmed holmen där farleden går fram. Nu var det
fråga om Skärgårdsstiftelsen skulle få disponera ön och hur den i så
fall skulle användas.
Roland Svensson satte upp tre villkor inför morgondagens möte:
- Att ögruppen inte skulle styckas upp till tomter.
- Att ögruppen inte fick vandaliseras.
- Att hus och bryggor skulle underhållas.
- 56 -

Från Rolands dagbok

Han funderade på om en naturvetenskaplig station skulle kunna
sättas upp på ön, eller om ön kunde användas av någon ungdomsrörelse.
Hans engagemang utgick från att han tyckte sig se att något
väsentligt var på väg att gå förlorat när det moderna samhället med
sin penningekonomi trängde ut i skärgården. Redan 1952 hade han
tagit ställning för strandlagen, som skulle bromsa exploateringen.
Skärgårdsbefolkningen hade mer än halverats på 30 år, samtidigt
som stadsbefolkningen upptäckt skärgårdens rekreationsmöjligheter. Stora naturvärden var hotade från flera håll.
Roland Svensson hade varit med i förberedelsearbetet inför bildandet av Skärgårdsstiftelsen och ingick i Skärgårdsutskottet som
tillsattes 1957 med Bertil Hedenstierna som ordförande. Gruppen
gjorde flera längre studieresor med tullverkets båtar i skärgården
och våren året därpå lade de fram ett åtgärdsprogram som blev av
betydelse när Stiftelsen Stockholms skärgård bildades 1959.
Naturen är hela tiden närvarande under reflexionerna, när nat- 57 -

ten kommer stjärnklar målar han
en liten akvarell i dagboken och
skriver: ”Det är fullständigt tyst,
tidlöst stilla – kanske kan jag säga gammeldags stilla. Långt långt
Stora Kalholmen:
huset är numera vandrarhem
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borta är stad och även nutid – så känner jag det när ljus lyser i
kajutan”. Förmiddagen därpå kom länsassessorn i egen båt, medförande landshövdingen, Allmänna arvsfondens jurist med flera.
Efter rundvandring blev det en livlig diskussion. Roland Svensson
summerade: ”Ett är givet. Öarna måste skyddas mot exploatering.
För övrigt är planerna dunkla – tills vidare.”
Men de klarnade snart. Skärgårdsstiftelsen förvärvade Kalholmarna året därpå, det var dess första markförvärv och stångmärket
på udden mot farleden skulle komma att bli dess symbol. Roland
Svensson rekommenderade den första tillsynsmannen, Möjabon
Rune Wikström. ”Så börjar en ny tid på de ljuvliga Kalsholmarna –
vad säger ‘Livmedikusen’ i sin himmel?”, frågade sig Roland Svensson. Doktorns villa har blivit kärnan i öns vandrarhem.
Inför Skärgårdsstiftelsens årsstämma 1964 höll han ett föredrag
som ingår i Min skärgård och din med titeln ”Lust och olust i skärgårdsvärld”. Han inledde med att understryka att skärgårdsbon
vetat att skatta naturens tillgångar med förstånd, deras vårjakt hade
aldrig skadat fågelbeståndet. Skärgårdsborna själva behövde inga
förbud. Med sommargästerna var det besvärligare. Många, om än
en minoritet, förde med sig oljud från transistorapparater, skrämde
bort fisken i skärgårdsbons vikar, tjuvfiskade och skräpade ned; vid
sidan om allemansrätten borde vi diskutera ”allemans skyldigheter”.
För att bromsa markexploateringen som ledde till att stränderna
ockuperades av sommarhus stödde han de förslag som framförts att
staten skulle köpa upp områden som öbor eller andra markägare
önskade sälja, försvarade tanken på en nationalpark i skärgården
och i väntan på denna det antal fågelskyddsområden som infördes
sommaren 1964.
Han insåg att skärgårdsborna och turisterna behövde varandra
– och naturen.
text och foto: Ulf Sörenson
- 59 -

”Stångmärket”, litografi av Roland S.
Stångmärket blev senare
Skärgårdsstiftelsens logotype.
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Jag tänkte börja i det engelska 1700-talet, en tid då förmögna unga
män ur adeln skulle göra en grand tour, en bildningsresa, i Italien. Den då mycket beundrade 1600-talsmålaren Claude Lorrain
hade bott i Rom och målat Söderns klassiska landskap, gärna i gryningen eller skymningen, alltid insvept i ett ljust gyllenvarmt sken.
Redan på väg ner till Södern kunde de unga adelsmännen uppleva
detta med hjälp av Claude Lorrain-glasögon, ett slags mångfärgade
glasögon, påminnande om solfjädrar. Genom dem kunde landskapet se ut som om det var målat av Claude Lorrain.
Ni förstår nog vart jag vill komma. Vi har en benägenhet att
se naturen som om den vore en tavla, uppställd framför oss. Ni
har alla hört det glada utropet vid en vacker utsikt i skärgården:
”Här ser ju ut som en tavla av Roland Svensson!”. Det betyder
helt enkelt att vi lärt oss se med Roland Svenssons ögon, att vässa
uppmärksamheten både för de stora linjerna i landskapet och för
de små detaljerna. Det ger ett stort mervärde åt upplevelsen. Men
man måste ha klart för sig att det är just Roland Svenssons övärld
det handlar om, hans subjektiva version. Det är inte alls säkert att
naturen ser ut som han avbildade den. I själva verket ser vi kanske
alla naturen på olika sätt ty någon objektiv bild av naturen finns
överhuvudtaget inte.
Vad är det då som är så
typiskt, kännetecknande,
för Roland Svenssons sätt
att återge landskapet? Eller,
om man uttrycker det på
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ett annat sätt, vad är det som gör att vi genast känner igen något
som ett verk av Roland Svensson och inte av någon annan? Ta till
exempel en musikalisk komposition av Chopin. Vi hör genast att
det är Chopin, men hur kommer det sig att vi gör det? Det är på
grund av vissa speciella egenheter i hans musik, man skulle kunna
kalla dem markörer. Det är på samma sätt med Roland Svensson,
och jag har roat mig med att sammanföra några markörer för vad
som kännetecknar ett verk av Roland Svensson.
Naturen förstås, utskärgården, bodarna och kobbarna, men för
att komma närmare ett svar måste vi försöka rekonstruera hur han
arbetade. Han började på platsen. Grunden var den omedelbara
iakttagelsen på platsen, den var O och A, som han kastade ned,
oftast en akvarell i form av otroligt fina, daggfriska skisser. Hur
många som blivit till och hur många som blev kvar vet vi inte men
dem han gjorde i skissböckerna finns kvar i de 229 små skrivhäftena
med text och bild, vilka jag hoppas alltjämt förvaras i de berömda
tre tunga mahognylådorna, kanske i något bankfack? Det var ur de
hundra första från 1946–60 som jag gjorde mitt urval till Roland
Svenssons övärld (1995).
Därefter, kanske långt senare, följde arbetet i ateljén, härute,
eller i Stockholm, så småningom i Storängen. Då kom nästa steg:
den ordnande handen, redigeringen och stiliseringen av intrycken
han fångat i skisserna och av det som fanns i minnet. Resultatet blev en komposition med alltid några, ibland alla de för en
”typisk Roland Svensson” vanliga stildragen. Vilka är då dessa?

