
Årsskrift 2019 för Sällskapet Roland Svenssons VännerÅrsskrift 2019 för Sällskapet Roland Svenssons Vänner





Innehåll:
Redaktionens sida....................................................................................................... 3 
Årskrönika........................................................................................................................ 5
Skärgårdspriset 2019............................................................................................... 8 
Utflykter med m/y Elisabeth .......................................................................... 10
Rapport från stipendiaten 2018 ................................................................... 12
Museet i Ramsmora 2019 .................................................................................. 14
Auktioner på Rolands verk ................................................................................ 22
Konstnären Roland Svensson och Vårdkasens vänner .................... 24
Utställningar och mässor .................................................................................... 34
Midsommar ................................................................................................................. 38
Midsommar – Roland Svensson .................................................................... 42
S/S Björkfjärden / Saltsjön ................................................................................. 48
Konstutställning på Åland  ................................................................................ 51
En skärgårdsmäklare berättar ........................................................................... 54
Skärgårdshavets målare ........................................................................................ 56
Förteckning över Roland Svenssons litografier .................................... 60
Roland Svensson på 85-års dagen ................................................................. 74
Roland Svensson: Skärgårdsliv ........................................................................ 76
Roland Svenssons utställning på Sjöhistoriska museet ................... 92

- 1 -

www.rolandsvenssonsällskapet.se



Kontakta gärna styrelsens  
ledamöter för förslag  
och synpunkter!

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 Eriksson, ledamot
Sollentunavägen 166
191 48 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 

Leif Wahlberg  
Fisknätsgatan 35  
133 43 Saltsjöbaden 
Tel: 0761 1834 24 
wahlberg.leif@telia.com

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

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

P-G Traung, valberedningen sammankallande 
Tel: 08 6523337  
pg@traung.se



- 3 -

Redaktionens sida
Som vanligt handlar årsskriften om vad som tilldragit sig under 
året, museihändelser, utflykter, deltagande i mässor och utställ-
ningar m.m. En omtyckt och populär punkt var den utställning 
med Möjakonstnärer som vi även i år hade två veckor efter mid-
sommar. Förutom målningar fanns  träarbeten (vettar) m.m. Två 
akvarellkurser har hållits i museets regi och i år fanns möjligheten 
att hålla till i familjen Fogelströms lada på vägen ner till museet. 
Kurserna var mycket populära och efterfrågade, många vill se en 
fortsättning även nästa år. 

Även i år var det under sommaren en auktion på Auktionsver-
ket med cirka hundratalet verk av Roland som visades i en mycket 
välhängd utställning i Magasin 5 i Stockholm. De verk som finns 
inlagda på olika platser i årsskriften är mestadels hämtade från auk-
tionen.

Sällskapet gör numera inga egna utflykter till Rolands övärld 
beroende på att intresset inte alltid varit så stort, därför samordnar 
vi utflykterna med familjen Fogelström som gör två utfärder på 
våren och 2-3 i augusti och september. Detta samarbete har visat 
sig fungera bra.

Många av bilderna som finns i årets skrift är gamla, många är 
hämtade från nätet och har inte alltid så hög kvalitet som vi kanske 
önskar. Många av Rolands verk har vi ju inte haft tillgång till att 
avbilda utan vi har varit hänvisade till nätet.

Foton som finns i årets skrift är tagna av Britt Fogelström, 
Kerstin Fogelström och Jan Wigren om inte annat särskilt anges.

Jan Wigren    Sten Erickson    Harry Rågvik    Leif Wahlberg
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Årskrönika
Året inleddes som vanligt med årsmötet i mitten av januari och 
där presenterade Jeppe Wikström sin och Per Kallstenius nya bok 
”Stockholm – Vattnet, öarna och staden”, 2018. Torbjörn Svensson 
informerade om en kommande expedition i mars-april 2020 till 
Sydostatlanten, bl.a. Tristan da Cunha, i Roland S spår. Torbjörn 
leder expeditionen och den är fulltecknad.

Vi deltog även i år båtmässan Allt För Sjön på Stockholmsmäs-
san i Årsta. Vi hade fått tillbaka vår plats i B-hallen och som van-
ligt med Skärgårdsmuseet som granne. Många besökare stannade 
till hos oss och tog del av vårt utbud. Stort intresse visades för de 
akvarellkurser som anordnas i museets regi och också för de skär-
gårdsutflykter som anordnas av familjen Fogelström och som vi 
samarbetar med. Mässan Allt på sjön har de senare haft ett vikande 
publikunderlag vilket troligtvis beror på de förhållavis höga entré 
och parkeringsavgifterna.

Verksamheten fortsatte under våren med gruppbesök i museet i 
Ramsmora innan det ordinarie öppnandet för sommaren i mitten 
på juni. Även i år ordnades en utställning med verk av lokala konst-
närer med möjaanknytning. Denna utställning är mycket populär 
och den lär nog återkomma flera år framöver. Akvarellkurserna har 
också varit populära och fulltecknade. Nytt för i år var att kurs-
deltagarna kunde hålla till i Fogelströms före detta stall som ligger 
några hundra meter från museet. Detta innebar att kontnärernas 
utrustning kunde lämnas kvar och inte som tidigare ”störa” den 
ordinare verksamheten i museet. I år var besökssiffran i museet 
ca 1500 personer, det vill säga ungfär samma som förra året. Vi 
har noterat en ökad tillströmning av utländska besökare vilket är 
glädjande. För kunna möta detta behöver vi ta fram material och 
undertexter till bilder på engelska. Vi undersöker nu finansiering 
för detta.
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Angelika och havsörn – litografi
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Ett annat önskemål som Sällskapet har är att försöka göra någon 
form av tryck och utgivning av de dagböcker som Roland skrev 
under sina besök på Tristan da Cunha. Det finns också ett stort 
antal bilder som skulle kunna användas till detta. Vi kommer att se 
över möjligheten till finansiering även av detta.

Sommardrömmen – litografi
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En annan trevlig del i verksamheten på Möja var att vi efter en 
viss övertalning genom Ingemar Hamskärs försorg fått möjlighet 
till en begränsad insyn i verksamheten hos Vårdkasens Vänner på 
Möja. Roland Svensson var ju medlem i det sällskapet och tillförde 
en del teckningar i deras dagböcker. Det finns i årets skrift en arti-
kel med en del bilder och text av Ingemar. Ett stort tack till Rune 
Wikström och Lennart Petterson för att vi fick ta del av detta. Vi 
hoppas att detta intresserar också våra medlemmar och läsare.

Museiverksamheten under sommaren beskrivs i en artikel längre 
fram i skriften.

Tillsammans med Skärgårdsmuseet deltog vi i utställningen” 
Allt på sjön” i Gustavsberg. Denna utställning hade betydligt fler 
besökare än Stockholmsmässan i våras. Detta beror säkert på att det 
är gratis inträde och gratis bilparkering. Vår försäljning var ungfär 
som förra året och en del nya medlemmar värvades och framför allt 
visade vi att vi finns.

När museet stängde efter sommaren återstod några gruppbesök 
och även mindre privata grupper.

Vi var också en höstdag representerade på Ramsmora marknad. 
Denna marknad verkar bli större för varje år, se bilder längre fram 
i skriften.

Rolands segeleka som vi köpte in för några år sedan sjösattes 
inte i år på grund av att skicket inte är det allra bästa, den har nu 
flyttats upp närmare musei- och förrådsbyggnaden. Planen är att 
täcka den och och behandla den med ”Roslagsfernissa” det vill säga 
noggrann behandling av trätjära och linolja.

Jan Wigren och Leif Wahlberg
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Skärgårdspriset 2019
Varje år delar Skärgårdsturnén ut Skärgårdspriset till en person, 
företag, förening eller organisation som gjort en ovärderlig insats 
för naturmiljön eller kulturmiljön i Storstockholms skärgård med 
omnejd. De nominerade kandidaterna har valts ut  i samarbete 
med bl.a. lokala naturskyddsföreningar, respektive kommuner 
(Värmdö, Norrtälje och Haninge) liksom publika sammanhang 
som Skärgårdsturnéns sociala medier.

Årets pristagare av Skärgårdspriset är Britt Fogelström, som 
menar att det inte bara är hennes förtjänst att museet  fungerar så 
bra. Det är helt beroende av de medarbetare som ställer upp för att 
museet skall leva vidare.

Eldsjäl och aktiv driv-
kraft bakom Roland  
Svensson museet på Möja. 
Roland Svenssons  skild-
ringar av skärgården och 
dess innevånare lever nu 
vidare med oförminskad 
intensitet tack vare Britt 
Fogelström och museet på 
Möja. För ett inspirerande 
engagemang och enastående 
arbete för en levande kultur-
miljö i skärgården vill Skär-
gårdturnén härmed uttrycka 
sitt varmaste tack !

Tina Ahlin
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Utflykter med  
m/y Elisabeth
Även i år har det funnits möjlighet för Sällskapets medlemmar att 
följa med på utflykter i Roland Svenssons kölvatten till utskärgår-
darna, Stora och Lilla Nassa, Björkskär med mera.

Utflykterna har anpassats till väderförhållanden för deltagarnas 
bekvämlighet. Turerna har anpassats så att båtförbindelser till och 
från Ramsmora fungerar. Sällskapet ordnar inte längre helt egna 
utflykter på grund av lite klent deltagande. Därför fungerar samar-
betet med familjen Fogelström väldigt bra. Det görs 2-3 vårutflyk-
ter och lika många på hösten.

Mer information om utflykterna kan fås av Britt Fogelström,  
britt@vahine.se eller på telefon 0705 397323.

ovan: M/Y Elisabeth  till höger: besök på Lilla Nassa



- 11 -



- 12 -

Rapport från 
stipendiaten 2018
Det hela började med att jag gick på Pernby Målarskola i Stock-
holm. En dag kom två personer dit. Deras ärende var att utse en 
stipendiat. Efter en tid fick vi veta på skolan att vi hade valts ut 
som sökande till stipendiet. Jag målade mycket naturmotiv och när 
jag fick veta att jag hade blivit sällskapets första stipendiat var det 
förstås väldigt glädjande och dessutom mycket hedrande eftersom 
det var i Roland Svenssons namn, vår ryktbare skärgårdsmålare.

Så blev jag bjuden till Möja och en tur ut i skärgården med 
båten Elisabeth. Jag har aldrig upplevt skärgården på det sättet. 
Sälar på klipporna. Soldiset på vattnet. En alldeles stilla dag ute vid 
havsbandet och Nassaöarna. En fantastisk upplevelse. Vi steg iland 
på lilla Nassa. Helt underbart!

I stipendiet ingick en veckas vistelse på Möja. Jag fick bo i en 
liten stuga nära bryggan vid Ramsmora. Med några steg ned till 
vattnet och med vacker utsikt 
från verandan. Det var min 
första upplevelse av skärgårds-
måleri. Roland Svenssons ande 
vilar över den lilla viken med 
muséet och båtbryggan.

Så blev jag inbjuden till mitt 
första årsmöte i sällskapet med 
mycket folk och fick tillfälle att 
berätta om mina upplevelser 
och tacka för allt.

På muséet i Ramsmora fick 
jag se en film om när Roland 
Svensson gjorde litografier 



”Nassa i solljus”, bilden var med på Möja Konstnärernas 
utställning på muséet i början av juli.
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på ett stentryckeri i Vikmanshyttan i Dalarna. Jag bestämde mig 
för att ta kontakt med tryckeriet och det ordnades så att jag fick 
komma till Vikmanshyttan för en veckas kurs i litografi. Jag teck-
nade på sten och tryckte som mitt första projekt 9 ex av ett motiv 
från Ramsmora. Nu hänger ett på museet. Besöket blev början på 
något jag tänker bygga vidare på. Jag ska troligtvis få återvända på 
ytterligare en kurs inom ett år och få träffa Mats och Peo igen, två 
av Roland Svenssons vänner.

