
Roland S
Årsskrift 2012 för Sällskapet Roland Svenssons Vänner

Roland S
Årsskrift 2012 för Sällskapet Roland Svenssons Vänner



fo
rm

: E
rik

 R
åg

vi
kStyrelSen 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 Erikssson, ledamot
Solängsvägen 59
192 54 Sollentuna
Tel: 08 7540710
Mobil: 070 7551715
gema.sollentuna@telia.com

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

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

Sten Erickson, ledamot
Centralvägen 53 A
184 32 Åkersberga
Tel: 08 54065066
Mobil: 073 6252054
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@gmail.com

Birgitta Nilsson, ledamot
Strindbergsvägen 1
760 19 Furusund
Tel: 0176 84122
Mobil: 070 3109888  
birgitta.yxlan@hotmail.com

Ulf Ragnerstam, webmaster
Bergsvägen 6
14171 Segeltorp
Tel:0702 422730.
ulf@sponsor.se

Gunnar Bengtsson, klubbmästare
Musikvägen 1
131 62 Nacka
Tel: 08 4111490
Mobil: 0709 388904

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



Kontakta gärna styrelsens ledamöter för förslag och synpunkter!

innehåll:
Årskrönika………………..........................................................................…. 4
Anders Fröman………………..................................................................…. 10 
Roland Svensson museum...............................................................…. 12
Allt för sjön………………........................................................................…. 15
Roland Svensson i ARS konstserie 1946…...........................…. 16
Resa till Sydatlanten och Tristan da Cunha………............…. 20 
Möjaminnen av Roland Svensson…………..............................…. 34
Konstutställning i Åkersberga konsthall................................…. 42
Roland Svensson och Gösta Werner…………….....................…. 44
Annorlunda konst av Roland S…………....................................…. 55
Pastellens renässans.……………….....................................................…. 56
Gillöga………………..................................................................................…. 61
Resor med Sällskapets medlemmar………………..................…. 64

redaktionSkommittén
Sten Erickson   Jan Wigren   Harry Rågvik  
 

- 3 -

www.rolandsvenssonsällskapet.se



- 4 -

årSkrönika
När Sällskapet Roland Svenssons Vänner bildades 2003 skrev jag 
en ledare i Skärgårdsstiftelsens tidning Stångmärket med en upp-
maning till stiftelsens medlemmar att bli vänner i detta sällskap. 
Bakgrunden till detta var främst den viktiga roll Roland Svensson 
spelade vid stiftelsens tillblivelse 1959. Han ingick i den grupp av 
”kända, skärgårdsälskande personer”, som Dagens Nyheter skrev, 
när den tillsattes av landshövding Gunnar Danielsson för att lämna 
förslag i den då nya naturskyddslagstiftningens anda. Gruppen 
kläckte idén att bilda en offentlig markägande stiftelse för att säkra 
tillgång till skärgården för det rörliga friluftslivet.

I ledaren återger jag en upplevelse som för alltid kommer att stanna 
i mitt minne och säkert också hos de många stiftelsevänner som 
deltog. Jag citerar här ur denna ledare:

”I slutet av 80-talet blev jag uppringd av Roland Svensson. Han 
ville hålla ett föredrag och visa diabilder för stiftelsens medlem-
mar. Men, poängterade han lite syrligt, det skulle inte handla om 
Stockholms skärgård: ”Den är det så många förståsigpåare som 
pratar vitt och brett om”. Han ville berätta för våra medlemmar om 
den ensliga ön Tristan da Cunha i Sydatlanten. Samtidigt som jag 
gladde mig enormt åt hans erbjudande blev jag ändå lite besviken 
över att det inte skulle handla om vår skärgård. Men då kände jag 
inte Roland Svensson! 

Det blev ett av de mest lysande föredrag jag någonsin lyssnat till. 
Det började lite trevande om ön i Sydatlanten men sedan steg tem-
peraturen när vi i jämförelser började cirkla kring Stockholms skär-
gård och det slutade i ett crescendo där Tristan da Cunhas utveck-
ling ställdes mot skärgårdens. Och trots att det inte i alla stycken 
var till fördel för skärgården var det så insiktsfullt och framfördes 
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med en sådan lyster att vi satt som bergtagna. Omtumlade men 
lyckliga lämnade vi den vackra samlingssalen i dåvarande Skan-
diahuset i Bergshamra med vetskap om att vi fått vara med om 
någonting stort.”

Få människor har väl som Roland Svensson studerat och satt sig 
in i ömänniskans villkor. För att sedan skildra denna människotyp 
i såväl ord som bild. Professor Bo Grandien skriver i sitt förord 
till boken ”I Roland Svenssons Övärld”, som innehåller ett urval 
av de unika dagböcker Roland kontinuerligt tecknade och skrev 
under flera årtionden: ”Vad han fäste sig vid var deras integritet och 
naturliga värdighet och deras ofta adekvata språk. Ordvalet hos de 
äldre var påverkat av bibel och psalmbok, som var den vanligaste 
lektyren i hemmen. Isolering skapade sammanhållning och gjorde 
att gamla traditioner bevarades. Där fanns också en jämlikhet grun-
dad på praktiskt kunnande. Mångkunnighet var nödvändigt. Alla 
var tvungna att lära sig odla, fiska, snickra och sköta båtar. Duglig-
het gav status!”

När Roland Svensson utsågs till hedersdoktor vid Stockholms 
Universitet 1978 var det, enligt Grandien, kombinationen av hans 
ställning som skrivande målare i förening med den kulturhistoriska 
dokumentationen av en försvinnande tids livsföring i Stockholms 
skärgård och på de atlantiska öarna som fällde utslaget. 

Nu i efterhand glädjer jag mig lite extra åt min uppmaning till 
stiftelsemedlemmarna. Inte bara för att jag idag har förmånen att 
aktivt få delta i detta sällskaps verksamhet utan för att det genom 
åren har varit en så livaktig och vital förening. På kort tid har man 
åstadkommit mycket av bestående värde för att levandegöra och 
manifestera Roland Svenssons konstnärliga livsgärning.

Jag tänker då främst på den succéartade retrospektiva utställ-
ningen på Waldemarsudde och Ulf Sörensons magnifika biografi. 
Det tredje spåret i denna föreningens ”rangerbangård” är självfal-
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let skapandet av Roland Svensson Museet i Ramsmora på Möja. 
Många ställer sig kanske frågan varför just Ramsmora? Roland 
Svenssons ateljé uppfördes ju på Tornö i början av 1950-talet.

Bäst är nog att låta Roland själv motivera denna placering. I sin 
fascinerande återblick på sitt konstnärsliv i boken ”Bilder och min-
nen”, från 1981, skriver han:

”Jag minns helst de tidiga åren, vilket beror på min ålder och 
delvis på minnen förknippade med eremiten på Björkskär, farbror 
Ville Lindberg från Ramsmora.

Han var far till de vänner som först lockade mig ut till skärgårds-
havet – Holmpojkarna, som de kallades av Möjaborna. Det var fyra 
bröder som var legendariska gastar på några av den tidens förnäm-
sta kuttrar. Men först och främst var de genuina skärgårdsbor, de 
takterna gick aldrig ur. Jag fick husly i deras sjöbod. Härskare på 
Holmen var deras mor, Lovisa Lindberg, en av de karskaste kvinnor 
jag mött i mitt liv. Kanske fann farbror Ville stugan för trång eller 
maktkampen för ojämn, alltnog, han lämnade hemmet och levde i 
många år som eremit och vakt i Björkskärs ensliga övärld.”

Mor Lovisa har Roland respektfullt avporträtterat ett flertal gånger. 
Men av farbror Ville som han beskriver som ”ett levande camou-
flage – liten och grå och kvick som en vessla när han kom tassande 
i sina sältofflor”, finns så vitt jag vet endast hans båt i bild – en 
gammal Haröbyggd tvåhjonsöka som Roland fick ta över efter Ville 
och som blev hans ögonsten under många år. Om denna båt skriver 
han i ”Bilder och minnen”:” Långt efteråt kunde jag medge, att det 
fanns båtar som seglade bättre, men så länge jag levde med den lilla 
ökan var hon ojämförligt bäst – i mina ögon.”

Om det blivande Roland Svensson Museet har Tidningen Skärgår-
den redan hunnit skriva några artiklar. Det har varit god publici-
tet och bidragit till att uppmärksamma detta spännande framtida 
besöksmål i skärgården. I förra årets krönika skrev jag att ” Nu 



- 7 -

återstår det som kanske är den svåraste nöten att knäcka – finan-
sieringen.” 

Desto roligare då att här kunna berätta att den nöten redan 
är åtminstone delvis knäckt. Projektledaren Britt Fogelström har 
framgångsrikt i nu nämnd ordning bearbetat EU:s landsbygdspro-
gram Leader UROSS, Värmdö kommun och Landstingets skär-
gårdsprogram. Dessutom har Möjaborna vid olika arrangemang på 
ön lämnat bidrag till museet eftersom Roland Svensson var en så 
uppskattad och omtyckt person på ön.

Av de ca 1,3 mkr som uppförandet av museet beräknas kosta har 
redan närmare 1 mkr samlats in! Nu kraftsamlar vi på övriga intres-
senter där ni vänner spelar en viktig roll! Ett insamlingskonto har 
öppnats med bankgirokonto: 885-1925.

Såväl små som stora bidrag är hjärtligt välkomna! I skrivande 
stund (oktober) har offertförfrågan gått ut till fyra byggföretag 
i skärgården, varav tre är hemmahörande på Möja. Om allt går 
enligt planerna skall byggnaden finnas på plats invid Ramsmora 
Ångbåtsbrygga under senhösten 2013!

Villes öka,Gillöga, 1967
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I samarbete med Österåkers Konstförening som driver Österåkers 
Konsthall arrangerades utställningen ”Roland Svensson – Mannen 
som älskade öar” under den gångna sommaren. Invigningen var 
den 2 juni och förrättades av kommunalrådet Elisabeth Gunnars. 
Själv berättade jag, inspirerad av Bo Grandien, i ett kortare anfö-
rande om Roland och hans förmåga att ”lära oss se”. Det blev en 
mycket vacker utställning, hängd av våra medlemmar Jan Wigren 
och Per Stjernholm. Även konsthallen i den gamla länsmansgår-
dens miljö är en attraktion i sig. Evenemanget kan också ses som en 
manifestation av det goda kultursamarbete, initierat av Sten Erick-
son, som Sällskapet har med Österåkers kommun.

