Årsskrift 2017 för Sällskapet Roland Svenssons Vänner

Omslaget - Sandhamnshålet sommar, blandteknik av Roland S
Ovan - Båten från Stan, litografi av RS

Innehåll:
Redaktionens sida..................................................................................................... 3
Årskrönika..................................................................................................................... 5
Museet i Ramsmora 2017 ................................................................................... 8
Utflykter med Sällskapet ................................................................................... 15
Sista visningen i Anders Hansers biograf ................................................ 18
Nytt bildspel/film till Museet! ........................................................................ 20
Nassa-Karlssons stora dag! ................................................................................ 26
Årsmöte och styrelsemöten .............................................................................. 37
Tage Karlsson ........................................................................................................... 38
Horsten ........................................................................................................................ 40
Från skida till segel ............................................................................................... 48
Om skärfolks föda under självhushållets dagar ................................... 51
Hösten .......................................................................................................................... 60
Roland Svensson som skärgårdslitograf ................................................... 62
Roland Svensson på Auktionsverket .......................................................... 65
Några tidiga dagboksblad ..................................................................................70
Flyktingar på Gillöga ............................................................................................72
Gå med binde ...........................................................................................................74
Nytt från Tristan da Cunha ............................................................................. 76
Rolands stipendier ................................................................................................ 78
Roland S och exlibris ........................................................................................... 89

www.rolandsvenssonsällskapet.se
-1-

Styrelsen och funktionärer

i Sällskapet Roland Svenssons vänner
Berndt Festin, ordförande
Saltsjöqvarns Kaj 1
131 71 Nacka
Tel: 08 7180140
Mobil: 070 5640041
berndt.festin@ownit.nu
Torbjörn Svensson, vice ordförande
Björkuddsvägen 10
132 37 Saltsjö-Boo
Tel: 08 7479680
Mobil: 0708 246435
torbjorn@saltsjon.nu
Lars Rune, protokollsekreterare
Kvarnvägen 2
181 42 Lidingö
Tel: 08 7317766
Mobil: 070 7526689
larsrune765@gmail.com
Anna Ter-Borch, kassör
Mejramsgränd 11
137 36 Västerhaninge
Tel: 08 50023628
Mobil: 070 5523309
anna.terborch@gmail.com
Göran Eriksson, ledamot
Sollentunavägen 166
191 48 Sollentuna
Tel: 08 7540710
Mobil: 070 7551715
gema.sollentuna@telia.com

Sten Erickson, ledamot
Centralvägen 53 A
184 32 Åkersberga
Tel: 08 54065066
Mobil: 0764 173042
stenokerstin.erickson@home.se
Harry Rågvik, redaktör
Lövångersgatan 17
162 63 Vällingby
Tel: 08 378929
Mobil: 070 2668124
harry.v.ragvik@gmail.com
Britt Fogelström, ledamot
Ramsmora
130 43 Möja
Tel: 08 57164209
Tel: 070 5397323
britt@vahine.se
Ingemar Hamskär, ledamot
Notvarpsgränd 3, lgh 1103
117 67 Stockholm
Tel: 0705 749211
ingemar@hamskar.se
Ulf Ragnerstam, webmaster
Bergsvägen 6
14171 Segeltorp
Tel: 0702 422730.
ulf@sponsor.se

Jan Wigren, ledamot
Oxelvägen 9
185 33 Vaxholm
Tel: 08 54131990
Mobil: 0708 848849
janwigren@telia.com

Christer Nettelbladt, arkivarie
Högbergsgatan 83 5tr
118 54 Stockholm
Tel: 08 6421776
christernettelbladt@comhem.se

Ragnar Zedell, ledamot
Själagårdsgatan 2
111 31 Stockholm
Tel: 08 210239

Kontakta gärna styrelsens
ledamöter för förslag
och synpunkter!

Redaktionens sida
Nu är det dags igen för en ny årsskrift från Sällskapet,
Årets skrift handlar som vanligt om vad som hänt i Sällskapet
under gångna året, händelser på museet, utflykter mm. I år var vi
inte med på båtmässan eftersom de inte kunde erbjuda lämplig
plats för oss. Vi hoppas att frågan får en lösning till nästa år.
Även i år har det varit en auktion i Stockholm med hundratalet verk av Roland som ropades ut, många var original och även
förlagor till litografier. Många verk gick för ovanligt höga priser.
Vi har tagit med en del av de bilder som fanns på auktionen här i
årsskriften, och de finns på lite olika ställen i skriften. Som vanligt
har vi inte haft tillgång till originalen utan vi har tagit bilderna med
den kvalitet som fanns i katalogen. Många av verken är dedikerade
till goda vänner mm och på många av bilderna finns ingen uppgift
varifrån motiven är hämtade. En del av motiven är hämtade från
den otillgängliga utskärgården Horsten, det finns också en artikel
och några fotografier från ögruppen.
En artikel har vi också tagit med i år, nämligen Nassa-Karlssons
stora dag, han var en mycket omtyckt skärgårdsprofil som tillbringade sin tid på Stora Nassa och på Stora Tornö.
Vi har också en längre artikel om skärgårdsfolkets sommarvisten
med jakt och fiske i en utskärgård, denna är kompletterad med lite
gamla bilder från den tiden.
Vi hoppas att våra medlemmar får stor glädje av att läsa årets
skrift.
Red.
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Årskrönika
Roland Svensson skriver i boken ”Min skärgård och din”, 1964:
”Själv har jag sedan över trettio år ett andra hem i skärgården, jag
hör till dem för vilka det blivit en livsnödvändighet att vistas där. Jag
hyr stuga, sjöbod och brygga av en skärgårdsbo. På hans mark har
jag också rest min arbetsstuga och min bastu.” Han hade nog aldrig
kunnat föreställa sig i sin vildaste fantasi att hans enkla arbetsstuga
50 år senare skulle transponeras till ett Roland Svensson Museum
vid Ramsmora Ångbåtsbrygga. Ett museum som sedan invigningen
våren 2014 besökts av närmare 8 000 personer! Och där alla hälsas
välkomna med Rolands kraftfulla namnteckning på fasaden.

Pastell från Björkskär av Roland S, förlaga till litografi
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Museet utvecklas hela tiden. Arkivlokalen stod färdig förra hösten och nu kan vi tack vare dess rikhaltiga samlingar komplettera
den fasta utställningen med miniutställningar av olika slag. Ett led
i detta är att vi kommit överens med den geniale filmaren Anders
Hanser om en filmatisering av litografitekniken.
Just denne Anders Hanser har glatt oss genom åren med sina visningar av kulturella filmer i den lilla sympatiska biografen på Kommendörsgatan, där han också har sin bostad. Anders är dessutom en
av initiativtagarna till bildandet av vårt Sällskap.
Biografen lades tyvärr ned under våren, men den 29 mars hade vi
ett sista medlemsmöte där. Som vanligt var det fullsatt och Anders
bjöd på en film med den beundrade fågelmålaren Lars Jonsson. I
filmen möter vi honom i sin miljö på södra Gotland när han ”friluftsmålar” på stranden och berättar om hur han tänker kring motiven. Vi fick också njuta av en film i Roland Svenssons farvatten i
ytterskärgården till musik av Ralph Lundsten. Filmaftonen avlutades med en film om Stockholms tusenåriga historia genialt presenterad genom Stockholmarnas ögon i Thomas Botwids gestaltning.
Visst var det med en liten tår i ögonvrån medlemmarna för sista
gången lämnade den trivsamma källarlokalen. Men Anders kommer tack och lov att fortsätta att visa sina filmer på olika biografer i
Stockholm.
En konstnärlig höjdpunkt under detta år var Axel Sjöberg utställningen ”Bland kobbar och skär” på Sven-Harrys eleganta museum

Pastell från Stora Nassa av Roland S, Bockfästningen
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Pastell från Stora Nassa av Roland S, förlaga till litografi

i Vasaparken. För den höga kvaliteten i urvalet av konst stod Olle
Granath som kurator, tidigare museichef både på Nationalmuseet
och Moderna museet, dock inte samtidigt! Olle är också en uppskattad konstjournalist. Det gladde oss att han besökte vårt museum
förrförra sommaren. Och lika glada blev vi när Sven-Harry Karlsson tillsammans med seglarlegenden Roger Nilsson landade vid
Ramsmorabryggan sent i augusti för att besöka museet. Sven-Harry
beundrade Rolands konst och en utställning på hans museum ventilerades.
Axel Sjöberg tillbringade stora delar av sitt liv i Stockholms skärgård.
Först på Långviksskär där han, under sin tid, var granne och vän
med kollegan Bruno Liljefors som ägde och verkade på Bullerön.
När Sjöberg, på 1920-talet, lämnade Långviksskär blev Sandhamn
hans fasta punkt. Hans måleri är en både inkännande och storslagen
skildring av fiskeböndernas strävsamma liv vid tiden omkring 1900.
Vår medlem Göran Sjöberg, som lämnade oss i december förra
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året, var Axels sonson. Göran var en stor tillgång för vårt sällskap.
Honom kunde man fråga om i stort sett allt när det gällde skärgården historiskt oavsett om det handlade om konst eller skärgårdsliv.
Han var också tillsammans med den legendariske länsantikvarien Alf Nordström författare till den första moderna Skärgårdsguiden som gavs ut av länsstyrelsen och landstinget i slutet av 1970talet. Den har i modern tid fått strålande efterföljare signerade av
vår värderade medlem och Rolandbiograf Ulf Sörenson.
Sällskapet arrangerade två uppskattade och fulltecknade visningar av Axel Sjöberg utställningen, 26 januari och 2 februari, för
medlemmarna med Olle Granath som engagerande ciceron.
På grund av ett missförstånd från Båtmässans ledning deltog
Sällskapet inte under detta år. Men goda kontakter är återupprättade och kommande år räknar vi med att vara med igen. Vi ser
fram emot att möta er och förhoppningsvis många blivande medlemmar i vår alltid lika välkomnande monter!
Berndt Festin

Litografi från Lilla Nassa av Roland S, Hamnen
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Museet i
Ramsmora 2017
Även i år har museiverksamheten fungerat mycket bra och vi har
haft ganska många besökare, nästan 1700 personer, vilket vi anser
som en bra siffra. Vi har haft många grupper och även besökare
utöver den ordinarie sommaröppettiden från mitten juni – mitten augusti, mycket tack vare Britt Fogelström och övriga engagerade museiguider. Också i år har vi haft sommaranställda ungdomar som skött det hela på ett
mycket bra sätt.
Pålitliga och återkommande gäster är sandkilen
Helmi som har varit här sedan
vi öppnade museet. Den drivs

Sandkilen Helmi
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Ovan - Constancia
Nedan - Vigsel förrättas av Rune Wikström
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av Föreningen Helmis vänner på Blidö där den också har sin hemmahamn.
Ett annat besök med ett fartyg var Svenska Dagbladet med
båten Constancia.
Constancia ägs och drivs av Stiftelsen Solnaskutan. Syftet med
verksamheten är att ge barn och ungdomar möjlighet att komma
ut på sjön i ett riktigt segelfartyg från förr. Ungdomarna får uppleva kamratskap, äventyr, praktiskt handlande, kort sagt de får kontakt med levande livet. Även andra grupper kan använda skutan på
olika sätt, få chansen att segla för om masten och uppleva hennes
fina rörelser i sjön och goda fart, som mest ca 10 knop.
Besöket på vårt museum var också mycket uppskattat av deltagarna
Ett annat arrangemang som var uppskattat var en vigsel. Nu är
Katharina Genberg och Michael Vestlund vigda i museet. Givetvis
av ”vår” egen vigselförrättare Rune Wikström.