Alexander Montén          
Stipendiat  Familjen Göran Erikssons stipendiefond 2018
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Museet i  
Ramsmora 2019
Museiverksamheten rullar på som tidigare år och vi har haft ca 
1500 besökare i år. En stor del av besökarna är förhandsbokade 
grupper, många av dem är återkommande varje år och har museet 
som utflyktsmål. Även i år har vi erbjudit akvarellkurser och konst-
utställning med lokala Möjakonstnärer. Akvarellkursens ledare var 
som tidigare år Malin Lindqvist och Margareth Johansson. Nytt 
för i år var att kursen kunde förläggas uppe i familjen Fogelströms 
lada. Utställningen med lokala Möjakonstnärer invigdes av den 
unga damen Vilja. Invigningen besöktes av cirka 60 personer.

Ny sommararbetare i år var Moa Liljendahl och vår tidigare 
sommaranställde Jennifer Berglund kunde hjälpa oss i år också. 
Båda tjejerna har Möjaanknytning genom sina släkter. 
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till vänster: M/Y Constancia 
till höger: stipendiaterna 
Alexander Montén och 
Mattias Lyngman, 
nedan: Alexanders första litografi
nederst: Akvarellkursen
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ovan och nedan: akvarellkursen 
till höger ovan och i mitten: museibesökare 
till höger nedan: Ingemar Hamskär guidar



- 17 -



- 18 -

nedan: museibesökare från Taiwan som också var på cykeltur
till höger: invigning av utställningen lokala Möjakonstnärer 

En liten nackdel för oss i museet är att vi har märkt av ett ökat 
antal utländska besökare, vi skulle därför på något sätt försöka få 
engelsk undertext till några av våra filmer, vi kommer att under-
söka möjligheten till detta under vintern.

Museet har också genom Britt Fogelströms arbete där blivit 
belönat med Skärgårdspriset där man i motiveringen kan läsa om 
Britt: ”Eldsjäl och aktiv drivkraft bakom Roland Svensson museet” 
priset instiftades för ett antal år sedan av skärgårdsälskaren Tina 
Ahlin och Skärgårdsturnén.
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nedan: M/ Y  Helmi
ovan till höger: Rune Wikström guidar museibesökare
i mitten till höger: museibesökare från Helmi
nederst till höger: sommarjobbarna Moa Liljendahl och Jennifer Berglund

I år utdelades familjen Göran Erikssons stipendium till Mathias 
Lyngman från Pernbys målarskola, i priset ingår en veckas vistelse 
på Möja i anslutning till museet, båtutflykter med mera. Intressant 
också att vår förre stipendiat Alexander Montén besökt stentryck-
eriet i Vikmanshyttan där en stor del av Rolands litografier gjordes.

Text: Jan Wigren
Foton: Britt Fogelström, Kerstin Fogelström och Jan Wigren.
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Auktioner  
på Rolands verk
Även i år har det varit en större visning och auktion på Rolands 
verk under augusti månad på Auktionsverket i Stockholm, cirka 
120 litografier och cirka 25 original och förlagor visades och såldes.  
Flera av de sålda verken finns på annan plats i skriften.

Jan Wigren
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Från auktionen Magasin 5 Auktionsverket
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Konstnären  
Roland Svensson och 
Vårdkasens vänner   
Skärgårdsskildraren Roland Svensson (1910-2003) var nära knu-
ten till Möja med dess skärgårdar, människor och historia. I boken 
Skärgårdsliv i gången tid skildrar han i ord och bild forna tiders 
skärgårdsliv i vardag och fest. Om naturahushållningens sysslor för-
delade på de olika årstiderna på sätt som skett sedan många hundra 
år tillbaka. En folklivsskildring som bidrog till att han belönades 
med titeln filosofie hedersdoktor vid Stockholms Universitet 1978. 
Han nämner inte rysshärjningarna 1719 i boken och dess kraftfulla 
påverkan på Möja, skärgården och dess befolkning. Lite märkligt 
kanske mot bakgrund av Rolands dokumenterat stora historiska 
intresse. I samband med 300-årsminnet sommaren 2019 av ryss-
härjningarna på Möja och längs hela Sveriges ostkust ryckte emel-
lertid Vårdkasens vänner (fortsättningsvis VKV) ut för att illustrera 
händelseförloppet – en förening som Roland Svensson varit aktiv 
medlem i sedan början av 1940-talet. VKV – vad är det för mystisk 
förening kanske någon undrar.

Många känner säkert till att Roland var aktiv i sådana skärgårds-
sällskap som Pelarorden och Gillögabröderna medan betydligt färre 
känner till att han även var medlem i VKV på Möja. Ett över tid 
lite hemligt sällskap med ett femtontal manliga medlemmar – alla 
med lokal anknytning till Möja.

De som hade vägarna förbi på Möja i somras den 13 juli kunde se 
rök bolma från vårdkaseberget mellan Löka och Berg. Bakgrunden 
till detta var att några av VKVs medlemmar hade tänt på material 
vid öns vårdkase som skulle ge rök och illustrera de femtiotal vård-
kasar som tändes den dag för 300 år sedan när den ryska galärflot-
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tan på cirka 250 fartyg och 26 
000 soldater rodde över Ålands 
hav med sikte på den svenska 
ostkusten. Huvuddelen av den 
ryska galärflottan nådde fram 
till Möja på kvällen den 13 juli 
1719.  En sommar då praktiskt 
taget hela ostkusten från Norr-
tälje till Norrköping ödelades. 
Vårdkasarna användes för att 
varna befolkningen men också 
för att mobilisera krigsmakten 
när fientliga styrkor och andra 
faror antogs hota landet. Vårdkasekedjan gick i detta fall från kust-
områdena till centralmakten – i äldre tid till maktcentra (ledungen) 
i Uppland och senare till Stockholm. Ett signalsystem med sina 
rötter i medeltiden således. Vårdkasen och ”vårdkaseberget” mellan 
byarna Löka och Berg har dock en annan bakgrund vilket jag strax 
kommer att återkomma till.

Företrädare för VKV har under sensommaren 2019 låtit mig 
intervjua dem om föreningen, dess historia och Rolands medlem-
skap, och då även gett mig möjlighet att granska och här återge 
vissa sidor från den vackra dagboken. I dagboken nedtecknades 
händelser vid föreningens sammankomster – under nu aktuell tid 
ofta illustrerad av föreningens medlem - tillika ceremonimästare 
Roland Svensson.

Dagboken var för övrigt en gåva från författaren Sven Barthel. 
Han var hyresgäst i byn Berg vid tiden för VKVs bildande. Sven 
Barthel och Roland Svensson var inte enbart vänner utan kom var 
och en, och tillsammans, att bli mycket betydelsefulla skärgårds-
skildrare i såväl ord som bild.

De som varit nära vårdkasen på ”Vårdkaseberget” mellan Möja-
byarna Löka och Berg kan se en metallplatta med ett stort antal 

Vårdkasen 13 juli 2019 
(foto Cesar Grivans)
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medlemsnamn på. Ett av de namn som där framträder är Roland 
Svenssons. På detta fotografi syns namnplattan tydligt med en 
av VKVs legendariska ordföranden sjökaptenen Joel Malmberg 
(1885-1975) från byn Berg. Vårdkasen uppfördes ursprungligen 

av landstormen under första 
världskriget på dagens plats. 
Landstormen bestod ursprung-
ligen av vapenföra män mellan 
20 och 50 år som inte tillhörde 
armén eller beväringen och som 
hade sin uppgift inom lokal-
försvaret. Landstormen mobi-
liserades vid första och andra 
världskrigets utbrott 1914 res-
pektive 1939 och avskaffades 
först 1942.

De ursprungliga vårdkase-
bergen, på eller i Möjas ome-
delbara närhet, återfinns emel-
lertid på andra ställen - dels på 
ett berg norr om byn Långvik 

och dels på en holme sydost om Möja (Högböte).
Roland Svensson kom som tjugoåring till Möja och blev ordina-

rie medlem i VKV år 1943. Då hade VKV funnits i sju år (bildades 
således 1936) och dess första medlemmar framgår bl.a. av förening-
ens dagboks första sida – vackert illustrerad av Roland (i efterhand 
får man förmoda eller under tiden som hedersmedlem).

Föreningens uppgift var och är att vårda vårdkasen. Alla med-
lemmar hade och har en uppgift. Medlemmarna, som till övervä-
gande del består av Möjabor, är begränsat till l5 personer. VKV är 
endast öppen för män men sedan slutet av 1980-talet träffas även 
årligen de kvinnor som har eller haft män i VKV.

VKV har inte varit främmande för att bidra med arbetsinsatser 

Vårdkasens Vänners dagbok
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för ideella insatser på Möja t ex en omläggning år 1951 av det då 
fallfärdiga taket på Möja hembygdsmuseum i Berg (beskrivet av 
Ulf Sörensson i boken ”Roland Svensson Ömänniskan” på sidan 
132).  Denna liksom andra liknande händelser illustrerades i VKVs 
dagbok av Roland. En sådan händelse var när ”Melangårdarn” 
Kristoffer Pettersson i byn Berg fyllde hundra år den 26 februari 
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1946. Kristoffer Pettersson var 
en Möjalegend och ägare av en 
av Möjas största gårdar. Hans 
liv och leverne hade redan då 
till del skildrats av Sven Barthel 
i boken Stränder från 1943 – 
en bok som var illustrerad av 
Roland Svensson.

Efter att ha varit VKVs 
hedersmedlem några år val-
des Roland Svensson in som 
ordinarie medlem 1943 – det 
ingick att hålla ett föredrag på 
VKVs årsmöte – tillfället har 
Roland gestaltat livfullt i dag-
boken.

Roland verkade som med-
lem för att VKV skulle få till-
gång till en fiskebod som skulle 
kunna användas för medlem-
marnas räkning. Så småningom 
blev detta verklighet år 2000 
när Möja fiskeförening lades 
ned och en bod på Hjortron-
kobben i Möjareservatet öster 
om Möja överläts till VKV.

Idag vårdar VKVs medlem-
mar således förutom vårdkasen 
även denna sin fiskestuga. Årligen har man ett medlemsmöte på 
Hjortronkobben då man avhandlar viktiga göranden och låtanden 
samt äter och dricker gott.  Det framgår av Rolands teckningar i 
dagboken att ett smörgåsbord – i vart fall under hans aktiva tid - 
inte gick av för hackor på dessa tillställningar. Här fanns Janssons 
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frestelse, inkokt och rökt ål, strömmingslåda, böckling, skinka, 
leverpastej – inget tycks ha saknats. Till detta intogs ”enligt pro-
tokollet” destillerade drycker. Det framgår dock av dagboken att 
det fanns medlemmar som kanske mest såg fram mot den gemen-
samma traditionsenliga frukosten dagen efter årsmötet. En fru-
kost som bestod av stekt sill och kokt potatis (Det framgår inte 
av protokollet om det vid detta tillfälle även ingick eller ingår s.k. 
destillerade drycker). Att Roland Svensson uppskattade dessa sam-
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mankomster med Möjaborna 
skvallras dels av hans aktiva 
deltagande i VKV med illus-
trationer i dagboken dels hans 
egna dagböcker. Här en bild 
på Roland Svensson i egen hög 
person dekorerad med fören-
ingen guldmedalj vid VKVs 50 
års jubileum 1986. – på bilden 
tillsammans med VKVs dåva-
rande och nuvarande sekrete-
rare Rune Wikström.

Att bli antagen som ny 
medlem till VKV är inte alla 
Möjabor, eller andra som betytt 

överst: Roland Svensson och Rune Wikström 
ovan: Lennart Pettersson och Rune Wikström
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mycket för Möjas utveckling, förunnat. Men blir man invald sitter 
man på livstid och får sitt namn på metallplåten vid vårdkasen vid 
Möjas vårdkaseberg bredvid våra stora skärgårdsskildrare Roland 
Svensson och Sven Barthel.  Sådana förebilder bådar gott för fram-
tida insatser från VKVs sida.