Sist men inte minst har jag den stora glädjen att berätta att Sällska-
pet nu kan erbjuda er medlemmar en reseupplevelse i Stockholms 
skärgård av unikt slag. På försök genomfördes två sådana resor 
under den gångna sommaren. Resmålet är ytterskärgården Gillöga, 
som Roland skattade så högt, och ciceroner och skeppare är våra 
medlemmar på Möja, Lasse Johansson och Sune Fogelström. Lasse 
som äger en bod på Gillöga tillhörde Rolands närmaste vänkrets 
och om Sunes farfar och farmor, Bernhard och Lisa Fogelström, lär 
Roland ha sagt när han arbetade med boken Skärgårdsliv i gången 
tid: ”att de var som en öppen dörr in i självhushållets tid”.

Planerna är att genomföra två resor per sommar och antalet är 
begränsat till 15 personer per resa. För att i så liten utsträckning 
som möjligt störa fågellivet och de boende går den ena resan i mit-
ten av maj och den andra i slutet av augusti – båda på vardagar. 
Reservdagar kommer att finnas för att kunna undvika otjänlig 
väderlek.

Vi återkommer om datum i samband med utskicket av årsmö-
tesprotokollet i mars.

Du kan läsa mer om dessa resor längre fram i Årsskriften men 
här vill jag gärna citera föreningens kassör ända sedan starten, Anna 
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Ter-Borch, som deltog i augustiresan: ”Denna utfärd är något som 
vi alla kan sitta och drömma om när höstmörkret faller och vinden 
viner i knutarna.”

Eller varför inte låta Roland Svensson själv komma till tals igen: 
”En skärgård som tidigt fängslade mitt sinne var den flacka grund-
fyllda utskärsarkipelagen Gillöga. Förutom den särpräglade natu-
ren och det rika fågellivet var det min vänskap med de möjabor, 
som förnuftigt hävdade skärgårdens särart, som knöt mig till den 
ögruppen och som öppnade mina ögon för samspelet mellan män-
niska och natur.” (Bilder och minnen)

Berndt Festin
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anderS fröman
Den 30 december 2011 avled vår hedersledamot Anders Fröman. 
Han var en av grundarna av vårt sällskap. I samband med stiftandet 
åtog han sig att i interimstyrelsen vara vår skattmästare. Han ord-
nade med våra bankkontakter och skötte den första tiden vår bok-
föring. Vid sällskapets första årsmöte valde han att bli vår arkivarie. 
Han hade i många år samlat på konst framför allt av skärgårdskonst-
närer som Roland Svensson, Harald Lindberg och Göran Brunius. 
Han hade bara en gång en personlig kontakt med Roland då de av 
en händelse träffades på Sjöhistoriska museet då Roland hade en 
utställning där 1995-96. Som vår arkivarie var han mycket sam-
vetsgrann, ordentlig och initiativrik.Tidigt efter bildandet gjorde 
vi intervjuer med Rolands gamla vänner på hans initiativ. Det blev 
värdefulla video- och bandinspelningar. Anders tog också initiati-
vet till att Rolands 229 dagböcker digitaliserades.

När Roland och Ingrids hem i Storängen upplöstes fick han 
möjlighet att ta hand om mycket av Rolands sparade brev och 
dokument. Bland annat gick han igenom ca 8000 st brev och kort 
och han försökte att spåra namnen på avsändarna.

När Ulf Sörenson skrev vår Rolandbiografi hade han stor hjälp av 
Anders och hans kunskap om Rolands konst. Anders var verkligt 
energisk då det gällde att forska efter ägare till Rolands konst inför 
utställningen på Waldemarsudde. Han följde också noggrant auk-
tionerna och gjorde listor framför allt på litografiernas värdeänd-
ringar. Han tillbringade också mycket tid på KB där han gjorde 
efterforskningar om Rolands publicerade artiklar och konst. Han 
upprättade förteckningar över Rolands medverkan i olika tidskrif-
ter som är mycket värdefulla för oss. Vi är ett stort tack skyldig för 
den stora insats som Anders har gjort för sällskapet. Han gjorde 
också förteckningar över Rolands verk i pastell och olja. Stora delar 
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av Anders arbeten samt en del litografier av RS har skänkts till Säll-
skapet av Anders bror Göran Fröman.

Anders var född i Falun. Efter studenten studerade han vid Upp-
sala universitet och blev fil kand inom kvantkemigruppen vid uni-
versitetet och fil lic på teoretiska studier av fåpartikelsystem. Han 
anställdes vid FOA och var under många år chef för institutionen 
för fysik och kärnvapen. Han blev en auktoritet även internationellt 
inom detta område. Det var Anders som tog initiativet till att mäta 
om den grundstötta ryska ubåten 1981 hade kärnvapen. För denna 
insats fick han pris och medlemskap i Krigsvetenskapsakademin.

I yngre dagar var hans största intressen att segla i skärgården med 
sin Laurinkoster ”Corall” På sin mors sida hade han släktingar, som 
i flera generationer varit lotsar. Detta förde med sig att han under 
senare år skrivit om lotsningens historia vid Hävringe-Oxelösunds 
lotsplats.

Han var också intresserad av det äldre skärgårdslivet och var en 
stöttande medlem till Skärgårdsmuseets verksamhet.

Göran Eriksson
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roland SvenSSon 
muSeum

 
Sällskapet Roland Svenssons 
Vänner planerar nu byggna-
tionen av ett Roland Svensson 
Museum vid Ramsmora Ång-
båtsbrygga på Möja. 

Visionen är att hålla Roland 
Svenssons konstnärskap och 
författarskap levande, att göra 
Rolands folklivsskildringar av 
traditionellt skärgårdsliv till-
gängliga samt att genom sti-
pendieverksamhet bidra till 
utveckling av framtida folklivs-
forskning och skärgårdskonst.

Roland S ateljé finns bevarad på Tornö (tätt intill Möjas nord-
östra del), där han bodde från 1950-talet. Familjen har utlovat att 
all interiör får flyttas till en ny ateljé, som är mer lättillgänglig för 
besökare.

 
Vinter Ramsmora: Litografi av Roland S

Ateljén på Tornö
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Kompletterat med en mindre utställningslokal kan detta bli ett 
Roland Svensson museum. Att detta blir en attraktion för Möja 
insåg Värmdö byggnadsnämnd som beslutade om strandskydds-
dispens i maj 2011. 

Ett besök i Ramsmora år 1934 var Rolands första kontakten 
med Stockholms skärgård. Ramsmora är därför ett naturligt val 
för att anlägga ett museum. Vid Ramsmora ångbåtsbrygga finns 
tillgänglig mark med en underbar utsikt över ytterskärgården. Plat-
sen är lättillgänglig för allmänheten med reguljärtrafik och även 
handikappvänlig. 

 Arkitekten Johan Schmalensee, medlem i Sällskapet Roland Svens-
sons Vänner, har skapat en byggnad som kommer att smälta väl in 
i omgivningarna vid ångbåtsbryggan.

 
Kopplat till museet planerar Roland Svenssons Vänner att instifta 
ett stipendium för unga konstnärer, författare och folklivsforskare. 
Stipendiet skall ge möjlighet för unga konstnärer att vistas i en 
inspirerande miljö för att utveckla konstnärskapet. (jmfr Axel Sjö-
berg stipendiet på Långviksskär).
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Finansieringen är till stor del klar genom bidrag från EUs lands-
bygdsprogram samt bidrag från Landstinget och Värmdö kom-
mun. Men det kommer att krävas mer finansiering och insamling 
av frivilliga bidrag är en viktig del! 

Alla som lämnar bidrag har möjlighet att teckna sitt namn i insam-
lingslistan och bidragsgivarnas namn kommer i någon form att fin-
nas anslagna i museet.

Tidplanen räknar med byggnation under 2013 och öppet för 
allmänheten fr o m 2014.

Britt Fogelström

Sällskapet Roland Svenssons Vänners konto 
för insamling till museumbygget:
Clearingnr: 6001 Konto nr: 668 053 968
Bankgiro: 885-1925

Utsikten från det blivande museet.
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allt för Sjön 
2 – 11 mars 2012

Även i år hade sällskapet Roland Svenssons vänner en monter på 
båtmässan. Den var som vanligt belägen i C-hallen granne med 
Skärgårdsmuseet. Vi hade som vanligt både böcker, litografier 
och kort med RS-motiv till försäljning. Även denna gång kunde 
man beställa den förnämliga biografin ROLAND SVENSSON – 
ÖMÄNNISKAN via Max Ströms förlag. Vi fick 50 beställningar 
av densamma vilket var ett mycket gott resultat

Nytt för i år var att vi förde statistik på alla besökare som vi pra-
tade med i mer än fem minuter. Det blev sammantaget 322 besö-
kare. Intresset för Roland både som konstnär och författare har 
uppenbarligen ökat starkt vilket säkert beror på biografin och inte 
minst den stora utställningen på Waldemarsudde 2010 – 2011. Vi 
visade även som tidigare år tre videofilmer med och om Roland. Vi 
hoppas kunna återkomma till Båtmässan även nästa år.. Till sist ett 
stort tack till alla som ställde upp på mässan och positivt bidrog till 
att berätta om samfundet och naturligtvis om Roland!

Christer Nettelbladh

Lola Wolf, Christer Nettelbladt (monteransvarig) och Bernt Festin
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roland SvenSSon 
i arS konStSerie 1946
Roland Svensson är i mycket en tradi-
tionernas man, fast rotad i det levande 
förgångnas värld. Det kommer på olika 
vis till uttryck i hans konstnärliga ska-
pande, i den besjälade realism han här 
företräder, och framgår också av hans 
inställning till konsten i övrigt och 
till litteraturen (som denne personligt 
kräsne bokälskare med åren kommit 
att ägna allt större intresse). I denna 
de mer och mindre exklusiva ismernas 
och artistiska sensationsmakeriernas 
tidsålder har han haft det personliga modet att vara helt enkelt rea-
list –att söka konstnärligt fullgiltigt gestalta ett stycke svensk natur, 
eller likaså övertygande, fånga det äkta och ursprungligt mänskliga 
hos de typer bland folket, han brukar ha till modell. Han håller sig 
sålunda lugnt på jorden, och i sin konst säger han deciderat ja till 
livet. I abstraktionernas kyliga värld lär denna naturens hängivne 
tolkare knappast känna någon trivsel; och i det mänskliga själsli-
vets lönnkamrar och mörkrum har han ungefär lika litet sökt sin 
inspiration. Här må gärna för honom andra göra sig intressanta.

Mer än en gång har framhållits, hur Roland Svensson i sin konst 
velat anknyta till konstnärsförbundarnas speciella stämningsmåleri 
och sålunda – på sitt individuella sätt – kommit att följa en stolt 
och ärad tradition i svensk landskapskonst. Här har väl framför 
andra Karl Nordström varit hans mästare, men även målare som 
Axel Sjöberg och Rikard Lindström har otvivelaktigt haft en del 
att ge honom. Själv nämner han vidare i detta sammanhang Bruno 
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Liljefors(speciellt här som skärgårdsskildrare) och Albert Engström 
– både som bildkonstnär och författare. Och att Strindberg med 
sina klassiska skärgårdsböcker gjort ett outplånligt intryck på den 
unge konstnären, är ju heller inte svårt att förstå.