Museet i sommarskrud
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Skolelever på museet

Sedan några år tillbaka har skolelever från Möja skola besökt
museet, så även i år, årskurs 8–9 kom med sin lärare i bildundervisning, för att inspireras av konsten, den här gången gällde det akvarell teknik. Besöket är ett led i bildundervisningen som uppföljs
senare i skolarbetet.
Det här är ett välkommet besök för museet och Margareth
Johansson, som arbetat många år i skolan, tog väl hand om skolbarnen.
Från Rolands plats vid målarbordet ser vi genom fönstret också
hans segeleka som föreningen inköpte för några år sedan till sonen
Torbjörns stora förtjusning. I den fick han lära sig seglingens konst
i Tornösund. Tidens tand tar dock lite mer på båten och det finns
nu funderingar på att så småningom placera den under ett tak på
land. Den är byggd av Börje Westerberg och Lasse Johansson

Utsikt från Rolands plats vid målarbordet
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Kerstin Fogelström, Britt Fogelström,
Jennifer Berglund (sommarjobbare)
och Anna Ter-Borch förrättar dragning i
sällskapets vårlotteri.
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Sven-Harry Karlsson
och Roger Nilsson

Dragning Sällskapets vårlotteri

Första priset i lotteriet är litografin Kall Soldag av Roland S,
andra priset är en bricka med RS motiv och tredje priset boken
Skärgårdsliv i gången tid.
Vid dragningen i närvaro av museigruppen drogs följande vinnare
• Första pris gick till Hans Åhlèn Stockholm
• Andra priset gick till Lars Jansson Västra Frölunda
• Tredje priset gick till Ulf Carnby Vallentuna.
Ett annat mycket uppskattat besök på museet i slutet av sommaren var Sven-Harry Karlsson och Roger Nilsson, den förstnämnde
innehavaren av ett eget museum och utställningslokal och den
andre världsberömd tävlingsseglare.
Ett annat intressant höstbesök på museet var Tidningen Skärgården som hade ett redaktionsmöte och även ett möte med några
lokala representanter för Möja och Ramsmora Rune Wikström och
Sune Fogelström.
Självklart även det ett uppskattat besök
I september blev representanter för Sällskapet ombedda att delta
i en konferens på en Skärgårdskryssning med Birka Cruises och fartyget Birka Stockholm. Det var ett arrangemang ordnat av Hembygdsförbundet och vi fick berätta om byggnationen av Roland
Svensson museet. Deltagare var representanter från Hembygdsmuseer och andra museer, som är medlemmar i Hembygdsförbundet.
Dagen till ära gick Birka Cruises Möjaleden och guidning sker
av det man ser. Vårt museum fick en mycket positiv presentation –
det är bara att tacka för denna fina marknadsföring.
Text och bilder:
Britt Fogelström
och Jan Wigren
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Överst - Redaktionen för Skärgården
Höger - Redaktionen och "våra" representanter
Rune och Sune i bakgrunden
"Vår" egen utflyktsbåt Elisabeth vid Ramsmora
brygga och i fonden syns Birka Stockholm passera en bit utanför ångbåtsbryggan
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Utflykter
med Sällskapet
Även sommaren 2017 genomfördes en traditionsenlig resa till
Gillöga med Lasse Johanssons och Sune Fogelströms båtar.
Vädergudarna var med oss och tio mycket nöjda medlemmar
kunde åka hem på kvällen efter en heldag på Gillöga och med färd
genom Nassa skärgårdarna, en välsmakande middag på Wikströms
Fisk och ett museibesök med visning av några specialfilmer.
Ett unikt tillfälle att besöka denna utskärgård på ett snabbt och
bekvämt sätt, en mycket unik och speciell resa för våra medlemmar.

Utflykter med båten Elisabeth

Med båten Elisabeth, som Roland Svensson Sällskapets medlemmar Britt och Sune Fogelström köpt i Holland, finns nu möjlighet
att göra utflykter.
Båten är konstruktionsmässigt en holländsk så kallad häcktrålare från 1979. Med Elisabeth gör man långsamma utflykter, 7
knop, året runt - gärna till skärgårdar som Stora och Lilla Nassa,
tills isen eventuellt sätter stopp.
Under 2017 har ca 10 utfärder genomförts och den samstämmiga kommentaren från deltagarna är oftast ”Jag vill åka fler
gånger!”.
Mer information fås genom kontakt med Britt, britt@vahine.se,
eller via Facebook www.facebook.com/skotkobb
Även här unika möjligheter till att besöka Rolands utskärgårdar
på ett bekvämt sätt.
Text och foto: Britt Fogelström
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Ovan - Elisabeth i hemmahamnen
Vänster - Några gäster ombord
Nedan - Lasses och Sunes båtar

Överst - Gillöga
Ovan - Lilla Nassa
Höger - Även barn kan
följa med förstås

Sista visningen i
Anders Hansers
biograf
Anders Hansers biograf på Kommendörsgatan: sista visningen,
sedan blir det flytt till andra nya lokaler, Sällskapet har vid flera
tillfällen haft medlemsmöten med filmer och bildspel på programmet på Kommendörsgatan
Anders var och bildade sällskapet och det första konstituerande
styrelsemötet hölls i denna lokal. Anders har sedan dess funnits
med och stöttat styrelsen på olika sätt bland annat genom att göra
bildspelet om Roland som vi nu visar i museet och som också visats
i Sveriges Television. Fotografierna är från den sista visningen i
våras.
Jan Wigren
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Höger - Anders Hanser
(biografägare och
bildproducent)
Nedan och till vänster
- I Anders Hansers
biograf
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Nytt bildspel/film
till Museet!
Inspelningen gjordes i slutet av juni 2017 i Vikmanshyttan av vår
medlem och en våra stiftare av Sällskapet Anders Hanser. Inspelningen kunde ske genom tillmötesgående av bröderna Westman
på stentryckeriet i Vikmanshyttan och dalakonstnären Jordi Arkö,
som mycket välvilligt ställt upp och gjorde inspelningen möjlig, en
mycket kunnig och trevlig man med stora meriter som konstnär
och konstkännare. Han var också mycket väl medveten om vilken
betydelse Roland haft för stentryckeriet i Vikmanshyttan
Jordi Georges Ernest Arkö, född 21 maj 1951 i Stockholm, är
en svensk konstnär.
Jordi Arkö utbildade sig på Stockholms universitet 1971–74
och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1975–80.
Han har varit lärare på Kungliga Konsthögskolan 1980-93 och
också undervisat på Dublin National College of Art and Design
1990-93. År 2003 var han konstnärlig ledare för Grafikens Husi
Mariefred. Han har därefter varit konstkonsultent i Dalarna och är
bosatt utanför Mora.
Han har haft separatutställningar på bland andra Doktor Glas,
Konstnärshuset och Liljevalchs i Stockholm, Skissernas museum
i Lund, Sigtuna museum, Kunsthallen Nikolaj i Köpenhamn,
Raumo i Finland, Centre Culturel Studios i Paris, Altes Museum i
Berlin samt Bryggans Museum i Bergen.
Arkö finns representerad vid Nationalmuseum och Moderna
museet i Stockholm
I museet i Ramsmora har vi visat besökarna Anders Hansers bildspel om Roland och hans konst, efter bildspelet sker en guidning
som börjar med Rolands kärlek till kalkstenen och dess möjligheter
inom litografikonsten, Vi har en sten och de olika särtrycken som
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sedan blir en litografi, själva tekniken med litografi på kalksten är
inte helt lätt att beskriva för museigästerna om man inte är riktig
bra insatt i denna.
För att råda bot på detta har vi beslutat att framställa en film
om hur detta går till från den första skissen till en färdig litografi.
Till vår hjälp har vi Anders Hanser och hans fotograf Micke Bodner, vi har också fått hjälp med det konstnärliga av dalakonstnären Jordi Arkö. För den tekniska framställningen i Vikmanshyttan
har förstås bröderna P O och Mats Westman ställt upp.
Det hela börjar med att välja ut en kalksten av lämplig storlek, medan konstnären på skickligt sätt skissar upp en bild som
påminner om Rolands litografi ”Notbåten”. Med skissen i handen
och stenen på arbetsbordet börjar nu de olika momenten i arbetet
som jag inte kommer att beskriva så noggrant i denna artikel. Jag
hänvisar till de olika bilderna från arbetet. Här använder vi oss av
flera stenar, det går åt en sten för varje färg.
Planen är att filmen skall premiärvisas på årsmötet januari
2018
Text och foto: Jan Wigren

Bilder på nästa uppslag.
Sidan 22
Ovan - Val av storlek på stenen med hänsyn till motivet
Nedan - Anders Hanser och konstnären Jordi Arkö
Sidan 23
Ovan - Stenen på arbetsbordet
Nedan - Överföring skiss till stenen. Arbetet sker spegelvänt på
arbetsbordet så att trycket blir rättvänt
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Sidan 24
Ovan - Justering på kalkstenen med
skrapning i ytskiktet
Nedan - Provtrycken kollas av
konstnären och bröderna Westman
Sidan 25
Ovan - Förberedelse av stenen innan
provtryck, Micke filmar
Höger - Litografins fader och
uppfinnare Senefelder
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Nassa- Karlssons
stora dag!
Kortfattad sannfärdig rapport om en
halvsekelsdags firande på Möja den 23
december 1964
Först avfattat som brev och sänt till några av Nassa-Karlssons vänner, som inte kunde närvara vid det högtidliga tillfället. Inledningsvis skulle man kunna säga att man kan dö för mindre än en sådan
fest, men överlever man så har man fått en minnesskatt att vårda
resten av sitt liv. Den första dagen efter kalaset blandas dock glädjen med yrsel och ihållande ”dunk-dunk”, i de övre kroppsdelarna
och en viss tid måste disponeras för att orientera sig i tillvaron.
Datum och klockslag och andra invecklade problem får anstå tills
efter bastubadet som är oundvikligt.
Sällan har en Möja-karl så grundligt förberett sig och sitt hus
inför en högtidsdag. Jag nämner som bevis och exempel att tre
veckor före festen sågades väggarna ned i boningshuset och finrummet förlängdes för att rymma alla väntande välkomna gäster.
Extrasängar inköptes, bord och bänkar snickrades, gardiner stärktes, golven fernissades, visthusbod, matkällare, kylskåp och spritskåp fylldes med godsaker. Aldrig har en skärgårdsbo gjort ett så
herrskapsaktigt inköp på ”Bolaget” i Vaxholm och följd av snikna,
men respektfulla, blickar lastat värdegodset i sin kutter vid kajen.
Ryktet om denna manliga redbarhet och präktiga solvens spred sig
över övärlden och stimulerade alla grannar veckor i förväg. Till och
med den stundande julen bleknade inför Nassa-Karlssons åtgärderför att fira den Stora Dagen.
- 26 -

Inez och Tage

Som närmaste granne till Karlsson hade jag i god tid rest ut
till ön och jag satt i stugan och räknade de kulna vinterdygnendan före dan före dan osv. Men kvällen före den Stora Stunden
hade vi ögrannar, blivande födelsedagsfirare, samling hemma i mitt
pörte för genomgång och av planerade ceremonier. Jag serverade
sherry och mandelkakor och alla fick tillfälle att putsa upp sina
fina maner inför morgondagens övning. Herre Gud man kunde
ju rentav vänta sig att präst och prästfru skulle infinna sig, såsom
ryktet vandrat mellan mun och öra i en månads tid. När vi skildes
var natten inte gammal, var och en skulle hem och samla mod
och styrka. Det gällde att vara utvilad när festen började. Det blev
tidigt mörkt i alla stugor, men hos Karlssons lös alla fönsterljus från
källare till kök: deras omsorger och förberedelser tänkte vi på med
sympati när vi barnsligt fromma rustade oss inför vår stärkande
nattvila. Stormvinden hade avtagit och himlavalvet var en gnistrande kupol av stjärnljus, trots månskivan som steg över kobbarna
- 27 -