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack, på Sällskapet Roland 
Svenssons vägnar, till VKV-föreningens nuvarande ordförande 
Lennart Pettersson i Långvik (invald VKV 1991) och sekreterare 
Rune Wikström i Ramsmora (invald  VKV 1971) för att jag fick se 
VKVs dagbok - rikt illustrerad med Roland Svenssons teckningar. 
Det är med glädje jag nu kan sprida lite mer ljus kring VKVs verk-
samhet på Möja för de oinvigda samtidigt som vissa av Roland 
Svenssons teckningar från VKVs dagbok kan spridas till fler. Det 
är min förhoppning att denna artikel i ord och bild kan komma att 
glädja många av våra medlemmar genom publiceringen i Sällskapet 
Roland Svenssons vänförenings årsskrift för 2019.

Ingemar Hamskär 
deltidsboende i byn Hamn på Möja 
och styrelseledamot i Sällskapet Roland Svenssons vänner
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överst till vänster: pålitligt besök av dragspelaren Åke Hellman
överst till höger: reklam för museet och akvarellkurserna
nederst: besök av Pia och Torbjörn och Britt tar hand om besökarna
 Foto: Lola Wolf

Utställningar  
och mässor  
I år hade vi fått plats i C-hallen på Båtmässan i Älvsjö. Vi var nu till-
baka på den plats som vi hade för några år sedan, vilken var mycket 
bättre. Vi hade även i år Skärgårdsmuseet som närmaste granne. 
Mässan har den senaste åren haft vikande publikunderlag och vi 
tror att de beror på de höga inträdespriserna för vanliga människor. 
Vi var där i alla fall och gjorde bra reklam för våra verksamheter. 
Många är intresserade av att komma till museet i Ramsmora.

Vi var också med på den flytande utställningen Allt på sjön i 
Gustavsberg en helg i slutet av augusti. Vi delade som tidigare år 
utställningsplats med Skärgårdmuseet och det fungerade väldigt 
bra. Här på mässan var det mycket folk eftersom det var gratis 
inträde och parkering. Vi visade att vi fanns till och hade en del 
trevliga besök och många blev intresserade av att göra museibesök.

Vi hade också en liten utställning på Möja Julmarknad i decem-
ber 2018.

Även på Ramsmora marknad var vi representerade. Ansvarig för 
de tre sistnämnda utställningarna har varit Kerstin Fogelström.

Jan Wigren
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ovan: vår monter på Båtmässan
nedan: vår plats på Möja Julmarknad med Kerstin Fogelström
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ovan: vårt bord i Ramsmora
nedan: bild från Gustavsberg
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Midsommar
I Roland Svenssons bok Skärgårdsliv i gången tid har han ganska 
ingående försökt beskriva årsrytmen på Möja och dess skärgård vid 
decennieskiftet 1800 – 1900. Boken, som bygger på berättelser av 
gamla Möjabor, har blivit ett viktigt dokument som beskriver fis-
karnas och öbornas hårda liv. 

Roland skrev denna bok på Canna, som ligger i den skotska 
skärgården. Ön ägdes då av Rolands nära vänner, biologerna Dr 
John och Margareth Campbell. Makarna donerade sedermera sin 
fastighet till skotska staten och National Trust for Scotland. 

Ön besöktes 2005 av en expeditionsresa ”I Roland Svenssons 
fotspår”. Jag var då med och besökte Campbells hus, men det var 
bara Torbjörn Svensson som fick se huset invändigt och det rum 
där Roland skrev Skärgårdsliv i gången tid. 

Om man tar Rolands bok som beskrivning av ett skeende kan 
man fråga sig vilka andra författare har dokumenterat Roslagen? 

Vi kan konstatera att litteraturen om Roslagen är mycket omfat-
tande. Västkustlitteraturen likaså. Men frågan är om inte litteratu-
ren om Roslagen är mer betydande. 

Rolands grepp att beskriva skärgårdslivet cykliskt; varje årstid 
har sin möda, sina glädjeämnen. Även andra författare har använt 
samma teknik. 

En författare som i likhet med Roland har beskrivit det sträv-
samma skärgårdslivet är bland annat Einar Malm. Hans far arren-
derade en tomt på Äspholmen utanför Norrtälje av ägaren till Håtö 
gård, Karl von Schewen. Familjen var ingift på Håtö. Einar friköpte 
fastigheten och bodde där större delen av sitt liv. 

Det Einar Malm tog upp som problem var bland annat exploa-
teringen av stora delar av Norra skärgården. Men frågan hade två 
sidor. Trots Håtönäs stora areal på ca 850 hektar var det svårt för 
Kalle Schewen att få ekonomin att gå ihop. Till Einar Malms stora 
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sorg föll även Håtö för exploatörerna. En epok gick därmed i gra-
ven. 

Einar Malm skrev många böcker om Roslagen, bland annat 
Kalle Schewens skärgård. Det fina omslaget till boken har Roland 
gjort och Pelarvinter vid Svansbryggan är en av Rolands välkända 
litografier. I boken berättar Einar om när Kalle Schewen var herre 
på Håtö. 

I kapitlet En ödesdiger auktion på Sommarö anar man Einars 
ruelse. Han skriver ”Denna fjärdens sista riktigt fria Storö oum-
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bärlig som bas för skogsfågeln och som mål för ortsbornas och de 
företagsamma pensionatsgästernas söndagsutflykter – denna ö har 
också efter många tidigare, men avvärjda tillbud kommit i klorna 
på dessa förmätna utsocknes spekulanter, som anser sig ha rätt till 
att för egen vinnings skull stycka och omvandla skärgårdsfolkets 
hembygd”

Roland Svensson åberopas av Einar Malm som värnare av öbor-
nas rätt till sin mark och näring. Roland friköpte för sin del ald-
rig ateljétomten på Tornö. Även Skärgårdsstiftelsen nämner Einar 
som en viktig aktör för bevarande av skärgårdens särart bland annat 
genom sina insatser på Arholma. 

Vi har alltså en mycket rik skärgårdslitteratur. Vi har Axel Wal-
lert boende i Räfsnäs. Av titeln Kämpande skärgård framgår hans 
ärende. Vi har Per Kjellbergs Vi på Väddö. Karl H Anderssons 
Arholma – Kalle till sjöss och på luffen. Maj Britt Erikssons Frans 
på Långviksskär är välbekant för oss i Roland Svenssons vänner och 
boken har ett fantastiskt bokomslag av Harald Lindberg.

Konstnären Göran Brunius var förutom stafflikonstnär också en 
mycket skicklig författare och illustratör i sina många böcker där 
bland annat Anders Zorns Meijt 1 spelat en stor roll. 

Vi stannar här men med ett konstaterande att våra skärgårdsför-
fattare borde få en egen artikel i vår årsbok. Det är de värda. Många 
har skrivit sina böcker i Rolands anda. Kanske vår 15:e årsbok kan 
förgylla dessa författare. 

Men hallå! Vi får väl inte glömma Sven Barthels rika förfat-
tarskap som gjorde debut 1928 med Ramsöpojkar. Så minns vi 
till slut Sven Barthels fruktsamma samarbete med Roland med 
Gillöga, Skärgård och Svenska Lillö som praktnummer. 

Men nu är det dags att läsa Rolands kapitel Midsommar ur 
Skärgårdsliv i gången tid. 

Lycka till

Sten Erickson
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Midsommar
Apollo- och makaonfjärilar i fladdrande lek över strandängar, 
olvonbuskar med sirliga blomklasar vända mot solen, humlebloms-
ter, prästkragar, daggkåpor i dikesrenen, färgprunkande syrenbus-
kar runt väderblekta hus – det var naturens behagfulla ram till den 
sommarhögtid som snart skulle firas.

Kvinnornas arbetsbörda var alltid stor, den ökades ytterligare 
när helg stundade. Midsommar utgjorde inget undantag. Efter byk 
och bak började den stora rengöringen av stugan, visthusbodar, 
saltbod, källare och lagård. Alla saltkärl, tunnor och stävor skulle 
noga skuras och soltorkas. Ungflickor låg på knä och skrubbade 
trägolven med granrisruskor; sand och vatten gjorde golvtiljorna 
vita och lena. Av långmjölk och krita bereddes vitlim som ströks 
på murverk. I öppna spisen satte man en bunke med tallkvistar. 
Fönstren öppnades och man lät röka med enris på härden för att 
driva ut elak luft. Sängkläderna skulle vädras, det skedde regelbun-
det två gånger om året; senhöst och försommar. Löss och loppor 
trivdes i fållbänkar och skinnlämpor. Det väckte inget uppseende 
att en kvinna i andras närvaro löskade familjemedlemmar i håret 
med luskammen. Vid ”avloppning” använde man en vit, ruggad 
ullvante, som man stack under särken eller skjortan. Det kallades 
att ”dra loppnot”, vanten benämndes också ”loppryssja”. För att 
befria sängkläderna från ohyra användes olika knep. Ett bra sätt var 
att hänga täcken och vepor över en häst, eller annars passade man 
på när det var stark köld att hänga ut kläderna så ohyran stelnade 
och kunde skakas av.

Kvinnornas arbetsinsats var av sådan betydelse att en skärbonde 
inte kunde sköta sin gård utan deras hjälp. Blev en jordägare änk-
ling – det kunde hända mer än en gång eftersom barnsängsdö-
den härjade – var han nödsakad att skaffa sig en hushållerska. Utav 
praktiska skäl blev hon ofta hans livskamrat efter sorgetidens slut. 
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En ny barnkull kom till och gjorde de redan förut svårutredda 
släktskapsförhållandena ännu mer tilltrasslade.

Bland alla de sysslor som räknades för kvinnfolksgöra,  var även 
att rensa ogräs, risa ärtåkern, kupa potatis och att ro över fjärden 
för att mjölka. Mjölkrodden, som skedde var morgon och afton, 
kunde ibland vara en ansträngande färd, men den var inte alltid 
besvärlig. Under finvädersperioder hördes glam och skratt, och 
ljusa kvinnoröster sjöng känslosamma skillingtryckssånger, medan 
båten sakta gled fram över stilla vatten. I samband med mjölkrod-
den skulle näten vittjas, för man hade ofta en ”lana” ute för att få 
matfisk. Även en backstusittare kunde drista sig att ro ut några nät 
på en bondes vatten. Det var inte brukligt att neka en fattig granne 
sovel till potatisen.

Om ett bröllop skulle äga rum, så var denna tid särskilt lämp-
lig. Ännu var det några dagars frist innan slåttern begynte. Var det 
bondfolk som gifte bort en dotter firades bröllopet ståtligt. Det blev 
hela byns angelägenhet, och många kallades för att hjälpa till med 
förberedelserna; matlagning, fejning och uppassning, lövning och 
äreportar. Kyrkan var lövad och koret var prytt med sommarens 
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blomster. Det var en folkfest, och när brudparet sakta gick fram i 
mittgången, var kyrkan fylld till trängsel. Bruden var klädd i svart 
höghalsad klänning med vitt krås, myrtenkrona och vit slöja, brud-
gummen hade cheviotkostym och ”vitt om halsen”, som framhävde 
det väderbitna ansiktet. Efter vigselakten steg man fram och tog 
brudparet i hand och lyckönskade. När bröllopsmarschen tonade 
ut från orgeln ordnade sig en färgglad procession, som ringlade 
ned mot kyrkviken. I täten gick fiolspelare, och bakom brudfolket 
gästerna, efter rang och värdighet. Kvinnorna var klädda i finklän-
ningar, och på huvudet hade de granna silkesdukar med fransar, 
karlarna var uppsträckta i mörka gångkläder; i lä om följet spred sig 
en doft av naftalin och malört. Nere vid stranden väntade ”sand-
kilar” och storbåtar på att föra gästerna till bröllopsgården. Med 
svällande segel och snärtande vimplar gled båtarna ut på fjärden.

Vid bröllopsgården var brudstänger och lövportar resta och 
hackat granris strött i grindhålen. Björkar och granar skulle pryda 
livets stora händelser. Salutmästaren gjorde lodbössan skjutklar, 
den skulle knalla allteftersom maträtterna bars in och skåltal hölls, 
ju kraftigare smällar dess större heder. Många gäster hade förning 
med, stora ostkakor, hemkärnat syrligt smör, korv och krusbröd 
med mera. När salutmästaren vilade, stämde spelmännen upp Karl 
Johansmarschen och liknande låtar. Efter måltiden började dan-
sen och därmed festen på allvar; Jan Mats Karl och Arvid i Hamn 
klämde i med en rivande tvåstegsvals. Brud och brudgum seglade 
ut över golvet, och nu gällde det att ha rätta takten, för alla ögon 
följde med. Höjdpunkten var när ”kronan skulle dansas av bru-
den”.