Det låge helt visst nära till hands att tro, att Roland Svensson 
är född och från tidigaste år uppvuxen i Stockholms yttre skärgård 
– så levande och omedelbart som han i bild förmått skildra denna 
övärld och dess bebyggare och så intimt förtrogen han visar sig vara 
med allt härute. Men denne nu trettiosexårige tecknare och målare, 
som redan nått en säker och aktad position i dagens svenska konst, 
är likväl äkta stockholmare och tillhör varken på fädernet eller 
mödernet någon skärgårdssläkt. Sin bekantskap med norra skär-
gården liksom med Roslagens natur gjorde han visserligen i helt 
unga år, men det var egent-
ligen först i början av 1930-
talet – sedan han närmare 
lärt känna Möja och öarna 
däromkring – som denna 
motivkrets på allvar kom in 
i hans konst.

I Roland Svenssons konst 
möter en sålunda denna 
kust- och önatur sedd med 
en verklighetskär, osenti-
mental konstnärs säkra och 
känsliga blick, inspirerat 
och övertygande tolkad av 
en verklig skärgårdsdyrkare. 
Här skådar man isigt grå 
vinterfjärdar under tunga 
skyar, snöstormarnas härj-
ningar ute i havsbandet, vår-
vinterdagarnas solspel över 

Utskärgård

Vrakspillror
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smältande drivor och de spegelblanka vikarna under en anings-
fullt djupnande majkvällshimmel. Lika suggestivt har han fångat 
sommarnätternas trolska ljus över grönskande skär och han kan 
också, med den rätta effekten, skildra höstens rivande blåsväder 
över klippstränderna med deras kryptallar och albusksnår. Med 
största förtrogenhet har han tecknat och målat åldriga grå sjöbodar 
och röda skärgårdsstugor, så som de ligga inkilade mellan bergknal-
larna, ryssjor och strömmingsnät på tork och tomma gistor, som 
silhuettartat avteckna sig mot en ljus rymd, skärgårdsekor förtöjda 
vid gamla bryggor och fiskebåtar, som i arla morgonstund styra ut 
mot havet.

Men även människorna härute på öarna har konstnären ägnat 
ett intimt studium. De mera 
särpräglade folktyperna ha 
alltid intresserat honom, 
och en rad genuina skär-
karlsfysionomier ha också 
blivit förevigade i hans 
uttrycksfulla teckningar. I 
andra teckningar och i lito-
grafier har han, på en gång 
inträngande realistiskt och 
kärleksfullt, återgivit stugin-
teriörer i halvdunkel – gärna 
med någon fiskargubbe eller 
gumma vilande efter dagens 
mödor i sin fållbänk. Och 
han kan här också, med 
samma slags sakliga intresse 
och stilla andakt skildra 
sådana till livets nödtorft 
hörande ting som en gam-
mal järnspis, en fotogen-Sjösättning

Kortspel i Gillöga
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lampa eller en kaffepanna, som står och sakta puttrar över elden.
Under se senare åren har han allt flitigare kommit att använda 

sig av litografin som konstnärligt uttrycksmedel och allt säkrare lärt 
sig behärska dess teknik(inte minst har han lyckats förträffligt på 
sistone med tryck i flera färger). Den synes väl passa Roland Svens-
sons speciella teckningssätt, hans breda, mustiga linje, liksom även 
de motiv – mestadels har 
det varit skärgårdslandskap 
och stuginteriörer med eller 
utan figurer – han brukar 
gestalta. Det verkar också 
som om han företrädesvis 
via denna teknik nått fram 
till den stora, sammanfat-
tande form, som alltmer 
blivit hans egen.

De sex litografier Roland 
Svensson nu senast utfört 
för denna portfölj torde knappast 
tarva några närmare kommentarer. I 
flertalet av dessa, för honom karak-
teristiska blad anknyter han direkt 
till motivkretsen i Gillögaboken från 
1945; och han synes här – med i 
det hela framgångsrikt resultat – ha 
eftersträvat en större förenkling i stil 
och gestaltning, en stramare linje 
och samtidigt mjukare ton, än som 
i allmänhet brukat känneteckna hans 
tidigare litografiska verk.

(Text, i något förkortad version, av Torsten Svedfelt)

Februaridag Möja

Stångmärket
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reSa till Sydatlanten 
och triStan da cunha 
5 dec 2011 – 8 jan 2012

Äntligen skulle vår önskan bli verklighet - att få komma till Tristan 
da Cunha, den lilla vulkanön i Sydatlanten, som under Rolands 
senare år var så väsentlig för honom

Tidigt när vi började vår verksamhet i Sällskapet väcktes tanken 
att försöka att få möjlighet att göra en resa dit. Flera år försökte vi 
med hjälp av en svensk resebyrå organisera en resa. Underlaget var 
för litet varför planerna måste skrinläggas.

I England finns ”Tristan da Cunha Society”, som flera år organi-
serat resor till St Helena och Tristan da Cunha. Dessa resor har varit 
övertecknade. Vi tog kontakt med Michael Swales, ordförande i 
det engelska sällskapet, som tyckte att det var en bra lösning att 
sällskapen gjorde en gemensam resa. Denna kunde organiseras av 
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resebyrån Noble Caledonia. Man 
hade tillgång till en lämplig båt 
”Island Sky”. Resan skulle ske i 
december 2011 – januari 2012. 
Båten kunde ta 116 passagerare 
och var nyrustad. Vid båtens 
besök i Stockholm somrarna 2011 
och 2012 fick vi komma ombord 
och se fartyget. Nitton stycken 
svenskar och resten engelsmän 
bokade sig för resan, som skulle ta 
35 dagar.

Vi flög från Stockholm till 
London där vi övernattade för att 
nästa morgon flyga vidare till Cap 
Verde öarna där ”Island Sky” vän-
tade på oss. Vi mottogs och visa-
des till våra hytter. I Main lounge fick vi en presentation av fartyget 
av kaptenen Torbjörn Svensson (Rolands son). Han presenterade 
också fartygets officerare. Det polletterade bagaget levererades till 
våra hytter. På kvällen kastade vi loss och under natten gick vi till 
en annan ö i ögruppen – Santo Antao.

På denna verkligt tropiskt gröna ö gjorde vi vandringar och 
bussfärder medan ”Island Sky” tankade för fortsatt färd. 

Efter några dagar passerade vi Ekvatorn och det måste givetvis 
firas. På det översta däcket fanns en pool och här fick de som inte 
hade passerat ”linjen” på detta traditionella sätt krypa ner efter att 
ha skändats av kung Neptun och hans hov med en sliskig brygd. 
Det är osäkert vem som uppskattade detta mest: den utklädda 
besättningen eller de livligt hojtande dopgästerna. 

 Efter några dagars ytterligare Atlantfärd var vi vid Ascension 
Island. Här fick vi en fin bussfärd över ön, som är vulkanisk . Väl 
komna från hamnen började en frodig växtlighet. Denna ö är brit-

Svenska gruppen på “Island Sky”
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tisk men har sedan kriget ett amerikanskt flygfält, som är en viktig 
länk till södra Atlanten och då främst Falklandsöarna. Denna ö till-
hör den atlantiska ” mittryggen” där de flesta öar är av vulkaniskt 
ursprung som t.ex St Helena och Tristan da Cunha.

Nu satte vi kurs mot St Helena. Någon hamn för stora båtar 
finns inte utan vi fick ankra på redden. Här togs vi emot av den 
engelske guvenören Mark Capes i hans stiliga residens ”The Planta-
tion house”. Han är administrativ chef från England och styr över 
St Helena, Tristan da Cunha och Ascension Island. Tidigare sköv-
lade man skogen på St Helena varför stora områden inte har så 
mycket träd. Vi fick alla vara med att nyplantera små trädplantor 
i ett Unescoprojekt. St Helena är kanske mest känt för att Napo-
leon förvisades hit. Efter fem år dog han 1821. Vi besökte hans 
residens ”Longwood house” beläget ungefär mitt på ön, även hans 
gravplats, vilken inte innehåller hans kvarlevor. De fördes till Paris 
1847. Roland Svensson fascinerades även av denna ö och skrev 
1968 ”Ö och människa” där han ingående skildrar Napoleons tid 
på ön. På eftermiddagen fick vi tillfälle att besöka huvudstaden 
Jamestown med ett intressant museum och flera gamla hotell från 
kolonialtiden. Några valde att tillbringa natten här eftersom vi inte 
skulle lämna ön förrän nästa dag. En fråga, som alla talade om på 
ön, var det flygplatsprojekt som var under utredning. Många var 
emot detta eftersom det skulle föra med sig charterresanden, och 
att den gamla lugna livsrytmen skulle försvinna. Jamestown ligger 
djupt i en klyfta mellan två branta berg. På den södra sidan finns en 
trappa som kallas för ”Jakobs stege” med 699 steg. Vid dess översta 
del ligger ”Signal Hill”. Här uppe bodde Roland den tiden då han 
var på ön. Härifrån är det en fantastisk utsikt över Atlanten.
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Nästa dag lättade vi ankar för att sätta kurs mot Tristan. Hittills 
hade vi haft mycket fint sommarväder med måttlig sjö, varför vi 
kunde äta alla måltider ute på akterdäck. Tre superba måltider om 
dagen med bra vin eller öl för den som så önskade. Vi kunde under 
dagarna lyssna på 2-3 föredrag som behandlade natur och fauna på 
de öar vi besökte. Fåglar var ett ständigt återkommande ämne. Om 
någon intressant fågel eller annat av intresse syntes ropades det ut 
på högtalarna. Då lämnade alla vad de höll på med för att kunna 
observera det som upptäckts. Givetvis såg vi mest havsfåglar men 
även många endemiska arter på de besökta öarna. Då och då kunde 
delfiner eller flygfiskar upptäckas.

Motion fick vi genom att gå runt fartyget, vilket de flesta gjorde. 
Man kanske skulle tro att det blev långtråkigt men det fanns all-
tid någon pågående aktivitet så sysslolösheten var inget problem. 
Många valde även att läsa de böcker man vanligtvis inte hunnit 
med under det jäktade storstadslivet. Vi hade också möjlighet att 
via internet ha kontakt med de där hemma. Stämningen mellan 
passagerarna och besättningen var hela tiden mycket bra.

Av de engelska passagerarna var många medlemmar i ”Tristan 
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da Cunha Association” Många 
hade varit på Tristan flera gånger. 
Ett par inte mindre än fem gånger 
och de hade mångåriga kontakter 
bland befolkningen. En av förelä-
sarna, Richard Grundy, hade varit 
lärare på Tristan under tre år. Han 
hade träffat Roland under hans 
sista besök 1983. Långt ifrån alla 
kände till Roland och hans konst-
närskap. Richard hade åtagit sig 
att under fem föredrag berätta 
om Tristan och kunde då även 
hänvisa till Rolands Tristankonst.