Roland som alltid populär hos damerna: här med Inez, Elsa och Elvan

i sydöst. Kölden kupade sin rena torra hand över skärgårdsvärlden
– och innan Svensson törnade in öppnade han fönstret för att njuta
av stillheten som fyllde natten.
Klockan sju följande morgon hade de sammansvurna avtalat att
mötas vid Karlssons nordvästra husknut, men jag vaknade långt
före den utsatta tiden. Månljuset lyste så skarpt in i kammaren att
en gammal skärgårdsbo skulle ha sagt ” ArreGu – det är ju skjutljust mitt i natten ”. Hela världen runt vår ö var snörimmad, luften
gäll och skyn molnfri- allt lovade en benådad dag, värdig vårt förehavande!
Försiktigt hasade jag mig över de isglaserade hällarna nedlastad till sänkmärket av alla kommissioner jag åtagit mig: gåvor
som skulle överbringas från vännerna i staden. Där fanns kikare,
klockor, puteller, bokverk, azaleor, silverdosor, plattingmattor, tavlor mm. Flera gånger under vägen stannade jag för att pusta och
vila- men även för att lyssna till ljudet från den tunna isen, som
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sprött frasande började ”sava” i fjärden. Långt före de andra nådde
jag Karlssons rågräns och i den knäppande gryningskylan bidade
jag tiden, fyllde min pipa och den kände den söta sanningen i
de gamla orden. ”Den som väntar på något gott väntar aldrig för
länge”.
Omsider gled en båt fullastad med öbor och stora gåvor in till
bron vid sjövistet. Alla tisslade och fnissade, alla luktade rent på
långt håll: rakvatten, pomada och eau de Cologne, hårvatten, fina
helgdagskläder med malpulver. Samtliga fruar var befriade från alla
papiljotter som den sista tiden vanprytt deras huvuden. Karlssons
tik ”Dolly” började ana fara och gav skall med ylande övertonerinte vet jag om hon ömmade för husets julbrännvin, som hon kanske förnam skulle vara i farozonen. Några utvalda karlar smög upp i
berget bakom stugan och apterade tre-fyra dynamitgubbar för den
stora Smällen, som blivit en traditionell hedersbevisning i nutiden,
när en uppskattad mansperson skulle firas. Efter braket blev tystnaden oerhörd. Några glasbitar tillrade ned ur en utblåst glasruta,
en bit av rappningen på skorstenen föll ner, vägguret rasslade och
hostade inne i stugan och hunden var förstummad. Förtrollningen
bröts utav en bland sprängarna som kom fram ur sitt skyddsläge
och stolt sa. ”Skaplig smäll va? ”
Genom källarvåningen inträngde gästerna med buller och hyssjande i stugan. Alla försökte undvika att göra skrapmärken på de
nymålade väggarna och den blanka linoleummattan. Stövlar, galoscher, rockar och kappor placerades på den välstädade hyvelbänken
medan vi formade oss. I stugan tändes nu ljusen och de som kom
upp från källartrappan bländades av trivseln och ståten och tyckte
sig skåda in i paradisets dukade bord, ångande kaffe, smördoftande
finbröd och kakor, julblomster- och vackrast av allt ett fyrverkeri
av festligt gnistrande från glas och konjaksflaskor. Ett så kallat
presentbord stod uppställt där gåvorna skulle exponeras och kommenteras! (Det visade sig senare vara allt för litet och klent för att
bärga presenterna) Sången steg spontant ur våra strupar när vi upp- 29 -

Tage med några av gästerna

täckte Karlsson värdigt vilande i nystruken pyjamas i sovrummet,
” för med en enkel tulipan uppå bemärkelsedan, vi har den äran
att gratulera! ”De uppvaktande formerade sig runt sina insamlade
högtidsgåvor – så framsteg Svensson och började nervöst gräva i
sin stora säck, gåva efter gåva överlämnades, först kom kommissionerna. Från ”Förvaltarns”, sedan ”Arkitektens” och ”Agronomens”,
därefter från docenter, professorer, skeppsredare och till sist ”Artistens” och annat löst folk. Alla gåvor beledsagades med högtidliga
ord- och originellt nog sanna- om en redbar och duktig mans femtioåriga vandel och om vännernas uppskattning av hans person.
Den solenna akten blev utdragen men också glansfullare genom
den goda och varma konjak som överbringade och mottagare förtärde mellan varje nummer för att markera att de olika gåvorna
var självständiga inslag i uppvaktningen. Därefter var ögrannarna
redo att släpa fram gasoltuber, värmeskåp, kniptänger, gänghylsor
och andra presenter, som skulle göra en idog man ännu idogare
när vardagen omsider började igen. Det var påtagligt att givarna
- 30 -

gladdes och njöt lika mycket som födelsedagsbarnet, som ordlös
vojade sig i sängen. Denna del av programmet avslutades med ett
fyrfaldigt leve med många odisciplinerade långhalare på sladden
och slutligen unison sång ” ja må han leva”, därefter följde som
ett extra inslag den scen när vi alla beundrade Karlssons uppstigning och påklädsel som var snabb och värdig en stöttepelare i Möja
Hemvärn. Den reslige Hemvärnschefen, han med den vinda näsan,
gehäng och förtjänstmedalj, öns postiljon, nickade stolt och något
yr när vi berömde hans skarpskytt: ”ja-ja di är kvicka när det gäller!”, var hans kommentar. Nu kom den spänningsfyllda stunden
när Karlsson skulle öppna paketen följd av gästernas beundrande
och väntande blickar – samtidigt som de omsorgsfullt fyllde sina
glas och samtalade otvunget, som män kan göra när de vet att hela
Guds långa vackra dag är vigd åt trevnad, samvaro och fest.
Gryningen slår upp sitt röda öga och rosafärgar de östra bergen, skorstensrökarna i Långvikskil ´n stiger lodrät mot skyn, som
graciösa pelare som sakta expanderar och förtunnas. Vid niotiden
kommer nya båtar in till bron: flera gäster, flera gåvor, flera enkla
men vackra ord, flera flaskor som öppnas fler skålar med hurrarop och långhalare. Sorlet och värmen ökar i huset. Hustru Inez,
beskäftig, vänlig och suverän tycker att tiden är inne för att duka
”en liten smörgås” som termen lyder. Alla öflickor är genast redo
för handräckning och inom en kort stund finns många läckerheter
framtrollade på bordet: lax, inkokt ål, rökt sik, strömmingslådor,
sill i många former, syltor och annan julmat, omeletter och ostar,
öl och brännvin av många märken. Grannen Erik-Petter påtager
en vit jacka med blanka knappar, den kom ilandvräkande en sommardag vid hans sjöbod. Nu är den tvättad och stärkt och den har
blivit munskänkens statussymbol vid finare kalas på kobben. Att
vara munskänk en sån här dag, när Karlsson fyller femtio år, är
en syssla som inte ger plats för dagdrömmar, men Erik-Petter är
kvick som en vessla, nykter och stadig på hand tills morgonen gryr.
Under frukosten, som blev många timmar lång, skulle åtskilliga
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sånger sjungas för festföremålet och för brännvinet. En av gästerna,
som inte deltager i sången säger med klagande röst: ” Jag säger sanningen e´ ja – om en ko kunde sjunga lika uschligt som ja´ så skulle
man fördärva mej inte kunna äta kötte´en gång ”
Mitt i all yvig, vuxenglädje anländer präst och prästfru. De har
cyklat till Långvik och hämtats vid bryggan av utsänd nykter båtkurir.
Trots den officiella utmärkelse som därigenom förgyller Karlssons dag, men drabbar de andra gästerna, blev inte prästfolket störande. Präst och prästfru varvar sin lax och ål och sallad och skinka
med Kron och Skåne och rostbiff och ost och kex och kaffe och
cognac. Det var nog enbart oron för hemfärden på tvåhjuling som
drev pastorns att bryta upp innan backarna blev rörliga, som dom
alltid blir vid en festdag i aftonstunden.
Efter fyra timmars frukost avviker flera av grannarna för att
konsolidera sig inför den kommande middagen, som enligt mor
Inez dekret skall begynna kl. sex. Även Svensson vandrar sakta hem
över isglaserade berg, intakt, men mätt och otörstig och salig över
dagens karaktär av folkfest omkring en riktig karl och en trofast
vän. Även vinterdagens friska stålblanka skönhet stämmer sinnet
till högtid och glädje. Solen gnistrar i skyn från molnfri transparant
himmelskupa, över den vindlösa fjärden har ”blåisen” lagt en mattblank svagt böljande isspegel. Sidensvansar i rönnbärsträd och sirliga visslingar, domherrar runt fågelbordet – det är som ett levande
julkort, bara grisen och äpplet saknas. En dag utan hets, utan jäkt,
utan julhandelspsykos – dan före julafton.
Hemma i stugan skriver jag några rader i dagboken och utför en
akvarellvinjett till vinterdagens ära. Jag vilar en stund och överväger
de ord som skall avlossas vid middagen. När stjärnhimlen börjar
tindra hör jag båtar puttra i sundet, det är gäster på väg till Karlssons. Högtidsföremålet bör nu vara utvilad och lika nyter som i
gryningen; marschaller brinner runt deras hus, det ser festligt och
Operakällarmässigt ut – men orsaken är prosaisk, de är tända för
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att ingen under nattens eventuella yra skall kullra utför den branta
terrassen.
Åter samlas vi i paradiset och får en försmak av de rättrognas
sorglösa tillvaro efter jordelivet en gång. Jag hör någon nykomling
utbrista: ” Håles schangtilt! Va´e´de´ som inte finns i ett förmöget
hus! ”Karlarna samlas till en whiskypjolter: ” kom pojkar å ta en
tår på tann, innan vi går till bords”, medan kvinnorna de ilar mellan bord och spis med strålande ögon och röda granna spisrosor
på kinderna. Nu ser vi att till och med placeringskort är utlagda,
det visar hur urbaniseringens välska sedvänjor sprider sig ut över
bygderna. Visserligen är inte gästerna placerade efter någon hovrulla – utan efter bastantare principer, ålder och blivande tänkbara
nykterhetsgrader. ”vi sätter nog Kobbar´n mellan Uddpojka, dom
e´så stadiga i alla väder”. Värdens gamla broder från staden, jordens
fridsammaste människa – och tystaste, för värdinnan till bordet.
Artisten sitter näst till Karlsson med några utvalda skärgårdsfruar
på var sida. Rätterna är talrika och portionerna rikliga: ”ät mera för
fan, ta för dig sitt inte och svält!”. Glasen är aldrig tomma, tallriken

Pastell från Melkobba Stora Nassa av Roland S
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ständigt fylld, sorl, stim och skratt fyller finrummet och resten av
huset. Någon hedersman harklar sig stiger upp från stolen trots att
han varnas av hustruns blinkande grimaser. ”Hm, Hm ja e´precis
inte någon talare, men någe´ skulle liksom bli sagt. Ja, fördärvat
schangtilt och anonymt de ‘här å få vara här och va tillsammans
så här, de ‘tycker vi alla. Skål och tack!” Efter varmrätten får artisten tillfälle och säga några kärnord till en av de bästa skärgårdsbor
som andas i landskapet. En karl som väl sett om sitt hus, en karl
som alltid haft en hjälpande hand för sina medmänniskor, som särskilt haft ett vaket öga för äldre ensamma öbors problem. En man
som stillsamt men påtagligt bevisat att det går att livnära sig i skärgårdsvärlden – om man vill hålla tillgodo med eget ansvar och inte
räkna arbetstimmarna. Alla reser sig, hurrar ihärdigt och tömmer
bourgogneglasen innan efterrätter, tårtor och sherry dukas fram.
Vid kaffet bärs bjudcigarrerna runt och avecen serveras prompt.
Kavajer och stickade finvästar plockas av, någon lossar skjortknapparna som hotat med kvävning. Stunden är inne när historier och
berättelser börjar invecklas och utvecklas. I härmningskonsten är
flera av gubbarna omedvetna mästare: med respektlös intuition
återger man ” Kalle i Byns” kärva replikväxling med en tjuvfiskande
stadsbo, eller Östermans bravad vid utterjakten, eller farbror Villes
stadsbesök, eller ” Gammel Eriks ” och Fjärdingsmans avkristnade
uppfattning av varandras personligheter. Berättarna inspireras av
stämningen och ord föder ord, historier garneras och broderas med
sublima och groteska detaljer. Det är manfolken som berättar men
kvinnorna sufflerar sina män verksamt.
Spelmännen börjar fingra på sina ”spel” borden flyttas undan
och i storrummet börjar alla snurra natten igenom tills gryningen
och vickningen varskor om att julafton är inne. Vid groggbordet
i kammaren samlas kavajlösa karlar för att stryka svettpärlorna
från hjässan och för att vila en stund mellan svängvalserna: livligt tal om dispensfiske med trålare, om kurser och trålbottnar,
om sorteringsmaskiner, om allemansrätten, om jordgubbsodling,
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om Husaröbär”, om laxfiske, om tomtförsäljning, om strandlagen
och naturligtvis om ”vettskyttet”, skärbons urgamla vårglädje som
nu är förbjudet. Det är inte ovanligt att meningarna bryts mellan
bofasta öbor, men inatt råder en gripande endräkt och allmän fridsvilja – inte ens närvarande ”Bergbor” vill ”järra” eller ge stickord.
En stor sång framföres gång på gång under natten, kören blir
alltmer samsjungen och mäktigt brusar orden. Till och med han
med ”koköttet” häver upp sin stämma för att deltaga i sången. Men
han hade rätt – det skulle nog ha varit oätbart om han hade varit en
ko eller mera passande en oxe.
Säkerligen sjöngs också Erik-Petters snapsvisa några gånger
under dygnen (reds anm.)
Roland Svensson
Om det bland våra läsare finns någon som kan teckna ner melodin
och skicka till oss blir vi mycket tacksamma.