En stor bål var bryggd, och den drycken gjorde somliga starka 
och andra svaga. När morgonsolen lyste in i storstugan var det 
ännu många danspar som virvlade runt. Efter bröllopet skulle man 
länge tala om de muntra episoder som ägt rum, och mångordigt 
skulle man prisa fägnaden, om den varit riklig. På spinnsidan tog 
man sådana händelser till hjälp för sin tidräkning -  ”det året som 
August och Maria gifte sig…”
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I sommarsolståndets tid stod naturen i sin fagraste skrud, det 
öppna tunet var översållat med mandelblom, smultronstånd och 
styvmorsviol och i skogsbackarna blommade skogsnäva, jungfru-
lin och ängskovall. Flickorna samlade rönnlöv, som hackades och 
ströddes över golven. Den starka doften fyllde kök och kammare 
och blandades med syrenens sötma. Slagbordet fälldes upp och 
midsommarmaten dukades: salt sik, en stadig sup, kall svagdricka 
och källarsval filbunke. Omätt gick ingen från bordet.

En uppskattad rätt hos skärbonden vid midsommartid var söt-
ost. Den tillreddes på följande sätt; sötmjölk värmdes upp och till-
sattes med surmjölk eller löpämne. Då mjölken börjat ysta sig, sila-
des vasslan bort och ostmassan knådades till en klump som lades 
i en gryta och östes med sirap. En tallrik eller en bunke pressades 
över osten och grytan makades in mot elden. Efter tre timmar över 
svag eld var sötosten gyllenbrun och färdig att avsmakas – det var 
en rätt som också brukade användas som förning vid kalas.

Innan kvällens lekar tog vid skulle midsommarstången, maj-
stången, pyntas med blommor 
och lövgirlander. Alla deltog i 
arbetet och kände gemensam 
stolthet, när den uråldriga sym-
bolen reste sin lövkrönta spira 
högt över gård och koja.

Värme och ljumma vindar 
fyllde dagen, och den gräs-
doftande vita natten var ung-
domens lekstund. Alla var 
förväntansfulla inför midsom-
marfesten, som utgjorde som-
marhalvårets höjdpunkt. Kyr-
kan hade inte samma grepp 
om sinnena nu som under jul-
helgen, när evangeliet ej kunde 



undvaras. Den urgamla högtiden vid sommarsolståndet bevarade 
en stämning av hednisk kultfest, då källvatten, lövruskor och de 
nio blomstren avslöjade sina magiska krafter. Oro och lust grep 
människorna vid denna tid på året, när natten bara var en kort 
skymningsstund.

Månen vandrade utan lyskraft över dunkla hult och daggiga 
ängar. Från logarna hördes fiolernas gnäll, flickornas skratt och poj-
karnas stamp när mazurka, hambo och schottis spelades. Enstaka 
par smög sig undan till hasselbuskarnas gröna valv, andra vandrade 
upp till Kasberget för att se solen stiga ur havet och guldkanta övärl-
den. Men bakom nattens lek väntade hömånadens svettiga möda.

Över landen stod nu luften dirrande av värmevågor. Vinden 
svängde medsols, och vita tappmoln gled sakta i den blåa skyn. 
Nu kunde man vänta vadfisken, det var id och braxen, som i väl-
diga stim sökte sig in i solvarma vikar för att leka. Den som ägde 
strandfisket höll ett vaksamt  öga över sitt vatten, det gällde att vara 
påpasslig med skottnäten. Ibland kunde den blanka viken förvand-
las till en sjudande välling av ävja och slam, där fisken i oräkneligt 

antal vältrade sig. 
Havsörn och trut 
var ofta först på 
platsen, och däri-
genom varskoddes 
människan. Man 
kunde bevittna hur 
örnen, med hjälp 
av sin skugga på 
vattenytan, drev de 
stora stimmen upp 
i vikarna. Det gällde 
att kvickt vara på 
plats och stänga 
viken med de stor-
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Midsommar är en högtid 
som firas nära sommarsolståndet, främst i norra Europa. I Sve-
rige infaller den numera under perioden 19–26 juni, med inle-
dande högtidsafton fredagen 19–25 juni. Sedan 300-talet firar den 
kristna kyrkan Johannes Döparens födelse den 24 juni varför hög-
tiden i vissa områden starkt har, 
eller fortfarande förknippas med 
honom. I exempelvis Finland 
kallas midsommar för Juhan-
nus, på Island Jónsmessa, i Dan-
mark och Norge för sankthans 
och i Norge även jonsok, och i 
vissa engelskspråkiga områden 
för Saint John's Day. I folkligt 
svenskt firande har midsom-
marafton, likt julafton och påsk-
afton, en starkare ställning än 
själva midsommardagen, vilket 
är en nordeuropeisk särtradition.

Reds anm. / Jan Wigren

maskiga näten. Iden var en skygg fisk, man behövde inte pulsa 
med forkar eller åror. Så fort sumpjullen gled in över grundvattnet 
rusade fiskstimmet mot nätet. Färsk id var efterfrågad i staden och 
den betingade ett gott pris, därför seglade man skyndsamt in till 
närmaste ångbåtsbrygga, eller till Vaxholm med fångsten.

Roland Svensson
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Målning av Anders Zorn



S/S Björkfjärden  
/ Saltsjön 
Gammaldags trevnad i modern trafik

En efter en har de gamla vita ångbåtarna försvunnit från scenen 
längs Stockholms kajer och ute bland öarna. De har, åldersstigna 
och bortglömda, dukat under i den ur ekonomisk synvinkel ojämna 
konkurrensen med landsvägstransporter eller nybyggda snabbåtar 
och totalkonverterade restau-
rangfartyg.

De allra flesta av de gamla 
ärevördiga damerna har helt 
stillsamt fått finna sig i att 
någon disig höstmorgon, med 
släckta fyrar i ångpannorna bli 
bortbogserade  till rov för skär-
brännare i Sverige eller utom-
lands. Några har gått ett mera 
dramatiskt öde till mötes, som 
den nyligen brandförstörda S/S 
Waxholm. De åtta ångfartyg 
som lyckats överleva i Stock-
holm är de som i det längsta 
kunnat försvara sina positioner 
genom egenskaper som t.ex. 
oöverträffade kapacitetsresur-
ser, bibehållen hög teknisk 
standard samt det som i dagens 
stressade samhälle  tillmäts en 
allt större betydelse, nämligen En ung Torbjörn Svensson till rors
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en tyst och fridfull fartygsmiljö, helt unik och idag omöjlig att 
konstruera.

Det vore en skam för Stockholm att tillåta att dessa klenoder  
försvinner  från landskaps- och stadsbilden. Därför är det en all-
deles särskild tillfredställelse att kunna verka för att den i mångas 
tycke finaste representanten för den gamla skärgårdsflottan S/S 
Björkfjärden, f.d. Saltsjön, bevaras.

Sjökapten Torbjörn Svensson

Mer om S/S Saltsjön
Byggdes som S/S Saltsjön vid Eriksbergs varv 1925 och levererades 
till Waxholms nya Ångfartygs Aktiebolag. 1965 såld till Rederi AB 
Svea. 1966 får fartyget oljeeldning. 1970 såld till Nya Ångfartygs 
AB Strömma kanal, fick då namnet Björkfjärden. 1974 upplagd 
efter pannskada. Såld till Ångfartygs AB Saltsjön-Mälaren. 1977-
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78 renoveras och får ny ångpanna. 1978 åter i trafik för Strömma 
kanalbolaget. 1994 registrerad för Ångfartygs AB Saltsjön, och 
omdöpt till S/S Saltsjön. 1998 såld till  Swecox International i 
Västerås. 2009 får hon nya bottenplåtar, och blir 2005 K-märkt. 
2010 utchartrad till Strömma Kanal för diverse resor. 2011 såld 
till Scandiavian Intermarket AB. 2014 flyttad från Skeppsbron till 
Hammarbyhamnen. 

År 2019 i juni såld till Walleniusrederierna i Stockholm. Det 
finns en stark vilja inom bolaget att verkligen ta hand om Saltsjön, 
fortsätter Cecilia Kolga. Inledningsvis kommer man att ta sig an 
båtdäck som är i stort behov av förnyelse. Fartyget klassades i april 
i år och provkördes.

Saltsjön kommer att bemannas av Wallenius Marine, men i vil-
ken utsträckning fartyget kommer att vara i drift för resor för all-
mänheten är för tidigt att säga något om, slutar Cecilia.

Text och digitalisering: Jan Wigren. 
Foton: Gunnar Hedman med flera.

Källa: Wikipedia och tidningen Skärgårdsbåten. 

S/S Saltsjön under klassningsresa april 2019
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Konstutställning  
på Åland  
där Roland Svensson finns representerad

En av Nordens största privata 
konstssamlingar finns på Åland, 
närmare bestämt på Järsö. Bland 
de mest kända konstnärerna som 
finns representerade där är Carl 
Larsson (förlagan till Midvinter-
blot finns där), Anders Zorn, J 
A G Acke, Prins Eugen, Bruno 
Liljefors, Albert Edelfelt med 
flera kända nordiska konstnärer. 
I detta förnämliga sällskap finns 
Roland Svensson representerad 
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med några tecknade förlagor och några litografier, bland annat en 
med Jacob Wallenberg, som gjorde många segelturer i de åländska 
och åboländska skärgårdarna. Roland Svensson var ofta med och 
tecknade och målade på dessa resor.
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Från boken Andersudde



En av våra tidigaste annonsörer är Kjell Johansson. Utan hans med-
verkan hade vi haft svårt att få ekonomi i våra första årsskrifter så 
Kjell har varit pålitlig i det fallet och även en vän av Roland Svens-
sons konst. Vi tar oss därför friheten och gör en presentation av 
Kjell Johansson. En egen presentation följer.

Jan Wigren

Jag har arbetat som mäklare sedan 20-årsåldern. Det var min äldre 
bror Per Nyström som lockade mig in i mäklarbranschen. På den 
tiden var mäklarna ofta över 40 år så många som skulle sälja sina 
hus förvånades av att träffa en så ung mäklare.

Jag började som Rådmansöspecialist, söndagen var fylld med 
visningar, senare startade jag upp en Sörmlandsavdelning, inköpte 
ett välbeläget sjöläge mellan Södertälje och Mariefred för att ha 
nära till besiktningar och visningar. Eftersom jag var bosatt på 
Norra Lagnö på Värmdö så var hela tiden Värmdöområdet det vik-
tigaste liksom området Nacka, främst då Saltsjöbo.

Med tiden tog vi vår laxkutter/skuta till nya försäljningsobjekt 
på skärgårdsöarna. 

Med ett härligt dunkande från tändkulemotorn styrde vi sakta 
fram bland öarna till nya försäljningsobjekt och vackra platser i 
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skärgården. Varje gång jag hör 
en dunkande motor  så väcks 
något inom mig som inte går 
att förklara, fantastiska tidiga 
minnen från hela Stockholms 
skärgård.

En lägenhetsförsäljning 
med en kvinnlig säljare vid 
namn Lilian som arbetade på 
ett annat mäklarkontor, gav 
mig också en livskamrat och 
en arbetskamrat. Vi arbetar nu 
tillsammans i vårt nuvarande 
mäklarföretag Kjell Johansson 
Fastighetsbyrå.

Det är verkligen ett tidskrä-
vande jobb men fördelarna har 
uppvägts av att man kommit till fantastiska platser och möten med 
alla skärgårdsmänniskor som jag förmodligen aldrig hade träffat 
annars. Det finns även säljare som berättat att mor rodde posten 
från Möja till Sollenkroka  och så vidare, men jag slutar här annars 
skulle jag behöva hela skriften.