Torbjörn och jag fick möj-
lighet att under ett föredrag om 
Roland berätta om hans liv och 
hans konst. Naturligtvis också om hans besök och konst från Tris-
tan. Vi hade även ett svenskt möte då jag berättade om vårt sällskap 
och vad vi gjort och våra framtidsplaner. Jag förutsatte att samtliga 
svenskar ombord, som inte var med i sällskapet ville ansluta sig.

När vi började närma oss Tristan blev det betydligt svalare 
och även molnigare. Vi anlände dagen före julafton. Nu var det 
betydligt molnigare, varför vi inte kunde se toppen på Tristan 
men sjön var inte så krabb. Det 
beslutades att vi redan denna dag 
skulle besöka den närliggande 
Nightingale Island. Denna och 
Inaccesible ligger båda ca 40 km 
från huvudön Tristan men räk-
nas till Tristangruppen. Man var 
orolig för att vädret skulle bli 
sämre de närmaste dagarna. I 

Rockhopper pingviner

Kungspingviner
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dessa trakter kan vädret ändra sig på några timmar. Vi fick ett fint 
besök på Nightingale. Redan på strandklipporna möttes vi av en 
bölande sälkoloni. Här fanns också den för Tristan typiska Rock-
hopper pingvinen i mängd. De förflyttar sig inte som andra ping-
viner med vaggande relativt stilla förflyttning utan hoppar fram 
– därav namnet. Tristanborna har här även små hyddor byggda 
med ena gaveln mot den lodräta bergsväggen. I hyddorna övernat-
tade man ofta då man besökte ön för att samla ägg och dun. Den 
verksamheten är numera mer eller mindre avslutad. Däremot seg-
lar man av och till hit som utflykter, ofta sker det som seglingsrace 
som Roland beskrivit i en av sina skildringar från Tristan

 Vi vandrade upp till de övre delarna av Nightingale till en  
albatrosskoloni. Här finns en speciell albatross s.k. Yellownose 
albatross eller Tristan albatross. På vägen upp mötte vi rikligt med 
Rockhopper pingviner, som gärna gömde sig i den täta markvege-

Tristan Albatross med kyckling
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tationen. Både albatrosserna och pingvinerna är påtagligt oskygga. 
Man kan komma dem riktigt nära. Albatrosserna har ofta byggt 
upp ett rede där de gömmer sin kyckling under sig. Det var därför 
inte svårt att komma dem nära för fotografering.

På eftermiddagen vände vi åter till Tristan. Efter att ha ankrat 
kunde vi gå iland med våra gummibåtar. Det finns en liten hamn, 
som med åren har byggts ut med längre pirarmar som skydd mot 
det ofta upprörda havet. Alla fiskebåtar lyfts upp med kranar och 
ställs på kajen där de är bäst skyddade. Iland väntade en mottag-
ningskommitté. Bland annat träffade jag Rolands gode vän sedan 
lång tid, Lars Repetto, som det var roligt att återse från mina tidi-
gare besök. Vi vandrade upp till den engelska administratörens 
Sean och Marina Burns residens. Där hade man ordnat ett väl-
komstparty för oss tillsammans med ett trettiotal tristanbor. 

Det lilla samhället ” Edinburgh of the seven seas”, har nu 
280 innevånare som bor på en liten hylla där det finns ett 

Edinburgh of the Seven Seas (Överst hamnen och I nedre högra hörnet en del av 
lavaberget efter vulkanutbrottet 1961)
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hundratal hus. Samhällets yta är starkt begränsad varför man dagli-
gen måste röra sig bara på denna. Övriga ön är svårtillgänglig. Man 
kan vandra upp mot den gamla vulkankratern, men då måste man 
ha guide som hittar. Nu var det dimma och moln så det var ald-
rig aktuellt med några längre expeditioner. Husen har alltid byggts 
enligt gammal skotsk tradition med gavlar av sten (här gäller lava-
sten), som innehåller rökgångar. Taken bestod tidigare av flax, ett 
slags gräs importerat från Australien. Numera har man korrigerad 
plåt på taken. Tidigare hade man inkomster av frimärksutgivning 
men numera är den huvudsakliga inkomsten fisket av crawfish - 
den klolösa hummern. Fisket sker med hummertinor inte så olika 
våra, som vi fiskar hummer med. Stjärtarna fryses och exporteras 

Jag (Göran Eriksson), Richard Grundy (Tristan da Cunha Association),  
Torbjörn Svensson, Mark Capes (Guvernör St Helena), 
Pat Musk ( chief Islander St Helena)
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till främst USA och Japan. Fisket 
är strikt reglerat för att inte man 
skall överfiska. Vid vulkanutbrot-
tet 1961 blev frysfabriken helt 
begravt av lavamassorna, varför 
man byggde en ny fabrik vid åter-
komsten 1963. Däremot klarade 
sig så gott som alla boningshusen 
från att begravas i lavamassorna.

Redan innan vi anlände till 
Tristan fick vi möjlighet att boka 
boende i Tristanfamiljer. Många 
tog den möjligheten främst de som 
hade vänner på ön sedan tidigare. 
På julaftons eftermiddag samlades vi i skolan, där barnen gav en 
körkonsert med välkända engelska julsånger men även modernare 
sånger. Vi var även inbjudna till midnattsmässa i St Mary’s church. 
Ombord hade vi en svensk kock , som serverade en riktig svensk 
julmiddag. Här fattades inte mycket av vad ett svenskt julbord 
kunde erbjuda. Vår svenske kock hade gjort flera sillinläggningar 
som sköljdes ned med olika sorters snaps. Snapsvisor saknades inte 
heller. Stämningen blev verkligen med tiden hög!

Juldagsmorgonen bevistade vi en engelsk julotta. Dock inte så 
tidig som hos oss, utan en mer vänlig tid, klockan åtta. Fram på 
dagen fick vi en fin konsert av en julkostymerad barnkör utom-
hus. Efter konserten kom Santa Claus och delade ut julklappar till 
barnen. Vi besökte även det lilla museet med minnen från tidigare 
epoker. Här finns även ett postkontor med souvenirshop. Många 
tog möjligheten att skicka kort till nära och kära. Man kunde även 
få frimärken av tidigare utgivningar för samlare. Postade man detta 
på Tristan fick man en speciell stämpel som visade att det var postat 
på Tristan. Det tog säkert flera månader att nå adressaten.

Ca fem kilometer från samhället låg ”Potatoe patches”, d.v.s. 
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potatisodlingarna. Många vandrade dit eller tog en mindre buss. 
Varje familj har här en eller flera odlingstomter på ca 20-30 kvm 
omgärdade med låga stenmurar. I små stugor hade man redskap 
för att sköta odlingarna. Klimatet gör att man oftast får flera skör-
dar per år. På de fria ytorna runt omkring betade kor och får. Vi 
fick nu även göra ett besök i frysfabriken där man frös den klolösa 
Tristanlobstern. Visserligen låg arbetet nere här, men man visade 
och berättade hur man tog hand om fångsten. Nu omkring jul 
hade man tre veckors arbetsuppehåll. Vi besökte ett litet kafé där 
vi kunde få sandwich med lobster. Det smakade verkligen bra. Fis-
ket av lobstern är starkt reglerat så att det inte blev ”överfiskning”. 
Lobstern är mycket populär och går på export främst till USA och 
Japan.

Intill samhället låg flera kyrkogårdar där många kända namn 
fanns på gravstenarna. De flesta gravarna var prydda med blommor. 
Vi vandrade också omkring bland husen. Vi besökte ”Prince Philips 
Hall”, en samlingslokal, som invigdes 1957 av Prince Philip. Det 
är en samlingslokal för gemensamma fester och dans. Nu visade 
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man för oss hur ullen bearbetades och spanns, för att sedan stickas 
till vantar, sockor, mössor och tröjor. Modeller av långbåtar visades 
också och var till försäljning. I en större förrådsbyggnad fanns en 
”Superstore”. Här fanns de flesta dagligvaror man kunde behöva.

På juldagskvällen fick vi en typisk engelsk julmiddag och även 
då blev stämningen tämligen hög. Dock inte att jämföra med den 
svenska julmiddagen men uppsluppen stämning med improvise-
rade sångartävlingar mellan borden.

Nästa morgon började vinden friska i och sjön började bli högre. 
Väderprognosen visade att vinden skulle friska i ytterligare. Det 
beslutades därför att vi skulle avgå så fort alla som bodde iland 
kunde komma ombord. Efter någon timme kunde vi lätta ankar 
och satte kurs söderut mot Sydgeorgien. Efter någon timme var vi 
ganska nära den mycket otillgängliga Inaccessible. Det finns bara en 
liten grusstrand där man kan komma i land, ”Salt Beach”. Roland 
har gjort en lito från denna strand. Annars störtar klippväggarna 
från nästan tusen meter ner i havet. Havet var här lugnt och på ytan 
simmade en mängd sjöfåglar. 

Efter ett par timmar kunde man fortfarande se Tristan och nu 
med hela toppen synlig. 



- 31 -

Vi hade inte fått Tristanlobster under vår vistelse där men nu 
fick vi lobster till middag. Den var mycket delikat tillagad så man 
förstår att den är populär bland gourmeer världen över.

Efter ett par dagar kallades vi alla till en föredragning av kapten 
Torbjörn. Han visade upp väderlekskartor för den närmsta tiden. 
Tyvärr väntade man ett stort lågtryck vid Sydgeorgien varför han 
bestämde att vi inte skulle gå till Sydgeorgien. Naturligtvis blev det 
en stor besvikelse för många. Här finns stora kolonier med kungs-
pingviner samt gamla numera övergivna valstationer som Grytvi-
ken. Vi skulle istället sätta kurs direkt på Falklandsöarna, här skulle 
det också finnas stora fågelkolonier. Detta innebar att vi skulle få 
sammanlagt åtta dagar till sjöss från Tristan. Vi skulle dessutom 
tjäna ett dygn och få vara på flera av Falklandsöarna.

Vi närmade oss nu nyåret. Det firades givetvis med en fin 
nyårsmiddag och avec när tolvslaget närmade sig. Vi hade engelsk 
tid ombord (en timme efter svensk tid) varför vi fick möjlighet 
att fira två gånger. Naturligtvis var den engelska tiden viktigast 
ombord. Vid nedräkningen till 12-slaget jublade alla med glas i 
händerna, önskande varandra ett GOTT NYTT 2012. Med sång 
och dans inledde vi det nya året till långt in på natten.

Sent på kvällen kunde vi gå in och ankra på redden till Port 
Stanley. Några valde att få trampa fast mark under fötterna och 
med besök på en känd pub i hamnen. The Globe Tavern.