Erik- Petters nubbvisa nertecknad av
Erik Andersson på Udden år 1990
Skål o höj ditt glas min vän drick
för vår härliga ungdom
betänk att du får den ej igen
Skål för alla glada dar
Skål för härliga minnen skål för
livets glädje och för att vi får ses igen
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Årsmöte och
styrelsemöten

Bild från årsmötet 2017 avseende verksamhetsåret 2016. Välbesatt
och överfullt som vanligt, till vänster syns Lars Rune. P-G Traung
och Berndt Festin

Styrelsemöte, kunde i år hållas utomhus! inte särskilt ofta som det
funkar, bilden från styrelsemötet aug 2017 på Möja
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Tage Karlsson
Tage var en av Stockholms skärgårds värdigaste personligheter.
Hans namn har blivit starkt förenat med ögruppen Stora Nassa
i ytterskärgården. Bland seglare och annat båtfolk kallades han
"Nassa-Karlsson" och namnet ingav respekt och trygghet.
Under många decennier bodde Tage Karlsson med sin maka
Inez i en ofta isolerad tillvaro där ute. De levde till stor del i självhushåll på yrkesfiske medan de vakade över skärgården för ägarens
räkning. Den sysslan övertog Tage Karlsson från sin far, som från
1929 haft ansvaret för öar, fisk- och fågelliv. Då var Tage 30 år, men
redan som 14-åring bodde han på Stora-Bonden med föräldrarna.
Tage Karlsson kom att med värdighet och klokhet och djup
praktisk erfarenhet ta hand om det lilla öriket. Många minns
honom också med tacksamhet för hjälp i nödsituationer eller ur
svåra belägenheter - eller för de goda råd han gav besökare.

Tage Karlsson och Jan Wigren
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Han var ett föredöme i hur
man lever i bra gemenskap med
djur och natur - och inte minst
med människor! I ömt och idogt
samarbete skapade han och Inez
ett hem och en utskärsmiljö som
fyllde sinnet med frid och trygghet, även om nordanvinden ylade
och hemfladen gick grön och vit
under stormbyarna.
På äldre dagar flyttade Tage och
Inez in till Möja. Men längtan ut
till Stora Nassa, eller Storskärgår’n,
som öborna kallade den, förde
honom ofta tillbaka till en liten
Tage vid röken på Stora Nassa
pensionärsstuga som ägarna byggt
för deras vilostunder.
Roland Svensson
På Stora Nassa fiskade han förstås och vi var många som besökte
honom och köpte färsk och rökt fisk. Han hade också en liten jordgubbsodling bakom sitt hus, där han och Inez plockade och sedan
åkte ut till besökande båten och sålde från sin lilla jordplätt. Det var
ett stort nöje att få lära känna honom och vid några tillfällen umgås
och få medverka i Erik-Petters snapsvisa. Tage var också anställd en
tid av min far vid elektrifiering av Möja på 40-50 talet, se Agneta
Östermans Bok om Möja. När elströmmen kom till Möja.
Jan Wigren
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Horsten
Fakta om Horsten

Horsten (äldre stavning Hårsten och Horssten) är en ö i Stockholms
ytterskärgård, belägen vid Horsstensfjärden, cirka 3,5 distansminuter söder om Björkskärs skärgård och cirka 7 distansminuter öster
om Sandhamn. Ön, som av många anses som svårtillgänglig även i
lugnt väder med få skyddade platser för tilläggning och oftast höga
dyningar, är långsmal med en utsträckning i ost-västlig riktning på
cirka 1 km och i nord-sydlig riktning på cirka 370 meter. Några
av de mindre kobbarna närmast Horsten benämns som Svinskär,
Källarkobbarna och Skålen. 1,5 distansminut ost om Horsten
finns den sista utposten mot det helt öppna havet, kallad Österskär, en liten ö med en maximal utsträckning på cirka 150 meter,
omgiven av ett otal grynnor. Fyren på Horstens västra udde har en
huvudsaklig ledsektor in från sydväst till sydost. Området är klassat
som riksintresse för natur- och kulturmiljövård. Ön hade ett visst
intresse under kriget då det fanns en spaningsstation där. / Red
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Original akvarell från Österhamna

Roland Svenssons tavlor berättar - ett kåseri om
Horsten av Ingemar Hamskär, Möja

Under sommaren 2017 avslutade Stockholms Auktionsverk en
stor auktion med original och grafik av Roland Svensson. Rubriken på utställningen och den därpå följande auktionen var Roland
Svensson – Skärgårdsskildraren. Bland verken fanns de mer kända
från Möja, Sandhamn, Nassa -, Kallskärs - och Gillögaskärgårdarna men även motiv från andra mindre kända utskärgårdsöar.
Som tillhörande en gammal Möjasläkt fäste jag mig särskilt vid de
utbjudna originalen från Horsten. Horsten är en ö med en synnerligen intressant historia.
Utskärsfisket på strömming och torsk på öar som Horsten
bedrevs i huvudsak under maj-juni och i augusti-september. För
att få nära till fisket som låg avlägset från hemmahamnarna byggde
skärgårdsborna och andra fiskare enkla timrade bodar att sova i och
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Blyertsteckning, två bodar 1930-talet

saltbodar att hantera fångsten i. Fisket tros ha bedrivits här redan
under tidig medeltid och var till en början fritt men blev allteftersom alltmer statligt reglerat. En utveckling som fick sin topp under
kung Gustav Vasa som jagade skatteintäkter i en betydligt större
omfattning än tidigare regenter. Horsten var det mest besökta kronohamnsfisket trots att hamnförhållandena redan då inte var de
bästa. År 1680 låg t.ex. 49 fiskare på ön. På Horsten fanns det då
en representant för staten i form av en hamnfogde som såg till att
hamnstadgan följdes och det fanns ett kapell på ön. Under 1800
– talets början släppte staten greppet över detta utskär och den
kom i privat ägo. De nya markägarna och/eller bodägarna fortsatte
därefter att nyttja dessa utskär för jakt och fiske men i en betydligt
mindre omfattning än tidigare.
Vid tidpunkten för Roland Svensson första vistelse på Horsten,
gissningsvis samtida med bifogad blyertsteckning d.v.s. 1930-tal,
kunde vissa av de äldre Möjaborna som han hade nära kontakt
med, berätta för honom om den stora aktiviteten på ön förr med
stora fiskfångster och om den stora dramatik som kunde utspela
sig på ön under stormiga dagar och nätter. De dåliga hamnförhållandena gjorde att skärgårdsborna hade lärt sig läsa de signalerna på
oväder som naturen omkring Horsten erbjöd. En sådan signal var
att vissa undervattens grynnor (s.k. bådar) utanför Horsten började
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Ovan - Gammal skiss från Horsten
Nedan - Hästhålet Horsten sept. 1974
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bryta i den ökade dyningen. En annan signal på oväder var att
”Hästen” - en liten klippa vid infarten till Österhamna - gav ifrån
sig ett smällande ljud. När ”hästen skiter” sa min farfar Algot då var
det dags att ta upp redskapen och bege sig hem till Möja.
Bildbearbetning och foton Jan Wigren

Gammalt fiskekummel
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Ovan - Öhamnen idag mot norr
Nedan - Öhamnen idag mot söder
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Ovan - Rester av den militära spårningsstationen
från krigstiden
Nedan - Låglänt strand mot norr
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Denna gamla timrade bod på den tid Roland S besökte ön stod öppen d.v.s. sjöfarare kunde - om inte ägarna var där - nyttja den för en natt. Den oskrivna regeln
var att man då skulle lämna boden i samma skick som när man kom d.v.s. med
inburen ved, och kaffe, socker och salt på hyllan. Bilden visar Ingemar Hamskär
och Anders Westerberg
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Från skida till segel

en vårminiatyr av Roland Svensson 1950

I slutet av april - när man andra år har kunnat masta på sin båt - låg
isen som ett pansar över fjärdarna både öster och väster om Möja. I
daggryningen var föret snabbt och med sparkstötting eller på skidor
kunde man utan ansträngningar färdas tio nautiska mil i timmen.
trots att man vid den tidpunkten längtar efter öppet vatten och sjösättningsstunden så kan ingen som upplevt vårliga isfärder glömma
eller avstå från sådana dagar.
Men plötsligt hör man lärkan drilla över isvidderna, och någon
rapporterar att den första "isspjärnan", sädesärlan har anlänt. Såsom
genom ett trollslag sker den stora förändringen i havsbandet. Isen
blir vattensjuk, landlös och porös, och en morgon är havet isfritt.
Båtägare och varvsfolk får bråda dagar, de hinner knappast iakttaga hur snabbt våren driver undan vintern i markerna för att själv
överrumplas av försommaren. Det låg endast fem veckor mellan en
isutflykt jag gjorde med Nassa-Karlsson och en stadsvän och den
högtidliga stund, när båten med buktiga seglen gled ut mot det
utskärsland, dit vi skidat.
Det är för varje båtägare en av årets lyckostunder, när han åter
sitter i sin båt och seglar sommaren till mötes. Trots den tillfredsställese jag känner då, så erinrar jag mig alltid de ord som en shetländsk fiskare yttrade en morgon när solen steg ur havet. ”One day
more - one day less!”
Bearbetning Jan Wigren
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Vintervila Litografi av RS från Möjavarvet
Nästa sida
Överst - Bidevind Litografi av RS
Nederst - Blankt sund Litografi av RS
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Om skärfolks
föda under
självhushållets dagar
Jag kommer ihåg en sensommarvecka i en utskärgård. Jag hade funnit en trygg ankarplats i en skyddad lagun och fördrev dagarna med
arbete och matlagning. Jag var innesluten i solvarma dygn med fuktig, däven luft, som det brukar vara under rötmånadstiden, och av
ljumma nätter när stjärnorna började framträda på himlavalvet.
En afton gled några segelbåtar in i skärgårdens hägn. Den sista
svaga aftonbrisen förde de vita seglen mot natthamnen. Jag upp-

Litografi från Stora Nassa, Petrus sumpjulle
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Litografi av Roland S, Utskärssegling

täckte att det var gamla vänner och glädjen var ömsesidig. I den
stilla kvällen rodde jag över till båtarna för att byta nyheter. Det
finns vissa stunder när livet tycks enbart vänligt och generöst - en
sådan stund är när man sitter bänkad i en sittbrunn omgiven av
goda vänner och kan betrakta världen med all den vishet som en stadig pjolter bidrager till. I en av båtarna dukades det till måltid, och
snart kallades vi till bords. Det var en vacker syn, med smörgåsbord
och småvarmt; bukiga båtglas och en immig flaska. Bordet var pyntat med renfana och strandveronika, havsbandets sirliga blomster i
de svenska färgerna. Det var en typisk båtmåltid, det vill säga något
över tillgångarna – men vad unnar man sig inte efter en frisk dagsseglats! Den bestod av konserverade födoämnen från skilda delar
av världen och utgjorde en tydlig bild av hur samfärdseln förändrat
våra betingelser och ökat vårt beroende av omvärlden. Vi kunde
äta sardiner från Portugal, oliver från Spanien, räkor från Lofoten,
krabba från Ryssland, lax från Alaska, makrillrom från västkusten,
champinjoner från Frankrike, corned beef från Argentina, osyrat
bröd från Tyskland, ost från Holland, kex från England, frukt från
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Kalifornien, och till det brasilianska kaffet bjöds franska och skotska drycker.
Det blev naturligtvis en sådan kväll, när både det förgångna
och framtiden tycktes glömda. När vi tackade för den rikliga och
omväxlande båtmåltiden svarade värdinnan blygsamt: ”det är
ingen konst att proviantera nu för tiden – den konserverade och
djupfrysta maten gör att man glömmer hur man förr fick kämpa
mot möglig och surnande mat i proviantboxarna. Tyckte ni verkligen att det smakade gott? Jag skulle nog helst ha velat bjuda på
”riktig” mat, men det är så arbetsamt och svårskött att ha ombord,
jag klarar inte upp det numera.”
Svaret födde en fråga som intresserade hela sällskapet: Hur levde
utskärsfolket förr i tiden, när de under långa perioder isolerade sig
ute i havsbandet för att bedriva lekströmmingsfiske. Vad för slags
proviant förde de med sig från ”hemlandet”? det var många munnar som skulle mättas, och mycken törst som skulle stillas i den
karga sötvattensfattiga milj. Skärgårdsbornas viktigaste fiske var
just lekströmmingsfisket, som inträffade efter ”höande” och utövades i de yttre skärgårdarna. Den strömming som då fångades skulle
saltas, och på hösten, vid ” upplandstiden, ” bytas mot brödsäd och
andra förnödenheter. Saltströmmingshandeln var jämte kreatursskötseln själva stommen i skärgårdsbornas ekonomi.