Kjell Johansson
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Skärgårdshavets 
målare,  
utställningen Färg och Form september 1943

Det händer inte sällan den bereste turisten, att han rycks med av en 
speciell förtjusning inför en tavla, som skildrar för honom välkända 
trakter. Men denna förtjusning, som är lätt väckt på grund av min-
nenas rikedom, kräver å andra sidan för att stegra  att skildringen 
är sann. Skall förtjusningen nå sin klimax måste tavlan äga kvalitet.

Allt detta och himlen därtill, för att använda en aktuell fras 
fick skärgårdsentusiaster och seglare uppleva på Roland Svenssons 
utställning Färg och Form. Och det är klart att den besökare, som 
kände till kobbarna och sunden på Gillöga och för en september-
kväll på Lilla Nassa innebär en 
realitet, hämtade  en djupare 
tillfredsställelse av sin rund-
vandring utmed Roland Svens-
sons bilder än den, som icke 
besökt dessa trakter. Samstäm-
miga vittnen intyga nämligen, 
att Roland Svenssons skildring 
äger en korrekthet, som skulle 
tillfredsställa en kartograf.

Lyckligtvis är konstnärens 
naturskildring dessutom så 
omedelbart skön, att den river 
med sig även den betraktare 
för vilken utskärgården ännu 
så länge är en drömd lointaine. 
Det finns en dubbel sanning 



Soldag i Nasen,  lito av Roland S

- 57 -

i dessa tavlor, som övertygar: ett ödmjukt underordnande under 
naturens uppenbarelse, sådan den föreligger och en kompromisslös 
fordran på det egna målarjaget att i varje färgtouche nå och återgiva 
vad ögat under månader tränats att uppfatta.

Skärgården har i våra dagar inte så många målare som Roland 
Svensson. Det finns nog bara en. Hittills har han i viss mån över-
skuggats av denne stora enda, Axel Sjöberg, men i och med denna 
senaste utställning har Roland Svensson ryckt upp i paritet med sin 
åldersstigne föregångare. Därmed är givetvis varken sagt att Roland 
Svensson ännu nått den suveräna frigjordhet inför skärgårdsnatu-
ren, som kännetecknar Axel Sjöberg och som bygger på ett ofant-
ligt kunskapsstoff, samlat under decennier, eller att han på något 
sätt imiterar den store konstnärsförbundaren. Men han är på väg 
mot en likartad frigjordhet och det är vid hans år vackert så. Han 
håller på att från den intima bilden närma sig den monumentala.



- 58 -

Utställningen gav prov på denna mer syntetiska form i tavlor 
som ”Hällkaret” med dess toner från rosa till grönt och den ståt-
liga ”I havsbandet”, vilken med sina gröna, blå och gula klanger 
förnämligt illuderade  vidden och den högstämda ödsligheten hos 
en natur, där yttersta land övergår i vatten. Samma storslagenhet 
mötte i ” Septemberkväll Lilla Nassa” med dess dominerande silu-
ettaccent av mörkt blått mot vilket himmelens topasfärgade skyar 
bröt upptill, medan den rödvioletta ljungen i förgrunden nedtill 
gav en dämpande avtoning.

Det skulle i detta sammanhang vara orätt att ej omnämna 
Roland Svenssons akvareller med vilken teknik han nu utökat 
sitt tekniska register. Även i dem spårar man en kraftigare form, 
fast han till denna konstart fört med sig åtskilligt av den tämligen 
minutiösa pastelltekniken.

Svårt är också att frångå vinterbilderna. De visar kanske mer än 
annat graden av konstnärens kunnande. De röra sig med nödvän-
dighet inom en mer begränsad färgskala, men gör man sig besvär 
med att studera dem, skall man finna, vilken rikedom av instämda 
toner de innehålla. Det är också denna subtila differentiering, som 
stämningen bygger på, så i ”Våris” där solstrålarna liksom tveksamt 
smeker snön eller i akvarellen ”Ramsmora brygga”.

Det är en gåva att kunna måla natur så som Roland Svensson 
gör det. Åskådaren har blott att med glädje konstatera, hur väl 
konstnären förvaltar detta sitt dyrbara pund.

Alf Liedholm
ur Till Rors nr 8 1943
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överst: Nyårsvinter, lito av Roland S
ovan: Lito Kallskär av Roland S
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Förteckning över 
Roland Svenssons 
litografier  
utgivna i portföljer/mappar, Del I

Roland Svenssons konstnärskap innefattar flera genrer som 
främst pasteller, akvareller, litografier, teckningar och oljor. För all-
mänheten är nog hans litografier från Stockholms skärgård de mest 
kända. Roland S utförde ett stort antal litografier mellan åren 1936 
och 1996, det vill säga under en 60-årsperiod! Den första 1936 
med titeln ”Kalle Anderssons bod, Gillöga” och den sista 1996 med 
titeln ”Utskär Gillöga”.

Vad är då en litografi? Litografi (från grekiskans lithos = sten och 
graphen = skiva) eller plantryck är en tryckmetod där en teckning 
i oljekrita eller annan fet färg på porös kalksten eller litofilm över-
förs till papper. Varje färg kräver en egen sten. Tekniken uppfanns 
1798.

Hur många litografier har Roland S gjort under den nämnda 
60-årsperioden? Det visste inte Roland själv och ingen i dag kan 
heller med säkerhet säga detta. Roland själv förde ingen bok eller på 
annat sätt förtecknade sina litografiska verk. Sällskapets Jan Wigren 
är den expert i dag som har en gedigen kunskap om Rolands lito-
grafiska produktion. Enligt Jan är det omöjligt att säga hur många 
litografier Roland S gjort men han uppskattar produktionen till 
cirka 300 i numrerade upplagor med 100 - 500 exemplar, vanligt-
vis 200 - 360 exemplar. Flera av verken saknar ursprungliga titlar 
och det förekommer inte sällan alternativa titlar på samma verk. 
Därtill finns det nog cirka 50-tal litografier som inte blev upplagor 
utan bara provtryck. Därutöver cirka 200 - 300 mindre svartvita 
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litografier tänkta för bokillustrationer och tidskriftsartiklar i uppla-
gor på 10 – 100 exemplar samt ett okänt antal svartvita provtryck.

De flesta av Roland S litografier förmedlades via olika försälj-
ningskanaler till allmänheten och såldes mestadels en och en samt 
i ett 20-tal i portföljer/mappar, bl.a. genom Grafioteket, Bok-Kon-
sum, Konstfrämjandet, Konstvännen och tidningen Vi. Ett drygt 
60-tal av litografierna har sålts i 20 portföljer/mappar.

Nedan presenteras Roland S litografier utgivna i de första nio 
portföljerna/mapparna mellan åren 1941 - 1962 om totalt 29 lito-
grafier som förteckningens del I. Förteckningens del II presenteras 
i årsskriften för år 2020 och omfattar 34 litografier fördelade på 11 
portföljer/mappar under åren 1965 – 1992.

Förteckningens beteckningar WXY-Z tolkas så att W står för 
Jan Wigrens numrering och XY aktuellt årtionde och Z löpande 
numrering inom årtiondets produktion. Exemplet W50-11 inne-
bär Wigrens numrering av 1950-talets litografier och att 11 är ver-
kets löpnummer.

1. 1941, Föreningen för grafisk konst (FfGK)
Föreningen för grafisk konst Meddelanden XX portföljår 1941. 
Roland Svensson tillsammans med verk av flera konstnärer.

Roland Svensson: Kväll (W40-05) , bild 1
I textdelen skriver Gunnar Jungmarker om Roland och hans konst 
(s. 15-19).

2. 1942, Föreningen för grafisk konst (FfGK)
Föreningen för grafisk konst Meddelanden XXI portföljår 1942. 
Roland Svensson tillsammans med verk av flera konstnärer.

Roland Svensson: Höstkväll i skärgården (W40-08), bild 2
Textdel om Roland och hans konst (s. 36-37).
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3. 1943, Föreningen för grafisk konst (FfGK)
Föreningen för grafisk konst Meddelanden XXII portföljår 1943.
Roland Svensson tillsammans med verk av flera konstnärer.

Roland Svensson: Vinter på Möja (W40-10), bild 3
Textdel om Roland och hans konst (s. 36-37).

4. 1946, Ars konstserie Roland Svensson

Portföljen ”Roland Svensson” med 6 litografier utgivna i Ars konst-
serie och med inledning av Torsten Svedfelt [2 s.]. Tecknade på 
sten och tryckta hos Nylunds Litografiska AB. Publicerade av Arne 
Häggquist. Upplagan är 75 signerade exemplar, 495 osignerade 
exemplar och en upplaga i HC signerade och numrerade HC I/LV.

1. Utskärgård (W40-22) (26x35), bild 4
2. Vrakspillror (W40-23) (22x29), bild 5
3. Kortspel på Gillöga (W40-24) (20x28), bild 6
4. Sjösättning (W40-25) (37x26), bild 7
5. Februaridag (W40-26) (20x37), bild 8
6. Stångmärket (W40-27) (28x23), bild 9

5. 1948, Svenska kryssarklubben (SXK)
Roland utförde 4 färglitografier för publicering i Svenska kryssar-
klubbens årsskrift 1948 tillsammans med Hans Cederquists artikel 
”Roland Svensson. Ett målarporträtt” (s. 143-154). Litografierna 
var signerade i stenen. Det gavs också ut en mapp med dessa 4 lito-
grafier numrerade och signerade av Roland 1/100 exemplar.

1. Utkik (W40-52) (13x19), bild 10
2. Gillöga (W40-53) (19x13), bild 11
3. Fiskebåt (W40-54) (13x19), bild 12
4. Skrakholk (W40-55) (19x13), bild 13
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6. 1953-1954, Föreningen för grafisk konst (FfGK), 
portföljår 1953
Föreningen för grafisk konst Meddelanden XXXII portföljår 1953. 
Roland Svensson tillsammans med verk av flera konstnärer.

Roland Svensson: Höstseglats (W50-27), bild 14
Textdel om Roland och hans konst (s. 12-14).

7. 1957, Skärgård
Portföljen ”Skärgård” med 5 litografier av roland S och med inle-
dande text av RS. Utgiven av Bok-Konsum/Konstfrämjandet med 
5 färglitografier numrerade och signerade i 1/350 exemplar samt i 
HC I/L exemplar. [RS text till mappen finns publicerad i Sällska-
pet Roland Svenssons Vänners Årsskrift 2013, s. 22-26.] Mappens 
pris var enligt Roland Svensson 650 kr, (se s. 44 RS bok Bilder och 
minnen, 1981).

1. Våris (W50-53) (36x28) [Min bastu, Möja], bild 15
2. Sommarhav (W50-54) (31x26) [Storskärgården], bild 16
3. Höst Bullerö (W50-55) (28x40), bild 17
4. Utskär/Jägar´n (W50-56) (30x40) [Gillöga], bild 18
5. Tjockan kommer (W50-57) (27x42) [Västerskärshamna,  

 Gillöga], bild 19

8. 1958, Arktiskt land
Portföljen ”Arktiskt land” med 5 originallitografier i färg och med 
inledande text av professor Hans W:son Ahlmann [4 s.]. Portföl-
jens omslag är utfört i trä. Roland Svensson deltog som konstnär 
ombord på HMS Älvsnabbens sommarresa till Spetsbergen år 1957. 
Anledningen till resan vara att under det Internationella Geofy-
siska Året leverera hus, bränslefat och en mängd utrustning till de 
vetenskapsmän som skulle stanna ett år för olika undersökningar. 
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Skisserna till mappen Arktiskt land gjordes den 30 juli 1957 efter 
att Älvsnabbens motorlivbåt landsatt RS inne i Murchinsonfjorden 
vid Hunneberget. [Se Gösta H. Liljequist bok ”Arktisk utpost”, 
1958.]. Utgiven av Bok-Konsum i 1/250 exemplar samt i HC I/L 
exemplar.