Nästa morgon kunde vi gå till kaj och nu kunde vi välja olika 
aktiviteter. Vi valde att på förmiddagen besöka ett fågelreservat 
beläget på en udde i nordöstra delen av huvudön. Här häckade 
många olika fågelarter. Vi fick en fin vandring i en skyddad natur-
miljö. På eftermiddagen blev det en sightseeingtur med buss samt 
en promenad i centrala delarna av Port Stanley. Här var typiska 
engelska villor och radhus. Vi såg också ett stort monument till 
minne av den argentinska invasionen 1982. Ett intressant museum 
berättade om Falklands historia under de senaste hundra åren. 

På kvällen kastade vi loss för att under natten gå västerut och 
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besöka några fågelöar. Västra Falklandsöarna består av 200 mindre 
öar. De flesta är befolkade. Först nästa morgon kom vi iland på 
Saunders Island efter att vi hade ankrat. På vägen in till stranden 
i våra gummibåtar blev vi uppvaktade av några delfiner, som lekte 
framför oss. Väl iland fick vi verkligen kompensation för de fåglar 
vi missat. Här mötte vi olika pingviner som Gento, Magellanic och 
Macaroni pingviner. Även Black-brown albatrosser samsades i en 
stor koloni.

Vi gick ombord för lunch. Under tiden förflyttades Island Sky 
till Carcass Island. Där besökte vi nya fågelkolonier men här fanns 
även kungspingviner. Här hade man hos familjen McGill dukat 
upp ett stort kaffe-thebord med massor av hembakade kakor.Det 
var mycket trevligt att småprata i hemmiljö med värdfolket. Snart 
var det dags att bryta upp och gå ombord för att ta oss till New 
Island. 

Här ankrade vi upp för natten för att nästa morgon gå i land 
med gummibåtarna. Invid landningsplatsen fanns ett litet museum, 
där öns historia skildrades. Sedan vandrade vi ett par kilometer till 
en stor och tät fågelkoloni belägen i en klyfta. Här var ett kraftigt 
kackel från framför allt pingvinerna, som dock samsades med några 
Black-brown albatrosser. Eftersom det här var stup ut i det fria 
hade albatrosserna en kort start- och landningsbana. De formligen 



- 33 -

kastade sig ut i den ganska hårda vinden. En ensam Sydlig Klipp-
hopper Pingvin hade ingen att ty sig till. Den hade tydligen kom-
mit ifrån sin grupp. Det var inget problem att sätta sig bara någon 
meter från fåglarna och lugnt och stilla studera deras ”sociala” liv.

Under lunchen ombord flyttades båten till den närbelägna West 
Point Island och vi gick iland och vandrade över en ås till en fågel-
koloni, som gömde sig i höga grästovor. Här häckade Black- brown 
albatrosser oftast med en kyckling som tittade fram under modern. 
Här var det ibland svårare att upptäcka fåglarna p.g.a det höga Tus-
soc gräset. 

Nu var det dags att vända åter till familjen Clark efter en 2 km 
stärkande promenad. Här var också uppdukat ett stort bord med 
rikligt med kakor, the eller kaffe - vad som önskades. Deras hus var 
omgärdat med en blomstrande trädgård. Detta var vårt sista stopp 
och vi återvände till Island Sky. 

Till kvällen väntade ”Captains farwell dinner” Besättningen 
hade bildat en kör som konserterade. Alla olika besättningskatego-
rier avtackades under applåder. Middagen var som vanligt superb.

Nu var det dags att packa för att nästa morgon gå iland i Punta 
Arenas i Chile, flyga till Santiago de Chile och sedan nattflyg först 
till Madrid, sedan till London och vi svenskar till Arlanda. 

Göran Eriksson
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möjaminnen av 
roland SvenSSon 
nedskrivna år 1989

För snart sextio år sedan hamnade jag på ön Möja. Alltsedan dess 
har jag haft ett andra hem därute, fortfarande som hyresgäst. Käns-
lan av att övärlden hör till den riktiga skärgårdsbon bär jag ännu 
inom mig, alla förändringar till trots. Det var hos Mor Lovisa och 
Holmpojkarna i Ramsmora som jag började mina skärgårdsår.

Jag skall här ge en liten snabbskiss av ön från den tiden – men 
det blir svårt att motstå den nostalgi som minnet väcker. Borta 
är alla de gamla möjabor, som formade min syn på skärgården. I 
mitt sinne lyser och lever fortfarande hädangångna vänner: John 
och Hulda på Udden, Petrus och Hilma på Drängsholmen, Ber-

Roland vid arbetsbordet i Vikmanshyttan
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nard och Lisa i Ramsmora, Oscar och Alma i ”Kiln”, Johannes och 
Maria i Norrsundshagen, Kalle ”Utter” i Löka, Kristoffer i Berg, 
Emil och Anna i Strömmen, Eliard i Hamn Singer och Hulda i 
Sandhamn med flera.

Förutom kyrkbyn Berg fanns det fyra andra små byar på huvudön, 
de samma som ännu finns. Där bodde 700 människor. De hade två 
skolor och tre handelsbodar. Det fanns fyra små pensionat, som gav 
en lustbetonad och främmande karaktär åt sommarlivet vid sidan 
av öfolkets arbetsvardag.

Prästen var en myndig man, som fick både vuxna och barn att 
buga och knixa. Skolläraren och klockaren aktades därnäst. Han-
delsmännen var kreditgivare, och sockenstämmans förtroendemän, 
som ofta ägde de bästa fjällfiskevattnen och de största åkrarna, var 
det också bra att ha en viss respekt för. Men eftersom många öbor 
var utpräglade personligheter med ett stort behov av frihet och 
integritet och med nedärvd misstro mot myndigheter, var de sällan 
talföra i pampars och fjärdingsmans närvaro. Alla förutom prästen 
och magistern var ortsbor. Bland öborna själva fanns en tyst intern 
rangordning som grundade sig på ägornas storlek och antal klöv-
bundna djur i fähusen.

De flesta hushåll hade en eller två mjölkkor förutom några får 
och en gris. Sammanlagt fanns det 120 kor, som höll hagar och 
strandängar öppna. För tyngre körslor och för vinterfärder hade 
man 25 hästar, som var väl inbokade året runt.
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Landsvägen som ringlade från norr till söder över ön,var nyligen 
invigd. Det var det första tecknet på den Nya Tiden. Samtidigt med 
vägbygget infördes telefonen. När jag kom till ön 1930 fanns det ett 

dussintals abonnenter 
på telefonnätet. Det 
behövdes inga num-
mer, när man sökte 
någon. ”Svea i väx-
eln” kände till alla 
och kunde oftast hålla 
reda på var de ”höll 
hus” – ibland kunde 
det vara svårt att hålla 

tyst om alla rara hemligheter som surrade i nätet.
                

Elkraften kom 1941 och 1942. (En artikel om hur elkraften kom 
till Möja skriven av Jan Wigren finns i " Boken om Möja" av 
Agneta Österman och Maria Wigh.) Då kunde nämndeman Sjö-
berg i Löka, efter ett gediget invigningskalas, trycka på en knapp 
och med darr på rösten säga de bibliska orden ” Varde ljus ”. Och 
det vart ljus – men samtidigt försvann en ålderdomlig tradition. 
Under den mörka årstiden hade det alltid varit brukligt, att man 
kurade skymning i stugan. Timmen mellan ljus och mörker var 
en rofylld pratstund med mycket gamla anor. Nu var det förbi. 
Borta var fotogenlampans fridsamma dunkelljus och Primuslam-
pans sakta susande i kök, kammare och uthus. Det blev fint att ha 
vita glasglober med 75-watts lampor, som man lätt knäppte på i 
minsta utrymme.

Skötfisket var en viktig näring. För dem som ägde fjällfiskevatten 
och del i en utskärgård var varje vik och grundflad av stort ekono-
miskt värde. Fortfarande hade också utskärens gräsränder betydelse 
när det gällde att samla vinterfoder till husdjuren. Men den näring 
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som blivit huvudinkomsten 
var odling av jordgubbar, en 
arbetskrävande produkt som 
utvecklades väl i det solvarma 
och daggrika skärgårdsland-
skapet. Öbornas vackra och 
smakrika bär hade vunnit 
marknaden och fått ett eget 
namn, ”Möjagubbar”.

Stadsbor hittade ut till 
ön. De små pensionaten var 
under sommaren fullbelagda, 
och i en del hem hyrde man 
ut stuga och finrum för att 
lämna plats åt sommargäster. Men ännu rubbade det inte öbornas 
dominans och integritet, det var deras arbeten och näringar som 
angav rytmen i byns liv. Sommaren var en i särklass arbetsdiger 
tid, som gav föga sömn och vila. Slåtter,lekströmmingsfiske och 
jordgubbsodling sammanföll med den ljusa årstiden. Karlarna blev 
rödögda, retliga och orakade och hade knappt tid att kasta i sig 
annan föda än snabbslukad sluring och gröt mellan arbetsbytena.
Det blev ändå inga stora förtjänster,som det rörde sig om. Slan-
tarna som kom in var givetvis oumbärliga, men viktigare var det att 
undvika utgifter. Därför fanns det ett visst mått av självhushåll kvar 
i alla välskötta öhem.

           
Våra dagars fritidsbegrepp existerade inte. Att arbeta – att ”ha 
något för händer” eller att ” gå med göra”, - var lika naturligt för 
hemmansägare som för backstu´sittare. Allsköns kursverksamhet 
och vuxenutbildning hade man inte haft tid att syssla med även 
om det hade funnits. Än mindre hade man behov av att roas av 
professionella nöjesmakare. Ville man ha roligt en kväll fanns fiol 
och dragspel i varje by. Jordelivet var ingen dans på rosor – men till-
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varon ansågs dräglig, om tre önskningar kunde uppfyllas : Hälsa, 
mat och arbete.
Det fanns dock något som kompenserade öbon för allt vak och 
slit – och det var jakt i alla former. Att höra stövarens ivriga skall 
klinga mellan bergen en rimfrostig vintersöndag , eller att stå på ett 

morkullepass en grönstilla majkväll och vänta på den knarpande 
fågeln, eller att smygro på vikarsälen en månljus höstnatt – det var 
lyckostunder. Men den största upplevelsen väntade när vårbruket 
var klart. Då fylldes nistskrinen och man gav sig ut till de yttre 
skären för fågelskytte.Vettskyttet gav, liksom säljakten , en välkom-
men omväxling mot oxveckornas tungsamma lunk. Och var jakt-
lyckan god så glömde man vinterns enahanda saltkost. Som alltid 
när nytta och nöje förenas så blev till och med själva mödan en 
lyckostund.    

Kräsna skyttar ansåg dock att utterjakten i sällskap med en bra 
hund var kulmen av jaktupplevelse.