Litografi av Roland S, Gillöga västerskär
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Efter skördeandens jäkt och slit längtade folket ut till de vida
vattenvidderna, där vindarna svalkade trots rötmånadshettan. I
mitten av juli månad ” bar man i båt” all den proviant och alla
de redskap som behövdes för flera veckors arbetsliv från gården.
Det var matskrin, slafat, sängkläder, färdtäcken, skinnlämpor, och
stora byttor med surmjölk, kaggar med sirap, saltsäckar, och kärl
med ättika. Lasten trimmades väl under rundskotten, och allt folk
som kunde undvaras från gården gick i båt under stoj och skoj. Var
det lämplig vind hissades segel och var det fler båtar som lämnade
hemön samtidigt blev det kappsegling: det låg stor heder i att vara
en skicklig rorsman! Var det otjänlig vind eller bleke, stacks sträckårorna ut.
När man kom fram till fiskelägena bar man upp sin ”nistning”
i de låga gråstugorna som fanns där och inrättade sig för minst
sju veckors vistelse på utkobbarna. Ett tjog knallhårda hålkakor
hängdes upp på en spik innanför dörren. Var det välbärgat folk
kunde en saltad fårbog dingla under taknocken, eller en smörtina
skjutas in under fållbänken – men det var lyxmat för de flesta. Tio
och femkannors byttorna med surmjölk kånkades upp, det var en
viktig del av kosten. Surmjölken jäste så att det pyste ur byttorna
när locken lättades, berättar gamla skärgårdsbor. När den drycken
började sina, drygades den ut med vatten och fick ett nytt namn
”blandmjölk” eller ”bland”. Sirap och ättika var oumbärliga ingredienser för en husmor i ett utskärshushåll. Sirap, utrörd i vatten
och smaksatt med en droppe ättika fick ersätta sötmjölken när man
skulle äta sin ”vattgröt”. Rågmjölsgröt ”vattgröt”, ofta tillsatt med
en slev korngryn var regelbunden kvällsvard.
När folket kom in från havet i solnedgången, efter att ha lagt ut
skötarna, skulle trestopskannan vara inmakad mot elden, och i den
varma sommarkvällen slog man sig ned på berget utanför boden
för att äta sin enkla kost. Utom tidigare uppräknad föda förde man
med sig toppsocker, vetemjöl (som man inte slösade med) lagerbärsblad, kryddpeppar, ärtor, cikoria och något kaffe. Potatis var
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Litografi av Roland S, Spisen

inte vanligt, endast en storbonde kunde vid denna tid på året ha
fjolårspotatis kvar. Några gillögafiskare lyckades med konststycket
att odla en liten fyrkant med potatis på Gillöga Storskär, odlingen
gödslades med strömmingsråk.
Vad som kanske mest förvånar oss nutidsmänniskor är att fett
och köttmat saknades, samt att skärfolket aldrig medförde färskvatten när de skulle vistas en längre tid på utskären. Till matlagning
användes sjövatten, men man var noga med att hämta vattnet långt
ifrån bebyggelsen för att få vad man kallade rent vatten. Färskvatten hämtades ur en gröpa i berget som man skurade och höll fri
från växtlighet, den kallades ”bäck”. Ett Bäckskär finns nästan i
alla utskärgårdar som hyst fiskarbefolkning någon gång. När man
hämtade sötvatten ur en ”bäck” la man en säck över träbyttan och
öste vattnet med en skopa för att sila bort grodyngel och annat.
Färskvatten användes enbart till ärtkaffet och till dricksvatten.
Till livets nödtorft hörde ett skålpund snus eller om man var
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rökare ett paket Gävle vapen – men norsk rulltobak och Malmö var
också omtyckta, de hade den fördelen att de kunde bäras i munnen under avsevärd tid och därefter torkas på spiskransen och att
omsider hamna i kritpipan.
Vid tiotiden på morgon förtärdes huvudmålet. Den vanligaste
rätten var strömmingssåd. Denna soppa lagades av klippt strömming kokad i sjövatten. Som ersättning för skuren potatis gjorde
man klimp, rombullar eller fiskleverbullar som fick puttra i sluringen. De bestod av strömmingsrom, fiskrom eller torsklever som
mosades tillsammans med rågmjöl och något vetemjöl. Ibland
vankades såd på sik eller abborre, det ansågs vara festmat. All fisk
kokades tjugo minuter tillsammans med kryddpeppar, lagerbärsblad och något salt – spadet kunde smaksättas med ättika eller surmjölk. Överhuvudtaget var allt sovel starkt kryddat och den syrliga,
eller sötsura smaken är något som många gamla öbor föredrager.
Kanske var det en metod att göra sovel drygare.
Den riktiga söndagsmaten och skärlivets kulinariska höjdpunkter var när man fick äta ett skrovmål på kokta sikskallar eller torskhuvuden, som var fyllda med leverbullar eller när ett rågat fat med
gräddvita sikbitar serverades. Den festen och smaken kan en gammal skärgårdsbo beskriva med sådan inlevelse att en övermätt person blir hungrig på nytt.
Man åt mest kokt mat – undantaget kunde vara nyrimmad
strömming som halstrades. Den sotiga strömmingen stjälptes
direkt i en gryta med hett saltvatten – och fick därigenom en extra
saftighet. Någon supanmat förekom inte när man låg ute bland
fiskeskären, och bordsdryck var inte heller vanligt. Efter maten när
man rapat stort för att uttrycka sin belåtenhet, drack man en slurk
vatten och återgick till arbetet.
Mitt på dagen kokades en panna ärtkaffe, som kanske piffades
upp med några bitar cikoria. Var det söndag blandades en tredjedel
kaffe med de rostade ärtorna för att fira vilodagen.
Vardagens olika arbeten kopplade i varandra och höll männis- 56 -

Litografi av Roland S, Petrus fångar en gädda
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korna i ständig verksamhet med att lägga ut nät och "stena skötar",
att sätta ut, bärga och laga redskap, gäla och salta strömming och
rensa fisk, endast en dag i veckan härskade tystnad över hamn och
bodar och det var söndagen. Sabbatsfriden fick inte brytas- seniga
armar och magra kroppar behövde väl den vila som erbjöds, den
dagen vaknade man inte förrän solen stod högt över horisonten.
Det var en fridfull bild med rökar som steg från de låga bodarna
och gockande svärtskullar som matade sig nere i hamnen - och runt
omkring från skärens labyrinter klingade vadarfåglarnas flöjtmusik.
Kvinnor klädda i röda formsydda livstycken, skymtade i boddörrarna och män tassade försiktigt ner till stranden för att söndagsvaska sig, de hade ljusa blaggarnsskjortor, knälånga kalsonger med
band deras ben var mjällvita men fötterna solbrända och trampdynorna läderartade. Efter tiomålet plockades postillan fram och
någon läskunnig stavade sig igenom dagens text med allvarlig min.
resten av dagen ägnades åt vila, man besökte varandra språkade

Litografi av Roland S, Kalle Anderssons bod
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om väder och fiske, kanske rodde man över till småskären eller till
tordmulkobbarna, där också uttern brukade ha sitt gryt. När inte
arbete hetsade och pockade fick tiden plötsligt ett nytt värde: långsamt, mycket långsamt sniglade dagens timmar förbi. Sakta vred
sig skuggorna runt husen och blev längre. Knott och mygg dirrade
över blanka hällkar. Aftonen blev vindstilla och ute vid horisonten
siktades några segelskepp som fastnat i bleket. Så kunde en sommardag förflyta för ett härdigt släkte, som var tacksamt och förnöjt
om bara försynen unnade dem hälsa och daglig mat.
Vid Augusta i september var lekströmmingsfisket i allmänhet
slut. Utskärsfloran flammade i starka färger som ett avsked till sommaren, och vinden hade fått ett gnagande läte som höll skötfiskaren vaken under natten, man började längta in till land.
En morgon fläktade den sydöstliga brisen, det var god vind för
hemseglatsen. Man rymde bodarna och plockade i båt. Fyllda fjärdingar och tunnor var redan trimmade ombord. Årets viktigaste
fiske var avslutat. Ett fiskelag om två man ansåg tjugo tunnor
strömming om ca 100 kg per tunna vara god fiskelycka. Båtarna
roddes ut ur hamnen, seglen hissades och med vinden in i akter om
tvärs styrdes västlig kurs mot hemlandet - där man visste att präktig välkomstmåltid skulle dukas. Efter all fiskmat skulle bönvälling
med hackad persilja, färsk potatis med stekt fläsk med fläskflott
smaka nästan lika gott som sikskallar och torskhuvuden.
Roland Svensson
bearbetning Jan Wigren
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Hösten
Utetemperaturen sjunker och när gryningen kommer är marken
vit. Krasse och ringblommor slokar och är frostbitna i rabatten. De
berättar att vintern nalkas.
Himlen är molnfri, renblåst av nattens nordliga kuling och jag
får uppleva en senhöstdag av stor färgprakt och skärpa. Rött gult
och orange dominerar i markerna, men särskilt fint färgad är fjärdens koboltblå yta som bakgrund för rönnbärens cinnoberklasar
och den röda sjöboden.
Vad beror det på att växtvärlden byter colorit och skepnad när
frostnätterna infinner sig? Livet och tillvarons sinnrika mekanism
vakar ständigt över oss. Träden vill skydda den livsviktiga kvävehaltiga klorofyllen som kan skadas av kölden- den dras in i stammen,
eller omvandlas till nya kvävehaltiga ämnen. Det gula och röda i
skogen som gläder vårt öga är xantofyll och karotin, det mustigt

Höst Stora Nassa, litografi av RS
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djupröda som prunkar i olvonblad och vildvin är anthocyan. Efter
denna skyddshandling har den stora skogen organiserat sig för
överlevnad. Svällande knoppar som väntar på våren, vilar medan
trädet sover. Växtligheten tar avsked med en färgfanfar innan kung
Bore och vintersömnen lägger sin vita mantel över naturen. Allt
detta har jag läst i en bok!
Så prosaiskt naturens under kan framställas – men ändå finns
något för oss lekmän oförklarligt stort i detta skeende – ungefär
som när vi betraktar stjärnrymden en klar vinternatt.
Låt oss inte bli högmodiga i vår nya teknikvärld, låt oss inte växa
ifrån det enkla, låt oss inte glömma att däggdjuret Homo Sapiens
är sin egen fiende – den enda varelse som hotar hennes existens,
miljö och framtid.
Roland Svensson
bearbetning Jan Wigren

Höst Lilla Nassa, litografi av RS
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Roland Svensson
som skärgårdslitograf
Den som särskilt eftertraktar att kalla Roland Svensson för realist
bör passa på. Det kan när som helst inträffa att beteckningen blir
för snäv.
Festina lente, skynda långsamt, skulle vara en ytterst passande
devis på Roland Svenssons artistiska vapensköld, ifall konstnären
funderar på att skaffa sig en sådan. Även för intresserade kritici har
det emellertid tagit sin tid att inse att Roland Svensson skyndar
långsamt. Fylld av beundran för hans konst har man haft lust att
hetsa honom mot nya uppgifter och till djärvare tag. Det har varit
kärt besvär förgäves, ty i konstnärliga ting visar Roland Svensson
en hälsosam envishet.