Symmetri

Ett viktigt drag är strävan till symmetri. Man ser det kanske inte
genast, men upptäcker vid närmare studium att bodarna, kobbarna
och molnen på himlen i många av hans bilder nästan omärkligt
men lydigt intagit sina platser i denna symmetri. Det bidrar också
till en monumentalisering av motivet.
- 62 -

Konturen

Så finns det några andra tydliga stildrag som är mycket karakteristiska och bidrar till att understryka Roland Svenssons vision. Först
och främst den kraftiga, ofta svarta konturlinjen. Sådana konturlinjer finns inte i verkligheten men jag tror att det i Roland Svenssons fall handlar om ett återanvänt drag från jugend. Det har hjälpt
honom att på ett kraftigt och storlinjigt sätt sammanfatta formerna
och även att understryka strävan till stilisering.

Sicksackmönster

Ett annat drag är sicksackmönstret. Det hämtas för det mesta från
vattnets vindgator och strömmar som Roland Svensson med sin
ordnande hand vanligen leder i nästan sugande diagonaler ut mot
synranden. Därigenom styrs åskådarens blick från förgrunden bort
mot horisonten, vilket skapar rörelse och dynamik i bilden.

Korrespondens

Ett stildrag är att låta olika former korrespondera med varandra.
Han kan till exempel i en bild låta klippornars bulliga runda volymer
i förgrunden motsvaras av molnstoder med liknande former över
havet.

Prismatisering och geometrisering

Ytterligare ett drag är strävan till geometrisk prismatisering, alltså
att låta formerna uppstyckas i prismor – särskilt tydlig i de stora
oljorna som vi fick se på Waldemarsudde 2011.

Förstärkt kolorit

Till detta kommer den avgörande roll som den roll som den för- 63 -

stärkta koloriten, färgen, nästan som ett egenvärde, – han hade ju
varit elev till Grünewald – spelar i hans konst tillsammans med studierna av luft och atmosfär vid olika tider på dagen och på året.

Han arbetade ur minnet

Jag har nämnt de här kompositionsdragen – symmetrin, monumentalisering, sicksackmönstret, de samspelande formerna, stiliseringen, prismatiseringen och geometriseringen – därför att en
huvudinvändning mot Roland Svensson en gång var att han inte
följde med sin tid utan trampade på i realismens gamla spår i stället
för att göra som majoriteten, det vill säga hänge sig åt den ickeföreställande, nonfigurativa konsten. Man kan se att han någon
gång i dagböckerna undrat om han gått fel väg. Men tveksamheten
tycks snabbt ha gått över. I stället höll han konsekvent och utan
sidoblickar fast vid den linje han valt: att i enlighet med sin upplevelse av övärlden och den respekt han kände för den destillera fram
sin egen version och försöka förmedla den till andra.
När han en oktoberdag 1952 satt i sin ateljé på Tornö och arbetade på ett vintermotiv skrev han i dagboken att det elementära för honom, målet,
var att åskådliggöra en kall vinterdag,
såsom han upplevde den i sitt minne. Och
han tillade: helhetsintrycket skall vara
realistiskt och detaljerna skall vara orealistiska. Gräs, mossa, molnformationer,
ska vara förenklade till sina rena former
– men ändå skänka åskådaren en uppfattning av vinterdagens friska ljus och klingande färgspel. Därmed formulerade han i
ett nötskal sitt konstnärliga arbetssätt.
Bo Grandien
- 64 -

Upplev svunna tider på

Extra öppet och föredrag på Skärgårdsmuseet i Stavsnäs
lördagen den 14 februari kl 12-15
kl. 13.00. Lars Dahlberg, ordförande i Värmdö Skeppslags
Fornminnesförening, håller föredrag om Värmdös historia.
Medlemmar går in gratis, övriga betalar 50 kr.
Hjärtligt välkomna!
Huvudmuseet ligger i Stavsnäs och det finns filialer på Nämdö och Runmarö.
Verksamheten på Runmarö har under året byggts upp med stöd från UROSS
och Värmdö kommun.

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

Medlemsavgift 200 kr betalas till bankgiro 706 - 2979
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