Jag minns att det fanns en osentimental tyst gemenskap under 
den sträva vardagsytan , som troligen bottnade i att alla var beronde 
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av varandra i helg som söcken. Den kom till synes när någon drab-
bades av olycka. Då slöt man upp till stöd och värn. Det gav livs-
vandringen en känsla av samhörighet och mening, som kanske var 
mer betydelsefull än den trygghet som vår tids socialvård erbjuder. 
Årstidernas arbetsfyllda kretsgång styrde tillvaron och gav dagarnas 
flykt en sävlig evighetslunk.

Storstaden tycktes oändligt 
fjärran.

Hur ser det ut idag - i nådens år 
1989? Av de 700 bofasta åter-
står cirka 250 – men sommar-
tid hyser ön några tusen stads-
bor, och båtgäster i tusental 
fyller alla vikar, flader och sund. 
Kreatursbeståndet utgörs av två 
mjölkande kor, en häst finns 
som prydnad för att ibland dra 
en liten vagn, där dagturisten 
kan uppleva lite gammeldags 
stämning, men den kan också 
vara lekkamrat åt tonåringar.

Prästgården har stått tom 
i många år . En ambulerande, 
eller en pensionerad prästman 
har givit Guds ord vid större 
kyrkodagar till en krympande 
församling. Men under 1989 
har dock en ung prästfamilj åter 
flyttat in i det vackert belägna 
bostället och tjänsten är åter 
permanent besatt.



- 40 -

Det gamla kommunstyret har slukats upp av storkommunens mäk-
tiga organisation på fastlandet. Handelsbodarna har blivit två kon-
sumbutiker med självbetjäning, där s.k. svinn komplicerar bokfö-
ringen. Den minsta butiken omsätter under tre sommarmånader 
cirka två miljoner kronor.

Telefonnätet omfattar mer än 1000 abonnenter. Skolbarnen häm-
tas av buss eller taxibåt vid olika anhalter till öns enda skola. Äldre 
elever inackorderas vid skolor på fastlandet.

 Ingen särskild jordgubbsbåt fraktar bären in till staden, det lilla 
som ännu odlas har åtgång bland fritidsfolket.

Yrkesfiskarnas antal har drastiskt minskat. Det krävs avsevärt kapi-
tal för att deltaga i det moderna fisket. Dessutom tvingas yrkes-
fiskaren i nutid vara borta från hemmets lugna vrå och TV hörna 
under långa perioder. En uppoffring som inte alla vill underkasta 
sig , eftersom många servicetjänster ger högre löner och bekvämare 
arbetstider.

Med egna snabbgående båtar förflyttar sig öfolket mellan sina och 
fastlandets bryggor, där busshållplatser finns. Restiden mellan stad 
och ö minskar oavbrutet och assimileringen fortsätter .

Alla har fått det bättre materiellt sett, men man håller på att bli 
en främling i sitt eget landskap – och man får lära sig att leva med 
storstadens avigsidor. I nutid måste hus, arbetsskjul och utskärsbo-
dar låsas noga för att skyddas mot närgångna besökare. Snorkel-
klädda gästbadare vittjar öbornas ryssjor och kassar,vandaler finns 
också som skadar öbornas redskap.

 
Det bruksvärde som skärgårdsborna en gång tillmätte det egna fis-
kevattnet, sina odlingsmarker, ekbackar och mastskogar håller på 
att förändras och bli illusoriskt. Värdena har blivit av ett annat slag, 
styckningsobjekt,marinor, tomtmarker och hus har blivit utom-
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ståendes eftertraktade byte. Storstadens krav på ”fritidsutrymme” 
dominerar och vållar ständig kollision med naturskydds- och 
markägarproblem. 

För att liksom kröna 
och markera skärgårds-
världens nutida betyd 
-else för svenska folket 
har regeringens högsta 
instans hävdat fritids-
fiskarnas behov av ett 
fritt nöjesfiske – vilket 
innebär att myndighe-
terna expropierar öbor-
nas gamla rätt till sina fiskevatten.

Dessutom har taxeringsmyndigheterna utnämnt åtskilliga öbor till 
miljonärer på grund av förfädernas dåliga omdöme att bygga sina 
hem vid stränderna, med närhet till båt, brygga och farled.

Dagens bofasta skärgårdsbor måste foga sig efter krångliga lagar, 
paragrafer och byggnadsförbud och att malas i byråkratiska stor-
stadskvarnar. Hos en av mina gamla möjavänner hängde ett blek-
nat arvegods på köksväggen – en broderad bonad med ordstävet, 
”Egen härd är guld värd”. Tänkvärda ord för oss alla och för en 
nutida skärgårdsbo verkligen något att grunna på. 

Roland Svensson i november 1989 
Bearbetning och bildval / Jan Wigren
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konStutStällning i 
åkerSberga konSthall 
2 juni till 12 augusti 2012 

Tidigt i våras fick vi en förfrågan från konstföreningen i Österåker 
om vi kunde medverka till en utställning med verk av Roland. Vi 
svarade självklart ja på frågan och planeringsarbetet började. För oss 
i Sällskapet var det naturligt att försöka få utställningen till stånd 
eftersom vi genom Sten Ericksons goda kontakter i kommunen har 
fått tillgång till en liten lokal att förvara Sällskapets tillhörigheter i.

Den andra juni var det vernissage och utställningen invigdes av 
kulturnämndens ordförande Elisabeth Gunnars och Sällskapets 
ordförande Bernt Festin.

Åkersberga konsthall vid Länsmansgården
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I lokaltidningen Kanalen kan man läsa:

 "Roland Svensson har såväl genom sina litografier och sina egna 
publikationer med illustrationer fångat den svenska skärgården 
som få andra konstnärer. Han jämförs med ord- och bildkonstnärer 
som Albert Engström och Bruno Liljefors. Han sökte sina motiv 
bland kobbar och skär utanför trakten av sommarvistet och ateljén 
på Stora Tornö över sundet vid Långvik på Möja i Stockholms skär-
gård. Roland var också grafiker och bokillustratör och tecknare av 
förlagor och frimärken. "

Jan Wigren text och foto

Bernt Festin och Elisabeth Gunnars
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roland SvenSSon och 
göSta Werner
Ömänniskan och Sjömänniskan

”Den där Werner har jag känt 
misstro inför alltsedan jag hörde 
några TV-program som sades 
handla om Havet”, skrev Roland 
Svensson till vännen amira-
len Bengt Lundvall 17 novem-
ber 1980. Gösta Werner hade 
som konstnär deltagit i isbryta-
ren Ymers expedition till Arktis 
under Lundvalls befäl. Roland 
hade tackat nej till att delta, men 
gjorde ändå en litografi för Ymer. 
Expeditionen var en uppföljning 
av den resa minfartyget Älvsnab-
ben genomfört till Svalbard 1957 
med Roland Svensson som med-
följande konstnär. För den som 
lärt känna Rolands hemmavatten 
är Gösta Werners hav lockande – själv är jag bara i början av seg-
latsen.

 Rolands misstro får sägas vara löst grundad, men kanske 
förståelig. Deras konstnärs- och levnadsbanor hade korsats flera 
gånger och tidvis också löpt långt ifrån varandra. För den ene kom 
den genuina ömänniskan att stå i centrum som inspirationskälla, 
för den andra sjömannens liv. Båda insåg efter hand att det var en 
värld på väg att försvinna som de ville ge ett konstnärligt uttryck. 

Gösta Werner, dagboksblad från 
Ymers expedition till Svalbard 1980.
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Den ena hade sin styrka i 
teckningen, det svartvita och 
i litografin, den andre i måle-
riet och färgen.  

De två var märkligt nog 
födda bara något kvarter från 
varandra i arbetarstadsdelen 
”Sibirien” i Vasastan. Ett år 
skiljde dem åt; Werner var 
född 1909, Svensson 1910. 
Men medan Roland med sina 
föräldrar efter några år bytte 
Roslagsgatan mot Upplands-
gatan på andra sidan Svea-
vägen i Vasastaden flyttade 
Gösta när han kom i skolål-
dern med sina föräldrar upp 
till Örnsköldsvik. Som elever 
i realskolan drömde de om 
att bli konstnärer och uppmuntrades av sina lärare, men de eko-
nomiska förutsättningarna saknades. Roland som sökte till skepps-
gossekåren fick avslag för att han var för ung och blev springpojke 
i tio år på bank. Gösta Werner prövade olika yrken innan han som 
19-åring gick till sjöss som mässpojke, antogs som Rydberggast på 

Roland Svenssons litografi för samma 
expedition – som han inte deltog i.

Från Älvsnabbens expedition till Svalbard 1957, Roland Svensson.
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af Chapman och stannade kvar på sjön i 13 år – när han gick iland 
var han examinerad sjökapten. En och samma lärare skulle locka in 
dem på konstens område: Isaac Grünewald.

Debut på varsin sida om andra världskriget
Det var som alla Roland Svenssons vänner vet Isaac Grünewald 
som uppmanade honom att söka till Konstakademien och spring-
pojkarnas högste chef, Jacob Wallenberg, lät honom behålla sin 
lön medan han gick på Akademien 1934-40 med Grünewald som 
huvudlärare. Ändå var det hårda, magra år i början då Roland för 
det mesta vistades i skärgården runt Möja, gärna vintertid, för att 
nå fram till ett eget uttryck för den skärgård och dess öbor som så 
tagit honom i besittning. Med van Gogh som främsta ledstjärna 
– som han ingående studerat i Frankrike. Åren före krigsutbrottet 
fanns ett växande intresse för den realistiska konsten, inte minst 
inom tecknandet. Ett uttryck för det var Nationalmuseums från 
1938 årliga utställningar för ”Unga tecknare” där Roland Svensson 
regelbundet deltog och 1941 vann det åtråvärda resestipendiet om 
1000 kr. Då hade han redan året innan fått sitt genombrott med 
sin första separatutställning och samarbetet med Sven Barthel för 
kustreportaget Cykloncentrum. Så följde framgångarna med lito-
grafierna, pastellerna och Gillögaboken vid krigsslutet. Roland var 
då populär och uppskattad bland kritikerna. 

Den ett år äldre Gösta Werner hade vid samma tid ännu inte 
debuterat. Han hade varit till sjöss och strax efter krigsutbrottet 
inkallats i flottan. När en möjlighet att utbilda sig till meteoro-
log inom flyget öppnade sig ”såg jag min chans att komma iland 
och börja måla. Det blev en vändpunkt för mig, det var slut med 
att segla som yrkessjöman.” Han var tillbaka i Stockholm, fick sin 
utbildning på F 8, Barkarbys militärflygfält; till hans mer udda 
motiv hör ett jaktplan målat 1942. 