Litografi Utskärgård
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I sin konst har han emellertid nått den stora form som man
länge en smula otåligt önskat honom. Den börjar allt tydligare att
skymta i hans verk utan att allt prägla dem alltigenom. Den intresserade har kunnat finna tendenserna under några år och iakttager
nu med glädje, hur den monumentala formen självklart växer fram
ur hans säkra realism.
Det är tänkbart att Torsten Svedfelt har rätt i sin givande presentation av den vackra serien skärgårdslitografier, som Roland Svensson i vår gett ut på ARS förlag. Svedfelt påstår där att det är konstnärens litografiska verksamhet som lockat fram monumentaliteten
i hans nutida syn på motiven. I den litografiska tekniken - särskilt
flerfärgslitografin - ligger onekligen insmugglat tvånget till förenkling. Och för en allvarligt sökande realist innebär förenkling nästan
alltid en monumentalare gestaltning.
Denna monumentala tendens - som i framtiden vinkar med
freskomåleriets stora, inspirerande ytor - återkommer i snart sagt
samtliga litografiska blad och inte minst i figurskildringen. Skall

Original förlaga till lito Stångmärket

Lito Stångmärket trolig upplaga 90 ex
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några blad nämnas, skulle det vara den logiskt gestaltande ”Utskärgård” och den mjuka snöbilden ”Februaridag Möja”, och den
skickliga färglitografin ”Stångmärket”.
Alf Liedholm
Denna recension av Roland Svenssons första mapp innehållande
sex litografier gavs ut 1946 vilket innebär att den måste vara skriven samma år: Upplagan var 55 ex för utgivare och press, 495 ex
för försäljning, av de senare är 75 ex numrerade och signerade. Det
intressanta i det här sammanhanget är att den sjätte bilden i mappen, ”Stångmärket”, troligen bara gjordes i 75 ex. Det var nämligen
den enda som var gjord i flera färger, vi tror att tanken var att alla
495 mapparna skulle förses med den sjätte litografin men att det
aldrig blev av.
Litografierna trycktes hos Nylunds Litografiska Anstalt i Stockholm.
Vi vet också att Roland senare blev mera intresserad av stentryckeriets möjligheter som han provat på 1936 under sin utbildningstid.
Jan Wigren
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Roland Svensson
försäljning och utställning
2017 på Auktionsverket

Även i år hade Auktionsverket försäljning av ca 100 verk av Roland
och en stor del av dem var original. Vi återger härmed introduktionen och har också tagit med en del av bilderna som finns på olika
platser i årsskriften.
Jan Wingren

Så här skriver man om RS

Roland Svensson (1910–2003) är en av tre konstnärer som ingår
i Stockholm Auktionsverks sommarutställning, där över 100 verk
kommer att presenteras.
Stockholmaren och storstadssonen Roland Svensson sökte sig

Blandteknik av Roland S, Farbror Anselm bygger brokista
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tidigt ut mot havslandet och försökte alltid uppleva och tolka detta
ur skärgårdsfolkets perspektiv. Han såg det som sitt kall att i ord
och bild dokumentera detta liv innan det skulle försvinna.
Som landskapsmålare har främst Karl Nordström varit hans
mästare, därnäst Axel Sjöberg som föredöme i sin naturtolkning.
Roland Svensson nämner själv även Bruno Liljefors då som skärgårdsskildrare. Under studietiden på 1930-talet vid Konstakademin
växte hans intresse för grafiken. Skolan för Grafisk Konst leddes av

Mälartorget,Utsikt från mitt fönster
(RS första bostad vid Mälartorget ), förlaga till lito
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konstnärerna Emil Johanson-Thor och Harald Sallberg. Bland alla
grafiska tekniker var det Sallberg som 1936 fick Svensson att välja
den litografiska.
Upptäcktsfärderna till Möja, Sandhamn, Nassa-, Kallskärs- och
Gillögaskärgårdarna samt Nord- och Sydatlanten har inspirerat
honom till åtskilliga verk.
När Roland Svensson 1978 i samband med Stockholms Universitets 100-årsjubileum fick utmärkelsen filosofie hedersdoktor skedde det med motiveringen ”Konstnären Roland Svensson
har skapat sig en erkänd ställning som målare, främst med motiv
från Stockholms skärgård, men sedan även med verksamhetsfält
utsträckt till andra kuster och oceaner. Vid sidan av sin sedan länge
erkända ställning som konstnär har Svensson alltmer kommit att
även i skrift skildra olika marina miljöer på ett framstående sätt.
I hans produktion märks flera på mångåriga forskningar grundade skildringar från Stockholms skärgård men även från ett flertal ö-samhällen, där människors livsvillkor till övervägande delen
domineras av den marina miljön, t.ex. Tristan da Cunha.

Ovan - Kyrkviken Möja, förlaga till Lito
Höger - Parkbänk i Bordeaux, pastell
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Några tidiga
dagboksblad
Som vi vet började Roland skriva ett antal dagböcker, ca 230 st,
främst för att komma ihåg och berätta om sina upplevelser för den
egna familjen. De är fyllda med texter och bilder.
Fyra av dem finns utgivna i en faksimilutgåva tillsammans med
fyra litografier "Dagar i Skärgård och annorstädes". Det intressanta
är att jag tror att vi har hittat början på dessa dagböcker från 1944.
Jan Wigren

Vänster - Framsidan
Höger - Ett blad i boken
Överst nästa sida - Senare dagböcker
Nederst nästa sida - Omslagskassetten
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Flyktingar på Gillöga
Till Gillöga sökte sig flyktingar bara en gång. Det var i november
1944. De enda som var där ute då var Sigge Svensson och Gustav
Karlberg.
De lade skötar ute på Mulkobben på eftermiddagen, när de fick
se tre små båtar utifrån, fullastade med folk. De förstod varifrån
de kom, vinkade åt dem och fick dem att nalkas i en försiktig lov.
Från båtarna ropade man några frågor på bruten svenska, undrade var man hamnat och om det fanns militär.
Ni är i Sverige svarade Sigge, och här finns ingen militär. De
lotsade in dem här till Västerskärs hamn och kokade strömming
och potatis till dem.
Det var trettiotvå män och kvinnor men inga barn. Alla bodar
fylldes, även Herrarnas stuga, som visserligen står låst men där man
tog sig in genom ett fönster.
De som talade den bästa svenskan var en skollärare och hans
fru, som bodde i Johns bod. Hon var gravid och födde sitt barn tre
dagar senare på Möja. Sigge frågade skolläraren vilka de föredrog,
tyskar eller ryssar. Skolläraren svarade att det var ungefär samma
skillnad som mellan tuberkulos och lungsot.
Mellan 300–400 estländska flyktingar har kommit in över Möja
skärgård.
Två familjer har placerats i Berg där de arbetar som snickare och
fiskare.

Blandteknik av Roland S, Gillöga Västerskär
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Litografi av Roland S, Bodar på Gillöga

De blir kanske bofasta. Sådant har hänt förr, Möjablodet har
fått många injektioner förr från andra sidan Östersjön. Under
1800-talet hände det inte så sällan att liflänningar seglade över och
blev kvar. De var tystlåtna om sina motiv men det antogs i allmänhet att de hade sina anledningar att vara missnöjda med de ryska
myndigheterna. Formaliteterna var inte svåra på den tiden, de stannade helt enkelt. Tog sig svenska namn, kyrkskrevs och gifte in sig.
En av dem var Johns morfar, Carl Johan Englund i Ramsmora,
om vilken kyrkboken säger ”född 1809 i Lifland, läser hjälpligt
innantill på sitt eget modersmål".
Ur boken Gillöga, 1948.
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Gå med binde
Daniel Sjöblom föddes år 1884 i Berg på Möja. Han utbildade
sig till lärare men återvände varje sommar till sin stuga på Udden
i Berg. Hans betraktelse ger oss en inblick i hur en alldeles vanlig vinterdag kunde fördrivas. Hur man sökte omväxling i ett enahanda arbete som var nödvändigt för familjens överlevnad.
När vi var barn var det vanligt att man gick ut med binde, dvs
man tog sin bindtjyva med en påbörjad sköte, och stegade in till
grannen eller till en avlägsen liggande stuga och utan vidare bör-

Ovan - Segelreparation Nästa sida överst - Bindtjyva
Nästa sida nederst - Barnarbete
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jade binda. Detta skedde utan
någon föregående begäran eller
tillsägelse. Man kallade detta för
”att gå ut med göra”. I stället för
binde hade kvinnorna virkning
eller stickning som handarbete.
Vid ett sådant tillfälle ville man
binda i kapp med husets bindare.
I varje hem band man fiskeredskap i synnerhet på ruskvädersdagar. Var det storbindardagen, som
inföll omkring ”fettisdan”, började man binda redan i tretiden
på morgonen. Den som var flink
i fingrarna, kunde binda en famn
eller tre alnar på en tätsköte.
Man blev bjuden på kaffe på
förmiddagen och till middag rejäl
husmanskost, såsom soppa på salt
kött med råskalad potatis i soppan. Fick man då klimp i soppan
blev det ett riktigt kalasmål.
Det blev en rolig omväxling i
det enahanda bindandet att gå till
varandra med binde. Naturligtvis gjordes återvisit efter samma
schema. Detta bindande började,
då rågen syntes till ”bys” på hösten, dvs då rågbrodden syntes
från från åkern till byn. Så fortgick bindandet till vårdag.
Sammanställt av
Gunilla Pettersson Sandhamn
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Nytt från
Tristan da Cunha
Som vi vet låg denna ö varmt om hjärtat hos Roland Svensson.
Han besökte ön ett flertal tillfällen och har många motiv från ön
och han var mycket omtyckt där och hade många goda vänner.
Därför följer vi upp och rapporterar om viktiga händelser på ön.
I oktober förra året begav sig svenska byggfirman Top Housing
till den otillgängliga ön Tristan da Cunha för att bygga en ny vårdcentral. För några veckor (sept. 2017) sedan kom teamet tillbaka
till Höllviken.
Ön Tristan da Cunha ligger mitt i Atlanten och räknas som världens mest otillgängliga ö med befolkning. Drygt 300 invånare bor
på den brittiska kolonin där det stundtals kan blåsa 80 meter per
sekund och regna 100 millimeter per dygn.
Redan på förhand visste byggföretaget att vädret skulle bli den

Bygget sett ovanfrån
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stora utmaningen. När båten med
delarna till den nya vårdcentralen
anlände såg vädret bra ut, men
efter bara några dagar drog en
storm in.
Sedan höll stormen i sig i
närmare fyra veckor. Det tog 48
Ovan - Lossning av byggnadsmaterial
dagar innan vi kunde börja lasta Nederst - Den färdiga byggnaden
av, säger projektledaren Mikael
Larsson.
När vädret väl skiftade gick ilastningen och bygget enligt plan.
– Det kritiska momentet var att få i land allt material, men allting höll, man fick också ta iland moderna maskiner för att kunna
montera och färdigställa byggnaden. Vi tappade lite smådelar i
vattnet, men turligt nog var det saker som flöt, säger Mikael Larsson på Top Housing. Nu är allt klart och vårdcentralen invigdes
den 9 juni i år.
Jan Wigren
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Rolands stipendier
Under studietiden på akademien torde Roland haft en ganska knaper ekonomi. Säkert hade de flesta på akademien samma problem.
Från 1934 till 1940 fick Roland många mindre belopp inom
ramen för sina studier.
Här redovisas avdrag på Rolands registerkort från akademien.
Kortet är upprättat 1952 vilket innebär att de gjort en revision,
som lett till ett samlat dokument.
Av dokumentet kan vi dra slutsatsen att Roland var en ”ärlig
arbetare i örtagården”.
Roland var ju intresserad av London och Paris. De små belopp
som föll ut var säkert till hjälp. En hundralapp då motsvarande ca
7–800 kronor idag. De små beloppen hade alltså ganska betydande
köpvärde.