1. Kinnviks vid Murchison Bay, Svalbard (W50-63) (28x42)  
 [Kinnvika], bild 20

2. Frostsprängd mark, Nordostlandet, Svalbard (W50-64)  
 (26x40), bild 21

3. Glaciär, Kings Bay, Svalbard (W50-65) (35,5x28), bild 22
4. Murchison Bay, Nordostlandet, Svalbard (W50-66)   

 (28x42), bild 23
5. Ny Ålesund, Svalbard. Världens nordligaste samhälle. (W50- 

 67) (22,5x38), bild 24

9. 1962, Den vita ångbåten
Portföljen ”Den vita ångbåten” med 5 originallitografier och med 
inledande text av Mats Rehnberg. Utgiven av Konstfrämjandet i 
1/310 exemplar samt HC i I/L exemplar.

1. Vinterbåten (W60-13) (43x33), bild 25 
2. Sommarbåten (W60-14) (29x44) [Morgonbåten från   

 Husarö], bild 26
3. Menföresbåten (W60-15) (40x32), bild 27
4. Passbåten (W60-16) (25x40), bild 28
5. Aktersalongen (W60-17) (30x44), bild 29

 Text: Leif Wahlberg  Bilder: Jan Wigren
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Svenska Dagbladet 
17/1, 1995
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Roland Svensson: 
Skärgårdsliv  
– en skildring av självhushållets tid

En gammal skärgårdsbo blickar över råoljemotorn, reseradion och 
folkpensionen tillbaka mot sin barndoms medeltida värld. Vi har 
i honom det sista vittnet från en tid, när man smidde sina spikar, 
kransågade sitt timmer och gastkramades av farsoter och nödår. 
Många gamla säger ”Nej, låt oss inte få den tiden tillbaks, vi har det 
bättre nu – men”, tillägger de dröjande ”så roligt som vi hade på en 
bjudningsdans förr i tiden får man aldrig nu”.

Det som mest skiljer nutidens skärgårdsbor från sekelskiftets, är 
den förändrade uppfattningen av tid och avstånd. Kreatursskötsel 
har fått vika för jordgubbsodling. Ladugårdarna står tomma och 
slåtterängarna växer igen. Strömmingsfiske och laxfiske kräver allt 
dyrbarare redskap och båtar – man är på väg att bli havsarbetare, 
och den gamla kombinationen av fiske och jordbruk håller på att 
försvinna. Det moderna samhället kräver specialister. Tid har blivit 
pengar!

När ångbåtstrafiken knöt sina band mellan stad och land, upp-
löstes det skärgårdsliv som hade utvecklats under seklernas gång. 
Det gamla saltströmmingsfisket, som vilade på byteshandeln mel-
lan inlandsbönder och skärgårdsbefolkning försvann. Möjligheten 
att avyttra all fisk dagsfärsk i staden förde ut kontanter till öarna 
och förändrade folkets liv och villkor. Under 50 år har en genom-
gripande revolution ägt rum. Gamla skärgårdsbor kan berätta om 
detta liv som både tjusar och avskräcker en nutidsmänniska. Själv-
hushållets sista epok på en skärgårdsö gestaltade sig vid tiden före 
sekelskiftet ungefär så här.

Vintern blev sällan stadig förrän tjugo dagar efter jul. Vid Kyn-
delsmässa låg fjärdarna isbundna runt ön. Is, mörker och köld 
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omgav människan och hennes arbete. Oxveckorna hade börjat. 
Vinternoterna var i gång, sälnät och gäddryssjor skall vittjas. Brygg-
ved höggs, en famn om dagen ansågs vara en karls arbete, och tim-
mer skulle fällas. Gödsel kördes ut på åkrarna. Körslor till stan över 
vinterisarna var vanliga. Mången försiktig skärgårdsbonde fyllde 
hästens bjällra med halm, för att ostörd komma förbi värdshus, där 
glada bröder bullrade och ångade i värmen.

Det var idogt liv på gården; klockan 5 började dagens arbete. 
Husmor stack några torrvedsstickor i glöden, fyllde kaffepannan 
och malde rostade ärter och cikoria. Någon av manfolket tog lyk-
tan med den hemstöpta talgdanken och gick till stallet. När stallet 
var ”gjort”, tog man fram byggtjyvan och band ryssjor och not eller 
byggde skötar. Dagen var ännu några timmar avlägsen. Kvinnorna 
värmde vatten som tömdes i trä-ämbar där enriskvistar och höfrö 
frigav sommarens dofter. Det var ”sorp”, som gavs korna. Mat-
grytorna puttrade över elden. Man åt frukost klockan 7, och mål-
tidens tyngd varierade alltefter dagens sysslor; fläsk och paltbröd 
eller ärtor, potatis och saltfisk med rågbröd och istersmör. Efter 
frukosten låg gryningsranden över holmarna i sydöst, och männen 
gick till sina utesysslor. Var arbetet långt från gården medfördes 
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skaffning av sötbullar och stekt fläsk. I stugan surrade spinnrocken 
dag efter dag. Att karda och spinna ett kilo ull i veckan fordrade 
en flitig hand. Vävningen fick anstå tills dagarna blev längre. Man 
stickade och lagade hårvantar, som hade den egenskapen att bli 
varmare ju våtare de blev. Man sydde arbetsbyxor, storvästar och 
underkläder. De hemmavarande försummade inte sitt elvakaffe, 
och klockan 12 åt man middag. Det var potatis, som kallades ”stöd-
mat” i skärgården, och kokt fisk eller kött, Bordsdryck förekom 
sällan, vatten eller kärnmjölk drack man efter måltiden. Smör var 
ovanligt på matbordet; det utgjorde jämte fisk och ved skärgårdens 
handelsvaror. De grönsaker som användes i hushållet var morötter, 
kålrötter, rödbetor och palsternackor, som köptes på höstarna vid 
”upplandstiden”.

Den korta vinterdagen led mot sitt slut, skogen blev svart, och 
den vita snön lyste blå mot kallröd himmel. Man höll skymning i 
stugan eller samlades runt elden med sina handarbeten – om inte 
nymodigheterna spis och fotogenlampa var inköpta. Barnen syssel-
sattes med att knyta slingor till nät, att binda som det kallades – ett 
avskytt arbete. Klockan 4 var det aftonvard – bröd, spicken ström-
ming och ärtkaffe. Före ”gröt-åtta” skulle vatten och ved bäras in 
för natten och lagård och stall göras. Hästarnas skötsel var männens 
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arbete och lagårn var kvinnornas. Hästen var mannens arbetskam-
rat som bland husdjuren intog en särställning. Det första som gjor-
des om morgonen var att utfodra hästarna och det sista om kvällen 
innan man gick till bädd, var att ge Brunte nattfoder. ”Gröt-åtta”, 
kvällsmålet, bestod av ett stort fat med rågmjölsgröt, som rykande 
tronade mitt på bordet omgivet av träskålar fyllda av kärnmjölk. 
Klockan 9 var gården tyst. Inne i stugan falnade elden – men var 
det sträng vinter byggde man upp en kryssbrasa av sur björkved, 
som skulle fräsa och viska långt sedan alla hade somnat. Vinternat-
ten stod knarrande av köld utanför timmerväggarna, från fårhuset 
hördes fåren prassla i lövfodret.

Så kröp vinterveckorna fram i väntan på ljus och vår. Första tis-
dagen efter fastlagssöndagen, fettisdagen var ett efterlängtat avbrott 
i dagarnas enahanda. Den kvällen skulle man åka slängkälke och 
det vilade något förväntansfullt över dagen, när karlarna gick till 
skogen för att hugga stång. På kvällen när kälken filade sitt rund-
spår över byvikens is och ungdomens stoj ekade mellan sjöbodarna, 
kunde man se att dagsljuset dröjde sig kvar som en grön ton på väs-
terhimlen. Den natten smygtändes många ljus redan klockan två. 
Storbindardagen hade börjat. Det är askonsdagens gamla namn i 
skärgård’n. Då skulle man binda i kapp; den som band mest den 
dagen säkrade sin framgång under året. Välfyllda bindnålar förda 
av gamla och unga händer flög fram över maskorna.

Vid Mattias, i slutet av februari hängde långa istappar från tak-
rännorna, då sa’ gammalt folk:

”Matte med sitt långa skägg
ropar barnen utom vägg”.

Året hade kommit in i mars månad. Fortfarande låg isarnas vita 
band över fjärdarna, men dagarna var längre och dagsmejan tärde. 
I stugorna var vävstolarna resta, och vävklovens dunkande fyllde 
kvinnornas dagar. Man vävde lakan, underkläder och vadmal. Van-
ligast var fyrskaft, som ansågs starkast, men till trasmattor var det 
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tu-skaft. Karlarnas arbete var notdragning och ryssjor, men timret 
var nedkört från skogen och färglysande vedtravar stod på strän-
derna. Man kransågade timmer till bräder, båtvirke och husbygge. 
Brokistor byggdes på isen och fylldes med sten. Stävkrokar och 
vrängar togs fram och yxades till. Körredskap slöjdades. Arbetet 
växte ikapp med dagsljuset.

I april månad hade den pipiga gråisen spolats bort av vårstorm 
och strömmar. Det droppade från alla tak och porlade i skogen. 
Söderbackarna var blekgula, och fjuniga blåsippor reste sig ur löv-
bädden. Kvinnorna var ännu sysselsatta vid vävstolarna, men män-
nen hade fått oro i blodet. Sjöfågeln började komma, man längtade 
efter färskt kött, som omväxling med vinterns saltmat. Bössorna 
sågs över och skrakholkarna inspekterades. Det ångade ur lättgrytor 
på backen; man kokade al- och björkbark i asklut till en mörkbrun 
vätska, som fiskredskapen färgades i. Båtarna tjärades och sjösattes. 
Åror hyvlades, segel lagades och sömmades. Skötarna lades ut, man 
fiskade den begärliga is- eller vårströmmingen, som rimsaltades. 
Det var inget slut på allt arbete som borde hinnas med.

När saven var i grangrenarna skulle stängsel lagas, höstplöjda 
åkrar harvas och sådden börja med ärtor, sedan kom havre och 
korn.

Mitt i detta jäsande liv inträdde Dymmelveckan. Påskens hög-
tid kastade en allvarlig skugga framför sig. Det var en tung vecka, 
när barnstoj och svordomar inte ansågs passande. Nätterna var 
vindlösa och frostiga med starkt månsken, som glittrade på frusna 
bäckar.

Solen steg allt högre över ängar och hagmarker, där stora vit-
sippor och bleka blåsippor bildade en tät matta. Varma vårregn 
släpande sina slöjor över fjärdarna, där alfågelns sång klingade. 
Vårrågen var sådd, kreaturen släpptes och fåren fördes ut på hol-
marna. Den blivande vintertrösten, hushållsgrisen, köptes i Norr-
tälje. Vettskytte och lekströmmingsfiske pågick. Om fångsten var 
god, seglade man in till fastlandet och bytte eller sålde sin rim-
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strömming. Kvinnor och barn skördade holmarnas konvaljängar 
och buketterna avyttrades i staden. Pingsten stod i sin vackra skrud 
av nyspruckna knoppar och klargrönt gräs. Det var en högtid, när 
man gärna seglade på besök till anförvanter. I norr, söder, öster och 
väster ropade göken ivrigt sitt namn.

När potatisen stoppades i jorden var vårbruket avslutat. Hästen 
släpptes på skogen till välförtjänt vila. Där skulle man återfinna 
honom på hösten, fet och präktig med blank hårrem. Mattorna 
rullades av golven, och sommaren smög in i stugan. Klappträn 
smattrade på bryggorna och tvätten fladdrade i vinden. Alla smuts-
kläder sedan hösten genomgick den stora vårbyken. Baka skulle 
man också göra innan sommaren blev för gammal. Rågbröd med 
hål i fyllde det ena brödspettet efter det andra och hängdes mellan 
kronstängerna i taket för att torka.
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Sommarnattens svårmodiga stämning av tystnad och ljus omgav 
öarna. Ljudet av koskällans entoniga kläppande vandrade sömnigt 
över blanka sund. Från skogens djup ekade tjäderns blinksmällar 
och varskodde att dagen närmade sig. Man väcktes av solen och 
svalornas kvitter under taknocken. Slåtterängarna var röjda, fåren 
fångades in och klipptes, ”lyades”. Den ull som klipptes efter vin-
tern, l y a n, var kort och ansågs inte fullgod. Den sändes bort och 
byttes mot tyg. Männen drog fisknot och fångsten sumpades för 
att säljas vid fiskarhamnen i stan. De som inte hade egna notvarp 
fiskade torsk med långrev. Kokt fisk i peppar och lagerbärsblad eller 
fisksåd var daglig mat.