Året därpå, 1943 möjligen 1944, uppgifterna skiftar, kom han in 
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på Grünewalds målarskola 
vid Slussen – och snart blev 
han antagen som frielev. 
Konstnären Olle Bonniér 
har gett en livfull inblick i 
hur det kunde gå till i sin 
bok Självljus, hur Grüne-
wald gjorde entré i atel-
jén i sin svarta slängkappa 
med rött foder, kastade sin 
bredbrättade hatt. En dag 
förklarade han, förbannad, 
att han ställde in undervisningen för att de svek sig själva och imi-
terade andra ”i stället för att vandra ert hjärtas väg och lyssna på era 
egna personliga upplevelser!”

Att finna sig själv, se färgens betydelse och lära av kamraterna 
var Grünewalds mantra. I ett hörn för sig själva stod Olle Bonniér, 
18 år, och Gösta Werner 34, och följdes enligt Bonnièr med särskilt 
intresse från sin lärare – samtidigt som de gjorde sig alltmer fria 
från honom. För Gösta var det en slitsam tid, han hade nyss bildat 
familj, arbetade på nätterna som meteorolog och kom till skolan i 
uniform. 

Att Roland Svensson fick sin skolning före och Gösta Werner 
i huvudsak efter andra världskriget har säkert sin betydelse, även 
om Werner också var omvittnat ungdomlig till sinnet. Han kom 
att tillhöra en yngre konstnärsgeneration, som likt tidigare genera-
tioner drog till Paris – samtidigt som Roland Svensson sökte sig till 
Orkney- och Shetlandsöarna och snart även Hebriderna. 

Konkretism och abstrakt expressionism
Bland de utländska konstnärerna i efterkrigstidens Paris sökte sig 
många nordbor, som Gösta Werner, till André Lhotes målarskola 

Isle of Rhum, Inner Hebrides, akvarell från 
1957, Roland Svensson.
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där de prövade dennes kubism innan de gick vidare. Några år in 
på 1950-talet närmade sig Werner konkretisterna som i Olle Bon-
niér fått en av sina främsta banérförare och i flera av Werners mål-
ningar finns också tydliga referenser till den tidige pionjären Kasi-
mir Malevitj verk. Konkretisterna utgick ofta från ett ”verkligt” 
intryck, men i den färdiga målningen skulle objektet ha försvunnit, 
reducerat till geometriska figurer. Men för dem som kände Gösta 
Werner var alltid minnena från sjön närvarande även bakom mål-
ningar som ger ett abstrakt intryck, som målningen här intill som 
han kallade Havet. Efter sin första separatutställning 1952 lovorda-
des han för sin känsla för färg och ljus, han uppmärksammades vid 
flera grupputställningar och fick ett större genombrott som kon-
kretist 1957 – detta vid en tid då konstkritikernas intresse var stort 
för det abstrakta måleriet, samtidigt som de flesta vände ryggen åt 
den realism som Roland Svensson stod för. Kritikerframgången till 
trots, ekonomiskt var villkoren ännu tuffare för Gösta Werner än 
för Roland.

Under andra hälften av 
1950-talet närmade sig Wer-
ner det informella måleriet, 
inspirerad av framförallt ame-
rikanerna inom den abstrakta 
expressionismen – en tid hyrde 
han ateljé i Rom i samma hus 
som amerikanen Cy Twombly, 
nyligen utställd på Moderna 
museet. Werner utvecklade en 
sorts teckenmåleri där han ofta 
tog sina egna sakliga meteoro-
logkartor som utgångspunkt – 
han rör sig från de med tunna 
linjer koloristiskt återhållna 
och fältindelade motiven till Från Werners konkretistiska period, 

Havet, 1950-tal. 
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ett starkt rytmiskt måleri, laddat med färgexplosioner som i Röd 
uppladdning. Den enda konstnärliga gruppering han tillhört var 
den löst sammanhållna Aktiv färg som väckte uppmärksamhet med 
sin öppningsutställning 1961 på Galerie Blanche vid Kungsträd-
gården och samlade Rune Jansson, Brita Molin, Lizzie Olsson-Arle, 
Georg Suttner, Wiking Svensson, Ulf Trotzig, Gösta Werner och 
Olle Ängkvist. 

Konstnärligt stod Gösta Werner och Roland Svensson denna 
tid långt från varandra. Men Roland var inte helt avvisande till den 
abstrakta konsten, i dagboken skymtar ibland ett intresse, som efter 
ett utställningsbesök i London 1963, där han noterar ”Ett fåtal men 
vackra abstrakta målningar.” Roland talar ibland om konstnärers 

Meteorologutbildade Werner inspirerades av väderkartor omkring 1960.



mästerskap, han beundrande de japanska träsnitten och kinesiska 
landskapen. Han slet hårt för att nå det uttryck han sökte, och 
misströstade i allmänhet om resultatet – i synnerhet när det gällde 
de stora målningarna som han sällan blev nöjd med, hur länge han 
än arbetade med dem.

Gösta Werner vände på sätt och vis denna strävan ryggen. Han 
citerar Paul la Cour i Aktiv färgs program: ”Det jag älskar i konst-
verket är inte dess fulländning som är bländverk, utan dess levande 
pulsslag.”

Havet slår tillbaka
År 1965 bad Werners son, Peder, sin pappa om en målning med 
sjömotiv. Gösta Werner letade fram sina dag- och skissböcker från 
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åren till sjöss. Återseendet öppnade för vågor av minnesbilder från 
sjömansåren, som fortsatte rulla under resten av hans liv. 

En av målningarna från detta år som skulle bli typisk i sin upp-
byggnad, kanske den första, har sex skissartade bildfält mot en gul 
botten – så som han ibland arbetat med sina konkretistiska bilder. 
Största fältet visar segelbärgning mot en röd horisont, under den en 
ruta där en blå-grön våg väller över en reling, tre bilder visar farty-
get med stormslitna segel och den tredje visar sjömän samlade inför 
vad som kan vara uppställning för ett typiskt besättningsporträtt 
eller en sjömansbegravning. I kanten på det gula fältet kan vi läsa: 
”s/v Killoran Antwerpen till Puerto Caballo Orkan i Nordatlanten 
...” Texten är inte helt lättläst men berättar om den dramatiska seg-
latsen 1929-30 med en av ålandsredaren Gustaf Eriksons stålbarkar 
då hans närmaste skeppskamrat spolades överbord och försvann. 
Han själv var nära att följa med och han uppmärksammades för 
räddningen av en annan kamrat. Dessa motiv skulle han ständigt 
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återkomma till i olika bearbet-
ningar, men också till östersjö-
vintern med överisning och åren 
på amerikanska båtar, det bru-
tala hamnlivet och månaderna av 
arbetslöshet i depressionens New 
York. 

Minnesbilderna har styrka och 
även om han aldrig hade förfat-
tarambitioner kunde han också 
formulera sig väl i dag- och skiss-
böckerna:

”En natt med god vind, kanske 
någon passad, en dröm. Bruset 
av bogvattnet, sångerna i riggen, 
rösterna vid avlösningarna, farty-
gets rörelser, masternas pendlande 
som tände o släkte stjärnorna var 
på något sätt en overklig värld. 
Jag gillar jobbet till väders, en 
natt på röjelrån, med stjärnorna 
hängande på rånockarna, och 
långt under sig se skrovet slingra i 
sjöarna med mareld i bogvåg och 
kölvatten, nakterhusets ljus i ror-
gängarens ansikte kunde få hung-
riga jungmän att tänka på annat 
än mat o frivakt o att det även 
fanns skönhet i vårt djävla liv.”

Men lika viktigt var att han 
också fann en målerisk form för 
sina målningar som tillät honom 
att plocka in textfragment och serieteckningens berättande, infoga 
sjömännens egna folklore som tatueringar, och sjömanskistornas 
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utsmyckning. Han utnyttjade 
sin egen formvärld från det icke 
föreställande måleriet, men det 
är också nödvändigt att se att 
han befinner sig i en internatio-
nell kontext som konstnär, pop-
konstens tidsålder som lånar från 
populärkulturen. Han är en del av 
denna stora omsvängning inom 
konsten, men på egna premisser.

Samtidigt innebar detta att 
han även sökte sig tillbaka till 
äldre förebilder. Likt Roland 
Svensson uppskattade han Monet 
och Bonnard och tyckte att Ber-
the Morisot hörde till de främsta 
impressionisterna. Om Roland 
Svensson funnit William Turners 
akvarellskisser utsökta (Dagbok 
120, 1962) så tog de Werner med 
storm. I en skissbok från 1984 
skriver han t.ex.: ”Luft o vatten 
har ingen varken före el. eft. målat 
så. Lasyrer o teckningar ovan på. 
Det är så sensuellt och uttrycks-
fullt att man ryser ibland. Det 
behövs inga starka färger för en stark målning. När det viktiga lad-
das i varje mm2 med färg, då kan man viska och gå fram som en 
storm.”

Gösta Werner intresserade sig också för Harald Lindberg, 
Rolands närmaste vän bland konstnärerna. När denne gått bort 
1978 kontaktades han av Märit Lindberg-Freund för urvalet av 
akvareller för Konstakademiens minnesutställning. 

Beröringspunkterna är många. Ett av Roland Svenssons första 
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troligen 1970-tal. 



större uppdrag var att illustrera Evert Taubes Sjösalaboken, Gösta 
Werners sista stora projekt blev den stora portföljen om 61 litogra-
fier till Evert Taubes visor. 

Om Gösta Werners syn på Roland Svensson har jag ännu inget 
hittat. När det gäller Rolands misstro mot Werner handlade den 
säkert till en del om hur Werner i TV-programmen berättat om 
sina sjömansminnen i skrönans burleska form. Han spetsade dem 
med en hel del svordomar – samtidigt som han målade med stora 
penseldrag på stora dukar, gärna presenning eller segelduk. Rolands 
form för att uttrycka sig var en annan, när han talade använde han 
gärna litterära vändningar, det bibliska språket var inte långt borta 
och den välplanerade litografin var hans vassaste vapen. Snabbheten 
misstrodde han i sig, även Gunnar Brusewitz som var med på isbry-
taren fick sin släng i brevet till Bengt Lundvall: ”Brusens flit måste 
varit monumental – och snabbheten nästan maskinell.” Roland 
hade drabbats hårt av Spetsbergens ödsliga vidder, hans litografier 
äger taggig personlig skärpa och säkert upplevde han andras tolk-
ningar som ett hot och som en profanering.

När Roland Svensson är som bäst är han välavvägd, sparsam i 
uttrycket och kan fånga evigheten i ytterskärgårdens stillhet. När 
Gösta Werner är som bäst kan han i ett sönderslitet råsegel fånga 
rörelsen, stormen och livets flyktighet. Bakom den snabbt teck-
nade riggen låg lika mycket träning som när en mästare i kalligrafi 
snabbt målar sitt tecken. I flit var nog de båda kombattanterna från 
Vasastan jämbördiga.