Unga tecknare

1938 inrättades en fond som skulle stötta unga tecknare. Fonden
hette Maria Leander-Engströms minnesfond. 1938 sökte Roland
resestipendium från fonden med fem bilder, som tillsammans med
övriga sökandes bilder ställdes ut på Nationalmuseum, som förvaltade fonden. Om Roland sökte stipendiet 1939 eller 1940 är
oklart, men 1941 var det Rolands tur att ta emot resestipendiet på
3000 kronor, en betydande summa på den tiden.
För Roland gällde nu att välja resmål. Leander-Engström, själv
norrlänning, hade gjort mycket betydande målningar från den
svenska fjällvärlden. Samma gällde Helmer Osslund som kanske
stod Roland närmare.
För sin studieresa valde Roland först Höga Kusten, för att sedan
åka vidare till Saxnäs vid Marsfjäll. Roland valde alltså LeanderEngströms fjällvärld.
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Teckning av Roland S, Utskärgård

Resan började i slutet av augusti 1941 då han steg ombord på
Sveabolagets ”Brynhild”. Den 28 augusti anländer han till Härnösand, Lubbe Nordströms hemstad. I Rolands kvarlåtenskap fanns
bl.a. en målning av Lubbe Nordström; måhända fanns det, eller
blev det så småningom en koppling mellan de båda. Roland hade
nog tagit del av Lortsverige, som utkom 1935 och som då väckte
en stor samhällsdebatt.
Väl i Härnösand går han till Busscentralen. Han tar en Werner
Westin buss för vidare befordran till Nordingrå. (Werner Vestins
bussar ser Du fortfarande men nu i Stockholm)
Det är brinnande krig och Roland kanske fick se något han aldrig sett förut. Vid hållplatserna lämnade konduktören ut paket bl.a.
från Systembolaget. Från morgonturen från Docksta stannade bussen och tog emot uppdrag för diverse uppköp i Härnösand.
Bussarna betydde kontakt med yttervärlden. Privatbilar fanns
knappast. Drivmedlet var gengas.
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Båda teckningarna ovan som vi tror är från
Höga kusten har förmodligen refuserats av
Roland men inte kastats, de har därför rivmärken
över bilden som senare försökt repareras.
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Teckning av Roland S, Stora Nassa

Efter 2,5 mil kommer Veda färjeläge och färjan Hornö-Veda.
Det är här en dryg kilometer över Ångermanälven. Nu så här i
efterhand kan jag önska att Roland från Härnö-Nyadal tagit en
tripp uppströms längs Ångermanälven. Men Roland kände sig inte
hemma det nya landskapet så olikt Stockholms skärgård. Emellertid minns vi Rolands bilder från London och Themsen med kranar
och båtar. Om han bara åkt några kilometer uppströms fanns då
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Teckning av Roland S från studietiden, motiv okänt

många skogsindustrier: sågverk och massafabriker. Vid dessa fabriker förtöjde ångare vid kaj; om de skulle lasta pappersmassa medan
plank och bräder lastades i pråmar som drogs ut till ångare, som
låg på redden. Roland hade fått se ett stort antal bogserbåtar och
passagerarfartyg i arbete. Den största och starkaste bogseraren var
Kolbjörn som under vintern bröt is i Ångermanälven. I Stockholm
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hade St. Erik samma uppgift.
Han hade även fått se den
riksbekanta passagerarbåten
”Strömkarlen”. Roland hade
kunnat dokumentera det
strävsamma livet i Ådalen till
glädje för eftervärlden. Det
hade även funnits utrymme
för ett ångermanländskt
”Sandhamnshål”.
Men Rolands resa fortsätter från Hornö. Efter tre kilometer kommer han till Utvik.
Jag bodde då några hundra
meter från vägen, som var
en pulsåder i vår kommun.
Vägen var dåtidens E 4.
Roland fortsätter så till
Nordingrå där han troligtvis tar in på Kiörnigsgården,
traktens enda hotell.
Därifrån tar han sig några
kilometer till Bönhamn. Ett
fiskeläge innanför Högbonden, Sveriges högst belägna Teckning av Roland S från studietiden,
modell okänd
fyr. Roland gör den pastell
som finns avbildad här.
Bönhamn och Norrfällsviken var två fiskelägen i Nordingrå där
mycket strömming landades till förstärkning av ”folkhushållet”.
Strömming kunde man nämligen köpa utan kuponger.
Beträffande motiven fann sig Roland inte så väl tillrätta. Det
finns därför få bilder från Rolands resa på Höga Kusten.
Han fortsätter emellertid med buss till Sollefteå. Sannolikt pas- 83 -

serade han då Sandö där fordom fanns ett välkänt glasbruk med
Frans Berwald som disponent. Glasbruket var borta men Sandöbron var under byggnad. Den 1 september 1939 rasade den första
bron som då var under byggnad.
Inga Rolandbilder är kända från resan Bönhamn – Sollefteå.
Från Sollefteå reser Roland vidare till Saxnäs och till konstnärsfamiljen Folke Ricklund och deras gästgiveri Saxnäsgården.
Saxnäsgården ligger vid en stor fjällsjö, Kultsjön.
Under svåra väderförhållanden ger sig Folke och Roland ut på
seglats i en Måsunge, som kapsejsar. De båda simmade till en ö dit
Måsungen också flöt iland! Slutet gott, men det hade lätt kunnat
bli Folke Ricklund och Rolands sista resa.
Roland stannar rätt länge i Saxnäs. Han vandrar till fjällbyn
Marsliden och ett lappkapell där han följer en mässa och ett bröllop.
Familjen Ricklund åker bort och Roland kunde då studera deras
konstbibliotek. Familjen kommer tillbaka och konstnären Hugo

Högbondens fyr
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Zuhr kommer på besök. Under många år kommer familjen Ricklund att gästas av konstnärer, som vill ta del av fjällvärlden.
Roland beslöt sig att åka hem. Han skriver till Ingrid att han har
500 kronor kvar!
Han hamnar åter i Bönhamn hos familjen Snell som Roland
hade träffat på uppresan. Han bodde gratis en vecka hos Snell och
gjorde ett antal teckningar på fyrön där Högbonden ligger.
Så slutar Rolands norrländska resa. Resestipendiet blev väl
utnyttjat.
Han fick inte se färdiga Sandöbron, ej heller dagens Högakustenbro.
Det var en annan tid, men resan kanske gav mersmak till kommande resor till främmande öar och världar.
Som jag tidigare nämnde hade Pelle Åberg antingen köpt ett
torp i Nordingrå eller kom att köpa senare. Pelle Åberg fick sin
utbildning på Konstindustriella skolan med flera skolor. Han var
född 1909 och var mycket social. Bland annat var han klubbmästare i Konstnärsklubben ett antal år. Roland bör ha träffat honom
i kretsen av de Unga. Det mest sannolika är att torpköpet är av
senare dato.
Någon gång på 1980 talet gick vi upp till Höga Kusten med cyklar ombord. Vi tog dem i bruk i Bönhamn för cykelturer i Nordingrå. Först en uppförsbacke från Bönhamn, sedan en av Sveriges
brantaste backar neråt! Jag klarade livhanken med ett nödrop då
bromsen strejkade. Så lite av Nordingrå som motiv, den som gjort
fantastiska bilder därifrån är Helmer Osslund, ett praktstycke kan
vi se på Valdemarsudde. Osslund kunde ge uttryck för den vresiga
och trolska naturen. I Rolands bilder ser vi ofta en öppen horisont
med öar i förgrunden, något som Nordingrå inte kunde bjuda på
Sten Erickson
Källor: Konstakademin, Nationalmuseum, Roland Svensson Ömänniskan av Ulf Sörensson
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Överst - Blandteknik av Roland S, Sandhamnshålet vinter, förlaga till litografi
Ovan - Blandteknik av Roland S,
Sandhamnsvinter utsikt från Sundbergs fönster
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Överst - Pastell Roland S, Färöarna
Ovan - Teckning av Roland S, Svenska Lillö
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Överst - Pastell av Roland S, Röder
Ovan - Litografi av Roland S, Stora Nassa
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Roland S och exlibris
Vad är exlibris?

Denna artikel handlar om en kanske mindre känd sida av Roland
S bildkonstnärliga verksamhet, nämligen exlibris eller bokägarmärken. Ordet exlibris är latin och betyder ”ur bibliotek/boksamling”.
Bokmärket innehåller ofta, utöver ordet exlibris, ägarens namn
eller monogram samt något motiv med syfte på ägarens person,
intresse eller yrkesmässiga verksamhet. Ett exlibris är i regel ett litet
ofta fyrkantigt papper som således anger vem som äger eller har
varit ägare till en bok. Motivet på exlibriset är för det mesta utfört
av en konstnär eller någon med konstnärlig smak. Namnet ska vara
väl textat eller satt med vackra typsnitt. Exlibris med konstnärliga
former, det vill säga inte enbart namnet eller monogram, anses av
många som kanske bäst svara mot idén med ett exlibris. Bruket av
exlibris är mycket gammalt.

Exlibris i Rolands bibliotek
Rolands för egen användning utförda exlibris

Som kanske de flesta läsare av denna årsskrift känner till hade
Roland S ett omfattande eget bibliotek med böcker som spände
över många ämnesområden. Biblioteket utökades ständigt med nya
titlar för att bl.a. få faktaunderlag och idéer till sitt författarskap
eller konstnärskap men även för att få en njutbar läsning. För att
pryda bibliotekets böcker utförde Roland S åtminstone två, av mig
kända, exlibris till sig själv. Det ena fick formen av ett nakterhus,
det vill säga ett stativ för en fartygskompass (sjöterm), med Rolands
signatur och ordet exlibris, se bild 1. Jag har dock ingen uppgift
när detta tillkom och i vilken omfattning det satts in det egna
bibliotekets böcker. I Sven Barthels och Rolands bok ”Skärgård”
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från år1952 finns på titelsidan förlagan till detta exlibris, se bild
2. Det har också varit utgångspunkt för ytterligare två exlibris som
Roland utfört till Jacob Wallenberg respektive Marcus Wallenberg.
Jag återkommer nedan till dessa. Det andra exlibriset har utförts i
form av ett sirligt mönster, se bild 3.

Bild Nr. 1 			

Bild Nr. 2 				

Bild Nr. 3

Rolands exlibris för egen användning
utförda av andra

För det egna biblioteket finns även två exlibris som till Roland
utförts av dels den gode vännen och konstnärskollegan Lennart
Gram, dels den holländske grafikern Pam Georg Reuter.

Lennart Gram

Konstnären Lennart Gram (1910-1996) ingick tillsammans med
konstnären Sven X:et Erixson och runologen Sven B.F. Jansson
i vänkretsen av bragdernas män som bl.a. gjorde en skidfärd till
fjällvärlden och som resulterade i en bok med Roland (höll i pennan) och de andra två konstnärerna som illustratörer. Alla fyra vän- 90 -

nerna bodde nära varandra, Lennart Gram i Saltsjö Duvnäs, X:et
och Sven B.F. Jansson båda i Saltsjöbaden samt Roland i Storängen, alla i Nacka. Boken överräcktes till Sven B.F. Jansson på hans
50-årsdag 1956. Den trycktes och utgavs i faksimil år 1988, bokkasettens främre omslag se bild 4. Av dessa vänner utförde Lennart
Gram (1910-1966) ett exlibris år 1951 till Roland, se bild 5. Detta
exlibris finns avbildat i Bokvännen (utgiven av Sällskapet Bokvännerna) nr 1, 1954, sid. 27. Där sägs bl.a. att det är klickétryckt i
brunt på svagt tonat papper i format 7,6x11,2 cm.