Midsommar nalkades och stuga, lagård, visthusbodar och käl-
lare skulle städas. Salt-tunnor nere i saltboden måste skuras rena. 
Ogräs i potatisåkern skulle bort. Morgon och kväll rodde man 
över fjärden för att mjölka. Midsommar var en stor högtid. Lju-
set behärskade dygnet. Värme och vackra vindar fyllde dagen, och 
den gräsdoftande vita natten var ungdomarnas lekstund. Det var 
årets glada högtid. Man pyntade farstukvisten med björkar, och 
kvinnorna samlade rönnlöv och älggräs, som hackades och ströd-
des över golven. Den starka doften fyllde kök och kammare och 
blandades med syrenens sötma. Dagens huvudmål var salt sik och 
filbunke; omätt gick ingen från bordet!

Midsommar var en folkfest. – Öborna gick man ur huse för att 
deltaga i gemensamma lekar och dans. Bakom dagens fest väntade 
hö-månadens svettiga möda.

Andtiden började någon vecka in i juli och slutade med rötmå-
nadens inträde. Det var årets brådaste tid. Dagen, som var 18 tim-
mar lång, användes till sin yttersta gräns. Så skriver Bonde-Prak-
tican: ”Hundedagarna går nu an med största makt”. Slåtter och 
höbärgning sysselsatte allt folk. Foder skulle samlas från holmar 
och ängar, bäras till båt – i båt – i lada. Det hårda arbetet belönades 
ofta med extra skaffning vid slåtterölet. Det var ”räfsakaka” som 
var mången husmors stolthet, där fanns grynpudding och torkat 
fläsk, spicken id och svagdricka, smör och bröd, filmjölk på trä-
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byttor som rymde 2,5 liter och var avsedda för två. Någon gång 
kunde t.o.m. en kanna brännvin förljuva stunden. Man nojsade 
med kvinnfolket så långt krafterna räckte. Den som ägde lämpliga 
vikar höll ett öga på ”badfisken”, d.v.s. id och mört.

Sommaren stod i sin väldiga mognad och därute vid fiskelägena 
väntade lekströmmingen. Fjärdarna krusades av lekfulla vindar och 
enstaka stjärnor började blinka på natthimlen. Andtiden var slut 
och lekströmmingsfisket tog vid. All arbetskraft som kunde avvaras 
från gården följde med ut till fiskelägena vid Björkskär, Lill-Nassa, 
Horsten eller Gillöga. Det var årets viktigaste fiske. Den strömming 
som nu fångades skulle saltas och på hösten vid ”upplandstiden”, 
bytas mot brödsäd. Ett båtlag om tre man ansåg 20 tunnor á 50 kg 
vara ett gott resultat. De ensliga, vindsvepta utskären blev skåde-
platsen för ett hektiskt liv. Skötar skulle läggas och ta´s upp, ström-
ming gälas och saltas, fjärdingar tillverkas och hålla måttet fyra på 
en tunna, såthyvel, bandkniv och klösjärn var i livlig verksamhet. 
I finväder tyckte man, att den vida horisonten och den svalkande 
vinden utgjorde en välförtjänt omväxling mot skördeandens hetta, 
men i slutet av augusti kom Lovisa-dagen, då hade man ogärna 
redskap i sjön, ty Lovisastormen var fruktad.
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Vid Augusta i september var lekströmmingsfisket i allmänhet 
slut. Dag och natt började väga lika och utskärsfloran flammade 
i starka färger, som ett avsked till sommaren. En morgon fläktade 
den sydostliga brisen – man rodde ut ur hamnen, hissade på och 
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sträckte med vinden akter om tvärs mot hemlandet. Var man i säll-
skap med andra båtar blev det finsegling och finskotning. Det låg 
stor heder i att äga en god båt och vara en välseglande man.

I sjöboden vidtog arbetet att ”lägga strömming” i fjärdingarna. 
Nu var upplandstiden inne. Man slog sig ihop med grannen och 
hyrde ”pigge” eller storbåt och startade seglingen till sina avnämare, 
de stora gårdarna och marknaderna inåt landet. Hemmafolket var 
nu upptaget med skörd och tröskning, vasstäkt och lövtäkt. Bröd-
säd odlades sparsamt och skörden var bärgad och tröskad på några 
få veckor. Lingon skulle också plockas för att smaksätta vinterns 
”stödmat”, potatisen.

Lövträdens kronor lyste gula och röda i skogen, morgonvinden 
var bitande skarp och därute på horisonten hängde skärgårdarna 
i den klara oktoberluften. Man vaknade inte längre av solen; den 
som gick till stallet om morgonen huttrade i grådagern och kröp 
längre in i storvästen. Nu skulle alla hushållsmedlemmar ut i den 
leriga åkern och plocka potatis, som måste vara upptagen innan 
siktiden började. Fåren hämtades hem från holmarna och kreatu-
ren skulle tas in. Man började använda bodnoten, en mindre not, 
som fördes mellan två båtar in mot land. Det var framförallt gädda 
och abborre som fiskades. I slutet av månaden kom siktiden. Siken 
har alltid haft ett stort anseende i skärgården. Liksom allt annat 
hemmafiske var det strandägarna som var gynnade, man la´ siknä-
ten utmed land. Det mesta av fångsten såldes, men en del saltades 
för husbehov. Man tog vara på magen som stoppades in i sikhu-
vudet och kokades, det var en stor läckerhet. Siktiden fortsatte in 
i november och ansågs kulminera vid Mårten Luther. I slutet av 
oktober var ”slankveckan”, när man städslade pigor och drängar 
om orlovssedeln var fördelaktig.

Dagarna var korta och vinden sjöng om köld och mörker. De 
sista gula löven virvlade ut över upprörda vatten. Långtelnsnoten 
(lånter-noten) var i gång och höstkassarna vittjades. Fåren häm-
tades från fårhuset in i köket för att klippas, ullen samlades i kas-
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sar och hängdes undan i väntan på vintern. Småboskapen, får och 
ungdjur slaktades. Det som inte avyttrades, förvandlades till palt-
bröd, blodkorv, surpalt och grynkorv. Höstplöjningen skulle också 
vara klar innan tjälen gick i jorden.

Crist-månad eller Jule-månaden var inne, molnen vandrade snö-
tunga över övärlden. Bäckar och grunda vikar låg bundna av svart-
blank is, där klackjärnen slig vita stjärnor. Notdragningen pågick 
under nedanmörkret och spiggnoten var i gång, man fångade 
hornspigg, som kokades till tran och var en efterfrågad produkt. 
Överloppsved, bangar och toppar, som var nedförda till stränderna 
forslades hem. Anna-dagen skulle lutfisken vattläggas och före den 
15:de slaktades hushållsgrisen, i samband med slakten stöptes ljus 
av talgen. Ljus skulle lämnas till kyrkan, ett bruk som senare byttes 
ut mot ljuspengar, vilka insamlades av by-man.

Kvinnorna hade bråda dagar, julbaket var i full gång: det var 
sötbullbröd, jästbröd, hålbröd, rågsiktsbröd och saffransbullar. Öl 
skulle bryggas av enbär eller korn. Trä- och kopparkärl skuras och 
murverk vitlimmas. De som var händiga tillverkade julklappar åt 
barnen, och medan händerna arbetade dryftade man egendomliga 
ting, som hade hänt sedan förra julen. En vit ångbåt hade anlöpt 
kyrkbyn regelbundet under sommaren och inte nog med det – 
herrskapsfolk från Stockholm hade för orimliga pengar hyrt Jan-
Pers stuga under sex veckor. Fina damer och herrar hade frågat om 
många självklara saker. Vad kunde man vänta av framtiden?

Julafton stod för dörren. Vedbon var full av huggen ved, vat-
tentunnan var fylld, stugan var ren och blank och gäddor slog i 
sumpen. Båtar som inte behövdes drogs på land och vändes. Hel-
gen kunde börja!

Julaftons morgon virvlade snöflingor utanför fönstren. Jul-
granen togs in och smyckades. Naturen befann sig i vila och nu 
avstannade även människans id. Varken yxhugg eller sågfil störde 
friden, ja, inte ens arbetsklädda människor syntes. I brännhuset 
steg ångan ur bykkaren, beredda för årets bad. Rena underkläder 
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låg i prydliga högar för var och en. Vattenkammad och finklädd 
knarrade husfar iväg i sina veckstövlar med en julgädda i handen 
till någon gäddlös granne, medan husmor jäktande ordnade med 
julaftons stora händelse – kvällsmålet.

Då lyste allas ögon mot bröd, smör, inlagd strömming, rödbe-
tor, istersmör, kokt gädda och potatis, fisksåd, risgrynsgröt, hem-
bryggt juldricka och brännvin. Åtminstone en gång om året kunde 
den fattiga, icke jordägande fiskaren, vara säker om att rapande få 
dra´ sig från matbordet mot fållbänken. Man blev mätt och snäll 
och mojade sig vid tanken på att det hårda arbetet inte skulle sätta 
igång förrän efter tjugondag-Knut. På natten, när husets folk pus-
tade och snarkade, brann ett ensamt ljus med stadig låga på slag-
bordet, enligt gammal sed.

Julmorgonen var hela huset på benen klockan 4. Blodkorv skars 
i bitar och stektes över elden. Kaffe kokades och saffransbullar stod 
på bordet. Alla, som hade möjlighet, ville till julottan. Färden gick 
över blanknötta berg, och man ginade över frusna vikar. Om vädret 
var lämpligt, färdades man med båt. Sprött klingande kyrkklock-
orna över berg och vatten. Lyktorna ställdes på fädernas gravar, 
och man anlade redan i vapenhuset den viskande ton som kyrkans 
ekande väggar krävde. Klockan 6 började en kort julotta, som följ-
des av högmässa. Ljusen knastrade och värmde, doften av lavendel, 
salvia och åbrodd steg från församlingen. Klockan 8 var gudstjäns-
ten slut. I den bleka vintermorgonen kämpade man att komma 
först hem, där kaffe och frukost väntade. Juldagen tillbringades i 
stillhet inom hemmets väggar. Över elden puttrade kålsoppa, pota-
tis och kokt grishuvud. Man gick tidigt till sängs; mat och vila det 
var julens välsignelse!

Annandagen, Staffansdagen, ringde kyrkklockorna samman till 
högmässa klockan 10. Efter kyrkan gjorde man besök hos vänner 
och fränder; en och annan blev starkare allteftersom dagen led. På 
kvällen var det vanligt att ungdomen hade dans i någon stuga. Tras-
mattorna rullades av golvet i det stora köket, giktbrutna gråskägg 
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och surbenta gummor mindes skrockande sin ungdom. Tredjedan 
gick man runt i byn och drog upp båtar, om det var sådan vinter. 
Det var en livad dag för gubbarna. Mellandagarna var inga stora 
arbetsdagar, man skötte smärre hushållsbestyr, kanske skoddes häs-
ten för vinterns arbete. Kyrkgången var flitig under vintern, och 
det fick uppväga vad sommarens jäkt förhindrade. Året led mot sitt 
slut, runt stränderna savade kakis och under den vita snön på ber-
gen dolde sig förrädiska isflenar. Nyårsafton besökte man vespern, 
och efter kvällsmålet var det noga med att en kvinna var den första 
som gick ut över hemmets tröskel. Det skulle inverka förmånligt på 
kreaturs fruktsamhet under kommande året.

Ett nytt år av okända faror började. Stockholm var avlägset, men 
dyningen av stora händelser ute i världen förspordes även här. Först 
nu började ångans tidevarv i skärgården. Man skakade bekymret 
sina huvuden över debetsedeln, kronosedeln och frälseskatten, som 
av alla sågs alltför betungande. I februari skulle länsman komma 
körande i släde från Nyvarp för att hålla uppbörd.