Ulf Sörenson

Litteratur om Gösta Werner
Ralph Herrmanns, Gösta Werner - hans liv i egna bilder, 1981
Hans Holst, Gösta Werner modernistisk marinmålare, 1995
Karin Malmström, Konst blir det i lyckliga ögonblick, 1996
Rune Skarvik, Gösta Werner, Sjöman, konstnär och vän, 1996

- 54 -



annorlunda konSt  
av roland S
I vårt arkiv som vi har fått överta från Parkvägen finns ett antal 
bilder som gjordes för olika tidningsartiklar. De skiljer sig ganska 
mycket från Rolands övriga konst som vi vant oss vid.

Vi har här valt att ta med två st bilder.

Valborgsmässoafton år 1943 
(troligen sedd ifrån Långvik)

Väntan på strömmingsbåten. 
På bryggan ser vi en tidig 
variant på semaforen.
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PaStellenS renäSSanS
Ett besök på Roland Svenssons  
utställning hos Färg och Form

Den förnämste representanten inom den konsttekniska epok, som 
jag med rubrikens ord tillåter mig kalla pastellens renässans, är 
utan tvekan Roland Svensson. Inte bara kvantitativt utan framför 
allt kvalitativt rakar han skyhögt över sina kolleger både hemma 
och utomlands. Det är egentligen en smakfråga om hans konst 
skall räknas till den ”stora” , eller om man på grund av motivva-
let, intimiteten i uppfattning och exekution och det lilla formatet 
vill räkna honom som Kleinmeister. Man kan göra en kompro-
miss och säga att han är en Kleinmeister med otvetydiga tendenser 
mot den stora konsten, att han i det lilla(ibland fula) ser det stora 
och sköna. Den patetiska, mycket renodlade epik han diktar kring 
den stockholmska skärgårdens kobbar och öar har ett samtidigt 
storvulnare och intimare drag än någonsin Varbergs- och Västkust-
skolorna visat upp. Hans sätt att se är en diktares, och detta är san-
nolikt anledningen till att han som konstnär tills vidare inskränkt 
sig till att spela illustratörens roll. Jag vill genast tillägga att detta 
konstaterande icke är gjort i förklenande syfte. Som illustratör har 
han bland annat kongenialt tolkat Sven Barthels skärgårdsskild-
ringar och hans nuvarande utställning är ingenting annat än den 
utdragna konsekvensen av detta lyckliga samröre. Skulle det hända 
att han stannade på sin nuvarande ståndpunkt, är nivån dock så 
hög att den tillförsäkrar honom en rangplats i vår konsthistoria.

Att han har ämne i sig till andra tag är dock ganska visst. En 
illustratör, hur fri han än är, står i alla fall i ett visst beroende till 
ordet. Innehållets materiella eller om man vill sinnliga karaktär 
tar överhand över estetisk form, viljan till enbart målerisk effekt 
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får underkasta sig den påtvungna samhörigheten med det verbala 
uttrycket, och om också illustrationen inte blir direkt lakej under 
det skrivna, smickrar den det skrivna och fråntar sig själv något av 
möjligheten att stråla ut och beundras som fri konst. 

Vilka tecken i Roland Svenssons konst tyda då på att han inte 
kommer att stanna som illustratör? Först och främst den högt upp-
drivna koloriten och den oändliga mångfalden av nyanser. I detta 
ligger en klar vilja till frihet från strikt naturåtergivning, en vilja 
till estetiskt individuell komposition av ett slag som icke adekvat 
kan tolkas i ord eller återges med andra medel än måleriets egna. I 
detta ligger också en bestämd antitypografisk syftning. Medan hans 
svartvita teckningar ypperligt ansluta sig till satsytor och i största 
allmänhet ha en grafiskt riktig karaktär, motarbetar han synbart 
denna karaktär i sitt måleri. Härvid bör man dock observera att 
detta icke sker i för försvagande syfte. Han hänger sig aldrig åt 
en vag, konturlös kolorism som så många av den generationens 
missledda ungdomar. Tvärtom, former äro för honom kanske ännu 
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viktigare än färger. Han yxar till dem inom grova men ändå ytterst 
känsliga konturer och ger dem den kärva hållning motivet kräver.

Koloriten är alltså det viktigaste tecknet på hans emancipation 
från beroendet av dikten. Men det finns andra tecken. I sovringen 
av detaljer tex märker man en avgjord motvilja mot varje ansats 
till litterär anspelning. Visserligen är han även en figurtecknare, en 
utmärkt sådan, men man letar förgäves efter figurer i hans landskap. 
Där blir han, som nyss nämnts, den renodlade epikern. Han vill se 
sina kobbar fria från folk och beskriver dem enbart ur synpunkten 
av sköna naturuppenbarelser, oexploaterade av människan, alldeles 
som i skapelsens gryning. Det är sant att han tecknar in stugor 
och bodar i den sparsamma vegetationen på granithällarna, men 
de höra liksom ihop och växa organiskt samman med landskapet. 
Med faunan förhåller det sig på samma sätt. Varken däggdjur eller 
fåglar befolka hans landskap för det simpla ändamålet att framkalla 
illusionen av liv. Den effekten får han ändå fram med måleriska, 
icke-illustrativa medel. Den ligger i själva sättet att fånga och återge 
ett landskaps konstitutiva linjer, i planlösningen och i sättet att 
modellera fram volymer.
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Roland Svensson har en utomordentlig förmåga att få de kar-
gaste hörn av sitt älskade skärgårdshav att gnistra av färger. Knall-
blå vatten omväxla med svarta kobbar eller stenar i tusentals grå 
skiftningar. Gräsfläckarna lysa i alla palettens toner och himlarna 
stå där endels kyligt blågröna, endels brinnande i gult, orange och 
rött, beroende på vilken årstid han ger sig ut på jakt efter dem. 
Han stannar aldrig vid stationära, statiska effekter och når därför 
sin önskade effekt av dynamik, av liv. Det är en ungdomligt manlig 
konst han skapar, kärv och ändå full av behag så som naturen själv 
är på den plats han valt till sitt speciella motiv-revir.

Till hans framgång har bidragit modet att göra sig oberoende 
av oljefärgen. Med pastellens hjälp har han lyckats där få eller 
ingen tidigare lyckats; nämligen att bygga upp ett pikturalt monu-
ment över Stockholms skärgård. Med pastellen lyckas han fånga 
de obarmhärtigt klara, oändligt skiftande tonerna i den renaste av 
atmosfärer; han har till sin teknik och sitt temperament lyckats 
leta fram den motivkrets som passar bäst, man kan lugnt säga som 
handsken till handen. Det är en lycklig målare, Roland Svensson, 
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och i ordets fulla bemärkelse en mästare, fast kanske ännu inte i 
största formatet.

Ty trots alla dessa tecken på en medveten ansträngning att 
komma ur illustratörens sfär hör han alltjämt dit. Och ingen skam 
i det. Han har som sagt gjort nog för sin ära och kan gott vila på 
lagrarna i medvetandet om att ha bidragit till skapandet av pastel-
lens renässans. Men vill han verkligen bli riktigt fri måste han först 
uppleva naturen som målare, inte som diktare. Att förutsättningar 
finns har jag visat. Det gäller bara att fortsätta på den inslagna vägen, 
filtrera bort varje minsta ansats till litterära inslag(tex fladdrande 
flaggor), se sakerna mindre intimt, mera heroiskt-patetiskt(utan att 
förfalla till fadäser) – och kanske inskränka umgänget med skalder 
någon tid.

Otto G. Carlsund i Aftontidningen 1942 (förkortad version)
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gillöga
Ögruppen Gillöga var av stor betydelse för Roland och hans konst 
Han gjorde många av sina bästa litografier från dessa öar. Han har 
också i skrift redogjort för många upplevelser med sina goda vän-
ner här.

Läser man vad som står under bilden blir man förvånad, Roland 
var inte alls nöjd med den. Varför vet vi inte.

Det står " Exempel på totalt misslyckat försök i början av litoar-
betet 30-450 talet. Denna lito finns bara i 5-10 provtryck. 

En annan lito som också bara finns i ett fåtal exemplar är nedanstå-
ende: "Gillögabrödernas standar"

En tidig litografi. Fiske i Gillöga.
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De flesta av oss vet inte så mycket om just gillögabrödernas upp-
levelser och bravader men vi har nog våra misstankar. Det var inte 
bara jakt och fiske här ute, det fanns också tid för umgänge, kort-
spel och gemenskap. Vid högtidliga tillfällen riggades standaret.

 

Lommens bod  
Teckning
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Standaret finns bevarat i en av bodarna och här visas det upp av 
Per Stjärnholm. Först behövdes dock en övertalning av vår medlem 
Lars Johansson som plockade fram det. På standaret finns namnen 
på medlemmarna i Gillögabröderna. 

Läser man på standaret kan man urskilja några namn :
På hedersplats längst upp finns John och Petrus. Vidare finner vi 

Esaias, Sven I, Roland, Kurt, Bertil I, Olow, Sven II, Bertil II, Olof, 
Gotthard, Kåbe och Oskar.
Ett motiv som ständigt återkommer är Lommens bod. På Britt 
Fogelströms foto har Britt fått med Lommens bod från "andra" 
sidan, på denna bild ser vi till vår stora glädje att nytt tak, vindski-
vor mm har bytts ut på boden .

Jan Wigren
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reSor med  
SällSkaPetS medlemmar 
till Gillöga den 21 maj och 28 augusti 2012

Totalt hade ett tjugotal medlemmar hörsammat inbjudan att delta 
i utflykterna till Gillöga. 

Dessa genomfördes med två båtar, Lasse Johanssons och Sune 
Fogelströms. Reservdagar fanns utsatta om vädret skulle vara otjän-
ligt och reservdagarna fick användas vid båda tillfällena. Det finns 
fortfarande platser, som bara låter sig besökas på naturens villkor!

Dagarna innehöll rundvandring på Gillöga, matsäckslunch på 
verandan till Lasses bod, besök i utskärshamn i Stora Nassa och 
eftermiddagskaffe på Sprickopp i Lilla Nassa.

Den känslomässiga upplevelsen låter sig bäst beskrivas genom att 
associera till den text, som Roland S själv formulerat i gästboken i 
Lasses bod söndagen den 15 juli 1984.

Sällskapets deltagare vid en kaffepaus 
i Sprickopp

En liten bergsklättring blev det 
också för att se på utsikten

- 64 -



 
Deltagarna i årets utflykt fick njuta sina aborrfileér till middag på 
Wikströms Fisk i Ramsmora före återfärd till stan.

Lasse och Sune har lovat att dessa resor kan upprepas även kom-
mande somrar.

Britt Fogelström text och foto

Gästboken i Lars Johanssons bod
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