Bild Nr. 4 			

Bild Nr. 5

Pam Georg Reuter

Den holländske grafikern Pam Georg Reuter (1906-1998) har utfört ett exlibris till
Roland, bild 6. Detta exlibris finns i två färgvarianter, en brun och en marinblå. Denne
konstnär har enligt uppgift utfört mer än
1000 exlibris. Rolands relation till Pam
Georg Reuter utöver att de var konstnärs- Bild nr 6 brun och
kollegor känner jag inte till. Inte heller hur marinblå
frekvent detta exlibris förekommer i Rolands
ägda böcker.
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Rolands utförda exlibris till vänner

Roland har till personer främst i den nära vänkretsen utfört, enligt
vad jag känner till, 12 exlibris, varav några litograferade, till elva
personer. Personerna är utan inbördes ordning Sven Barthel, Jacob
Wallenberg, Marcus Wallenberg, Sven B.F. Jansson, Jan Fridegård,
Emil Norrström, Harald Södergren, Bertil Ahrnborg, Gustav Plym
och Olallo Morales.

Sven Barthel

Sven Barthel (1903-1991) behöver ingen
närmare presentation för läsekretsen till
Sällskapet Roland Svensson Vänners årsskrift. Roland och Sven Barthel hade ett
långt och fruktbart samarbete från slutet av
1930-talet till 1980-talet. År 1940 illustrerade Roland Sven Barthels bok ”Cykloncentrum” och därefter främst praktverken ”Gillöga” 1945, ”Skärgård” 1952 och
”Svenska Lillö” 1973. År 1943 utförde
Roland ett exlibris till Sven Barthel, se bild
7.

Bild nr 7

Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg

Jacob (1892-1980) och Marcus Wallenberg (1899-1982) var
några av Rolands bästa vänner. Innan konstnärsbanan satte fart
fick Roland anställning på Enskilda banken och bröderna stöttade honom ekonomiskt under studietiden på Konstakademien.
Roland ingick också i de två brödernas respektive seglarbesättningar under 1940-talet till 1960-talet. Ulf Sörensons gedigna biografi över Roland S med titeln ”Roland Svensson – Ömänniskan”
från år 2010 har ett kapitel titulerat ”På kryss med Wallenberg”
(sid 183-197) och där finns mer läsning om Rolands relation till
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Jacob och Marcus Wallenberg. Roland försåg under många år bröderna med originalbilder till deras julkort. Till Jacob Wallenberg
utförde Roland två exlibris, ett på temat nakterhus, se bild 8, och
ett med en friflygande albatross, se bild 9. Även till Marcus Wallenberg utförde Roland ett exlibris med ett nakterhus som motiv,
dock med något skiftande bakgrund, se bild 10.

Bild nr 8 				

Bild Nr. 9 			

Sven B.F. Jansson och Börje Cronholm

Bild Nr. 10

I Rolands nära livslånga vänkrets ingick den tidigare nämnde Sven
B. F. Jansson med hustru Tuss Jansson samt bl.a. Börje Cronholm
med hustru ”Pytt” Cronholm. Roland utförde ett exlibris till dem
vardera. Sven B F. Jansson (kallad ”Run-Janne”, 1906-1987) var
professor i runologi vid Stockholms universitet och under sex år
riksantikvarie, foto på honom i bild 11. Rolands exlibris till Sven
B.F. visas i bild 12. Börje Cronholm (1913-1983) var psykiater
och professor i psykiatri vid Karolinska institutet och hans exlibris
framgår av bild 13.
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Bild Nr. 12

			

Bild Nr. 11 		

Bild Nr. 13

Jan Fridegård

Författaren Jan Fridegård (1897-1968) var
också en nära vän till Roland, som bl.a. illustrerat främre omslagen till ett 20-tal av hans
romaner. Rolands exlibris till Jan Fridegård
som utfördes år 1947 framgår av bild 14.
Detta exlibris har publicerats i Konstvännen
(medlemsblad för FIB:s konstklubb) Nr 2,
1950, främre omslaget.
Bild nr 2

Emil Norrström

Emil Norrström (1902-1968) var ytterligare
en av de nära vännerna till Roland. I personregistret till den tidigare nämnda biografin av
Ulf Sörenson finns det drygt 30-talet sidhänvisningar med uppgifter om Emil Norrström.
Ulf skriver bl.a. ”I slutet av 1920-talet hade
Roland Svensson lärt känna två personer som
kom att stå honom nära under hela livet, Emil
Norrström och Bertil Risborg. Allra närmast
stod han Norrström.” ”Emil Norrström gjorde
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Bild nr 15

ett stort antal inramningar åt Roland och senare även åt hans konstnärsvänner.” Bild 15 visar Rolands exlibris till Emil Norrström.

Harald Södergren

Harald Södergren (1912-2003) var i likhet med Roland en legendarisk skärgårdsvän. Han var född och uppvuxen på Svartsö i
Stockholms skärgård. Han var bl.a. hedersordförande i Värmdö
norra skärgårds hembygdsförening. Han var under många år
engagerad i Skärgårdsmuseet i Stavsnäs. Under åren 1989-2002
var Harald redaktör för den bokspalt som
ingår museets medlemstidning Skärgård.
Han skrev där mer än 200 recensioner om
skärgårdslitteratur. Roland utförde ett exlibris till Harald Södergren som framgår av
bild 16. Bilden är en originallitografi som
finns med i bibliofilupplagan till Rolands
”Skärgårdsliv i gången tid” från år 1961. I
denna utgåva är den signerad och numrerad tillsammans med ytterligare tre andra
Bild nr 16
originallitografier av Roland.

Bertil Ahrnborg

Bertil Ahnrborg (1897-1974) var en i Stockholm verksam advokat. Han sysslade mycket med affärsjuridik. Hur han och Roland
träffats vet jag inte riktigt. Han kanske hjälpte
Roland med de juridiska frågor som en författare och konstnär av hans kaliber ställs inför i
sitt skapande. Jag har dock fått fram en uppgift
som säger att Bertil Ahrnborg var en hängiven
seglare. År 1937 beställde han internationell 5
meters R-jakt ritad av konstruktören Sven Abrahamsson. Roland och han kanske bl.a. träffades
i seglingssammanhang. Rolands exlibris till Ber- Bild nr 17
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til Ahrnborg finns i bild 17. Texten ”Ad lucem” betyder ”Till ljuset” eller ”Till upplysning”.

Gustav Plym

En annan seglare som Roland utförde ett exlibris till var Gustav
Plym (1911-1993). Han föddes till seglare då hans barndomsmiljö
var det berömda Neglingevarvet i Saltsjöbaden där hans far var
grundare och chef. På varvet byggdes små och stora segelbåtar med
tonvikt på stora, varav flera kända yachter. Gustav var båtkonstruktör och idog seglare och medlem av flera svenska och internationella seglingskommittéer.
Roland illustrerade skyddsomslaget till Gustav Plyms memoarbok ”En seglare minns” från
år 1972. Gustav Plyms exlibris
Bild nr 18
framgår av bild 18.

Olallo Morales

Slutligen har jag funnit ett exlibris utfört av Roland till Olallo
Morales (1874-1957), se bild 19. Olallo Morales, född i Spanien
och uppvuxen och verksam hela sitt liv i Sverige, var bl.a. tonsättare,
dirigent och lärare vid dåvarande Kungliga Musikkonservatoriet i
23 år. Han var också under 22 år sekreterare Kungliga Musikaliska
akademien. År 1921 fick han professors namn. Roland var mycket
intresserad av musik i olika former. Bland annat umgicks han med
operachefen Set Svanholm. Genom honom fick Roland i uppdrag
att göra scenbilder till en balett vilka mottogs väl av musikkritikerna. Roland träffade högst sannolikt Olallo Morales inom musikens värld och blev där vänner. Morales medverkade i bokverket
”Boken om havet” och bidrog där med ett avsnitt betitlat ”Havet i
tonkonsten” som kom ut år 1950. I sin text om utländsk tonkonst
nämner han det musikaliska havsfolket på Färöarna. Vidare fram- 96 -

håller han Mendelsohns
uvertyr till Hebriderna
som enligt operakompositören Richard Wagner
kallar den för första klassens landskapsmålare då
enligt honom Hebriderna
blev den oöverträffade
förebilden till det musikaliska landskapsmåleriet. Vad gäller svensk
tonkonst om havet nämner Morales bl.a. Hugo Alfvéns rapsodi
Midsommarvaka som tonsättaren fick uppslag till under ungdomstidens seglatser i Stockholms yttersta skärgård. Roland har också
hämtat inspirationer från dessa miljöer i sin konst och sitt författarskap.

Artikelförfattaren och exlibris

Slutligen, som kuriosa i sammanhanget, kan nämnas att jag vintern
1981 skrev till Roland med förfrågan om han kunde hjälpa mig
med att ta fram en förlaga i svartvitt till ett exlibris. Jag har själv
sen början av 1970-talet samlat litteratur och artiklar inom områdena bergsbruk (min yrkessysselsättning) och Stockholms skärgård
(tillbringade min ungdoms alla somrar på Resarö i Stockholms
skärgård sen år 1948). Det senare samlarområdet ledde i mitten av
1970-talet mig in på ”sidospåret” Roland Svensson som sen dess
är ett av mina huvudintressen vid sidan av familjen. Vad hände
då med min förfrågan om ett exlibris? Jo Roland svarade ganska
snabbt med ett brev nedknappat på sin skrivmaskin och konstaterade vänligt att han tyvärr inte hade tid att utföra något exlibris till
mig. Huvudskälet var att Roland arbetade med boken ”Bilder och
minnen” som skulle komma ut till hösten 1981. Rolands tid var
helt upptagen för detta arbete.
Leif Wahlberg
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Efterord

Till sist vill jag tacka följande personer som på olika sätt bidragit
med information om eller bilder på Rolands exlibris.
• Magnus Bäckmark och Olle Reichenberg,
båda Svenska Exlibrisföreningen
• Sten Erickson och Jan Wigren,
båda Sällskapet Roland Svenssons Vänner
• Marlene Eriksson, Kungliga biblioteket, KB
• Pehr Hedenqvist, Wallenberg Foundation AB
• Ulf Sörenson, författare
Jag är väl medveten om att det kan finnas ytterligare exlibris
som Roland kan ha utfört. Jag tar därför med tacksamhet emot
information om detta gärna med bilder på e-postadress wahlberg.
leif@telia.com.
Tyvärr är bildkvaliteten inte alltid den bästa beroende på att vi
inte alltid har kunnat få tag i originalen och på så sätt fått bättre
bildkvalitet. Red anm.
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Upplev svunna tider på
Våra museer: Stavsnäs, Nämdö och Runmarö.

Extra öppet på museet i Stavsnäs
lördagen den 17 februari 2018 kl 12-15
Föredrag kl. 13.00. av Professor emeritus Kåre Bremer
med titeln ”Med floran i båten”,
som även är titeln på hans bok som finns att köpa på museet.
Medlemmar går in gratis, övriga 50 kr. Hjärtligt välkomna!
Passa även på att se 2017 års utställningar innan de byts/förändras i vår.
• ”Fiske i skärgården och fiskens väg till stan” – om fiske, fiskredskap och
fisktransporter samt försäljning i stan. På höstarna åkte skärgårdsborna till hamnar
i Mälardalen för att byta saltströmming mot råg som Roland S m fl har skildrat.
• ”Skärgården i konst och litteratur” – konstnärer och författare
presenteras i ord och bild med konstverk och böcker. Här möter du
August Strindberg, Axel Sjöberg, Roland Svensson, Sven Barthel,
Bertil Bull Hedlund, Maj-Britt Eriksson, Harriet Hjorth-Wetterström
och många fler bl. a. många infödda konstnärer och författare.
• ”Tandläkarbåten Plomben” – miniutställning.
• Fastebrev från 1675 för Norrsunda

www.skargardsmuseet.org
Medlemsavgift 200 kr betalas till bankgiro 706 – 2979
Nya medlemmar får välja mellan
- 64 - olika böcker vi gett ut
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Välkommen som medlem

i

Sällskapet Roland
Svenssons Vänner
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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Sälja?
Vi erbjuder våra säljare
den mest kraftfulla mångsidiga
skräddarsydda marknadsföring en
samt ett mycket starkt spekulantregister
MER ÄN 30 ÅRS ERFARENHET

Vi söker

vil l o r - f r i t i d s hus - tomte r
08-641 10 00 -
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kjfast.se