Dagarna gick med lätt arbete. En del morgnar, efter kalla nätter, 
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låg fjärden som en svagt buktande spegel. Blåisen hade ”lagt” och 
den stora frågan var ”ska fjärden lägga”. Men när vinden vaknade 
rämnade isen och försvann med klirrande ljud. Trettondagsafton 
kom, det var en betydande helgdagskväll och firades som lilla jul-
afton, där ”trettondagsgäddan” inte fick saknas. Pojkar från kyrk-
byn ”gick med stjärnan”, där fanns kungen, mustaschprydd och 
grann i trekantig hatt, där linkade Judas med pungen i trasig bock-
skinnspäls, svart och hisklig att skåda. Man sjöng i stugorna och tog 
upp kollekt, när byarna var avverkade guppade och vinglade både 
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stjärna och bärare. Ännu återstod en vecka av dagar, som varken 
liknade helg eller vardag. Man såg fram mot tjugondag-Knut, då 
resterna av julmaten förtärdes och barnen plundrade granen. Men 
den stora händelsen var bjudningsdansen, Tjugodagsdansen. Man-
del, russin, nejlikor och kanel kokades i vatten och blandades med 
hembryggt svagdricka och stadsköpt brännvin i en 15 liters kittel 
– allom till glädje. Då spelades ”Arvid i Hamn biten”, ”Pekvalsen”, 
”Lingonskärens vals” och andra låtar som eldade sinnena. Man 
ställde upp sig och slog ”den Engelska Giggen” så flickorna smalt. 
I den fina tvåstegsvalsen svängde flickor och gummor under kaval-
jerens upplyftade arm som om tyngdlagen upphört att verka. Öns 
pojkar och gubbar hoppade omkring i dansen med svettig panna, 
skrattande mun och hand i sida. Borta var gårdag och morgon-
dag, man levde i nuet. Glömda blev enahanda arbetsveckor, som 
avtecknade sig mot isbundna fjärdar och snöiga skogar. Vinternat-
tens stjärnhimmel gnistrade över övärlden. Intet ljud av fågel eller 
kluckande vågor bröt den kalla tystnaden. Tungt skulle dagarna 
släpa sig genom oxveckornas mörker, mot ljus och öppet vatten.

Föredrag i Sveriges radio 1952-04-01 19:30 – 19:55 

RS korrekturmanus från Anders Frömans samling, digitalisering 
Leif Wahlberg

Detta radioföredrag publicerades efter några smärre korrigeringar 
sommaren 1952 i tidningen Vi och då uppdelad i två avsnitt med 
totalt åtta illustrationer av Roland Svensson:
Avsnitt 1: Vi nr 23-24, 1952, s. 6-7 med fyra illustrationer
Avsnitt 2: Vi nr 26, 1952, s. 6-7 med fyra illustrationer

till vänster: Rolands manus med rättelser
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Roland Svenssons 
utställning  
på Sjöhistoriska museet senhösten 1968

Förord
Roland S besökte under knappt tre månader den avsides belägna 
sydatlantiska ön Sankt Helena. Resan startade från London med 
ett lastfartyg den 20 november 1967 och han landsteg på Sankt 
Helena den 17 december. Den 27 februari 1968 lämnade Roland 
Jamestown för färd till LAMCO i Liberia via Kapstaden.

Under sin vistelse på Sankt Helena utforskade Roland S ön med 
penslar och ritstift samt faktainsamling om öns historia, befolk-
ningens levnadsförhållanden, natur- och kulturmiljön, m.m. Syf-
tet var bl.a. att skaffa underlag för ett antal föredrag som Roland 
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planerade hålla i Sveriges Radio efter hemkomsten. Skildringarna 
i dessa föredrag blev sedan stommen i Rolands bok med titeln ”Ö 
och människa – En resa till Napoleons ö Sankt Helena” som kom 
ut hösten 1968 (se bild på omslaget och på en bok med dedika-
tion och teckning till vännerna Erik och Lis Asklund - Erik, 1908-
1980, arbetarförfattare med Stockholmsperspektiv och Lis, 1913- 
2008, kurator, producent och programledare i radio). Baserat på 
Rolands akvareller gav brittiska postverket ut fyra frimärken med 
motiv från Sankt Helena (se se 
bild med Förstadagsbrev, FDC, 
med de fyra frimärkena och sig-
nerat av Roland).

Sjöhistoriska museet upp-
märksammade Rolands vistelse 
på Sankt Helena med en utställ-
ning i de egna lokalerna på Djur-
gården under tiden 28 november 
1968 – 7 januari 1969 (se foto 
från utställningen). På utställ-
ningen presenterades också 
Rolands nyutkomna bok.

Sjöhistoriska museet infor-
merade om utställningen i en 
pressrelease daterad 27 novem-
ber 1968 och som återges nedan.

SANKT HELENA – Ö i storhav
Kring en utställning av Roland Svensson på Sjöhistoriska museet 
år 1968.

Några människor har tjusats av Roland Svenssons fascinerande 
radioföredrag om sällsamma öar och arkipelager hemma och i 
fjärran farvatten. Nu får vi också för första gången på fjorton år 
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tillfälle att se en utställning av hans verk. Det är säkerligen också 
första gången som man i Norden får stifta bekantskap med vulka-
nön Sankt Helena. För de flesta av oss är Sankt Helena rätt och 
slätt en liten ö där Napoleon en gång slutade sina dagar. Konstnä-
ren – öexperten Roland Svensson presenterar en spännande ö, en 
ö med rörlig, brokig och blodig historia. Med fyrtiotal akvareller 
och teckningar samt ett litet fint urval kuriosa, några dagböcker 
och fotografier redovisar Roland Svensson på Sjöhistoriska museet 
resultatet av cirka tre månaders intensivt arbete på den isolerade ön 
i Sydatlanten. Hans utställning kommer att stå över trettonhelgen.

Foto Johan Jonsson Sjöhistoriska museet/SMTM
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Roland Svensson är förtjust i säregna öar. Han lärde sig under 
sin tid på Sankt Helena, då han bodde högt uppe i ett litet hus 
med vidunderlig utsikt, känna öns liv och natur ingående. Sankt 
Helena är ungefär så stor som Gotska Sandön och reser sig brant 
ur den oändliga havsvidden. Den ligger inom sydostpassaden och 
har ett jämt, behagligt klimat året runt. Dess ursprung är vulka-
niskt, vilket också framgår av de dramatiska formationerna. I en 
smal dalgång mellan bergsväggarna ligger staden Jamestown, där 
en tredjedel av öns befolkning om ca 5 000 personer bor. Ön kan 
horisontellt indelas i tre mycket olikartade vegetationsbälten med 
en nästan tropisk, frodig regnskogsvegetation högst upp, ett sub-
tropiskt mellanskikt och ett ökenartat kustband. En gång var ön 
trädbevuxen men vegetationen blev så småningom helt ödelagd av 
importerade getter.

Sankt Helenas egen historia har blivit fördunklad av slagskug-
gan från ”den lille korpralen”. Men Napoleons vistelse där var bara 
en liten episod i Sankt Helenas händelsemättade historia.
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Roland Svensson berättar också att intresset för Napoleon är 
minimalt bland dagens öbor. Endast ett fåtal av öborna har varit 
innanför grindarna till det så kallade museum som en fransk vice-
konsul vaktar därute. Skolbarnen visste föga om Napoleon även 
om namnet var bekant.

Öns människohistoria börjar 1502, när tre portugisiska karavel-
ler ankrar i bukten där Jamestown nu ligger. Den förste kolonisatö-
ren, en stympad portugisisk adelsman Fernandez Lopez, landsattes 
på ön 1513. Sankt Helena blev brittisk besittning 1658 och är i dag 
en av imperiets äldsta kronkolonier. 1815 kom Napoleon till Sankt 
Helena där han avled 1821. Under mitten av 1800-talet ankrade 
cirka 100 fartyg i månaden i Jamestown för att repareras, fylla vat-
ten och förnya proviantförråden.

Det var säkerligen goda tider för öborna. Men sjöfolkets tygel-
lösa leverne satte också sin prägel på livet i land. 1890 internerades 
på Sankt Helena en väldig zulukrigare, kung Dinizulu, tillsammans 
med två höga fränder samt hustrur, bihustrur och tjänare. Zuluri-
kets forne envåldshärskare fann sig väl tillrätta på ön under de sju 
år britterna höll honom kvar där. Efter boerkrigets slut fördes år 
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1900 general Cronje med malm och 6 000 medpatrioter till ön.
Dessa små axplock ger en antydan om vilken liten roll kejsar 

Napoleon spelat i Sankt Helenas historia.
Sankt Helena – de villiga och ovilliga internernas ö – ö i stor-

hav som Roland Svensson för övrigt också presenterar närmare i en 
nyutkommen bok ”Ö och människa”.

Efterord
Författaren Anders Källström har skrivit flera böcker om öar och är 
mest känd för den med titeln ”Sveriges öar”. Han har också skrivit 
en bok med titeln ”Till Sankt Helena – Nesofilens resa till Napo-
leons sista ö”. Ett digert verk som utkom år 2011 och omfattar 
471 sidor med många illustrationer varav en av Roland S, dock 
inte från Sankt Helena utan från Fair Isle som ligger mellan Shet-
landsöarna och Orkneyöarna. Författaren kallar sig nesofil och det 
betyder en som älskar öar, för ordet nesofil har sina rötter i de två 
grekiska orden nesos (ö) och philia (kärlek, vänskap). Något som 
Roland S också i högsta grad var. Bokens kapitel 49 – 54 (sidor 227 



– 246) handlar mycket om Roland Svensson och hans besök på 
Sankt Helena samt om inköp från dödsboet av Rolands fotoalbum 
med bilder från Tristan da Cunha, pressklipp och böcker. Anders 
Källström och Roland träffades bara vid något enstaka tillfälle.

Roland S mångårige vän John Ekvall och medgrundare av Säll-
skapet Roland Svenssons Vänner har en egen webbplats för Sankt 
Helena där det finns mer information om ön. Den är egentligen 
delad på två webbplatser den ena http://loesweden.info/sthelena/ 
är den ursprungliga med material på engelska och den andra  
www.sthelena.se där sen en tid uppdateringar sker på svenska.

För den intresserade finns det sedan två år en flyglinje mellan 
Johannesburg och Sankt Helena och att det snart kommer att öpp-
nas en flyglinje mellan Kapstaden och Sankt Helena.

Leif Wahlberg
Förord och efterord samt digitalisering av pressreleasen 
Från Anders Frömans samling
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Våra museer: Stavsnäs, Nämdö och Runmarö.

Upplev svunna tider på

Kommande program:
• Museet öppet lörd 22 februari 12-15. 

Föredrag kl 13.00 av Lars Westerberg: Rysshärjningarna – arkiven  
berättar om personerna som bodde i byarna i vårt närområde under  

åren före och efter härjningarna, gamla lantmäterikartor. 
Om Optiska Telegrafen – skärgårdens första bredband. 

Medlemmar går in gratis, övriga betalar 50 kr.

Du kan fortfarande se alla 2019 års specialutställningar

• ”Rysshärjningar i skärgården 1719” – översikt över hela skärgården  
samt egna postrar om vad som hände lokalt på öarna i närområdet.

• ”Skärgård i konst och litteratur”– Vi visar klassiska skärgårdsförfattare 
och konstnärer samt böcker och konst av infödda skärgårdsbor. 

• ”Djurö kyrka”– årets miniutställning på entrédörren.
Nytt i år på museet: Den gamla boden mitt emot museet, 

som flyttades hit från Brand troligtvis 1862, ägs nu av vår förening.

• Sönd 25 april. Föredrag kl 13.00. Årsmöte 14.00.
• Säsongsöppning och nya utställningar 2020, se hemsidan.

Mer info på: www.skargardsmuseet.org

Medlemsavgift 200 kr. Betalas till bg 706 – 2979.
Nya medlemmar får välja mellan 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:- för makar/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

kraftfull mångsidig
skräddarsydd marknadsföring

- stor t spekulantregister -

mer än 30 års erfarenhet
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