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GITT FÖRLAG

En vidare himmelskupa
än man trodde fanns.
Ön Svartlöga möter besökaren med sommarhalvårets vikar och skater, klippor och blomsterängar,
bryggor och bodar. Tvärs över ön går stigen från hamnen, där Sjögull och Viggen lägger till, mellan
skogens höga askar, björkar och alar, över ängsmark och genom byn bort till Folkes brygga.
Vimlar det av bofasta, sommargäster och turister i högsommarvärmen, är det desto tystare
om vintern, när ön är vitstruken över det vilande grå och med så tunna stråk av blått, rosa, gult,
att nästan bara ett konstnärsöga kan se dem.
Med fyrtio Svartlögaår i ryggen gav Staffan Sandler sig själv målardukar, färger och penslar i 60-årspresent och började måla. Ett drygt decennium har gått sedan dess, hans teknik har
utvecklats och seendet vidgats till släktskap med havsörnens och humlans.
I skärgården möts det stora och det lilla. Här är himmelskupan långt vidare än över stad och land.
Här möts det himmelsblå och det havsblå ibland så varsamt att horisonten suddas ut.
Här vräker vinden sin vrede över havet, som svarar med hårda grågröna vitfradgande vågor.
Här rullar den gråvita dimman in med sin tystnad och suddar ut världen.
Med ungdomens erfarenheter av Östergötlands skärgård i bagaget kom jag hit som gäst
hos Staffan och Helene. Förälskelsen var omedelbar. De röda bodarna, klipporna med lavar och
fetknopp i skrevorna, det svala lätt salta vattnet och så denna himmelskupa!
Det Staffan berättar i sina bilder – både foto och måleri – ville jag berätta om, på mitt sätt,
med poesi. Och plötsligt skapade vi en duett för två självständiga, men ändå samstämmiga
röster.
Föränderligheten: vindarna och molnen, vågornas skiftande färger, årstiderna som ständigt
målar om landskapets duk. Där ville vi vara med och röra vid allt från sommardagarnas högsta
svalflykt till vinterns finurligt sirade isskulpturer. Från smekande västan till rivande nordan.
Klåfingrigt? Javisst. Nyfiket därtill.
Svartlöga i våra hjärtan. Från oss till er.
Får vi be om största möjligt njuuutning!
Lena Köster
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Staffan Sandler fotograferar. Han målar. Han går med nosen i backen eller ansiktet vänt mot skyn.
Hans ögon börjar bli som havet, blågrå. Han njuter av vinterns sjungande isar och klippskuggor över
snön. Det allt blekare ljuset. Tystnaden när fåglarna dragit söderut.

Den vita duken släpper inte taget om sin bild
förrän du lämnar pant
dina estetiska villfarelser
din ansträngda andning
den vässade pennans blodsnitt
ur vitheten tränger då linjer och färger fram:
ett snöstruket skär, den kalla strömmens viskning under gråisen
du lämnar dig själv där du står i vinterns kyliga tystnad
tills vinden sveper molnen ner bortom horisonten
och himlakupan vidgas svindlande vid
då grips du av yrsel, av bävan
tar din pensel och penna igen
för att locka den vita ytan att börja berätta
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Nyårsaftons långa
eftermiddagsskuggor
är viskningar
från ett långväga mörker
orört av solens hetta
med varsamma fingrar
ska det vidröra
lågorna
vi bär inom oss
och förundras över
vår längtan
till ljus och växt
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Tålmodigt skulpterar isen
sina berättelser på ön
i stänglar av is och knypplade spetskanter
kring buskar, grenar och bryggfästen,
kring sommarens småflöden
som stelnat i sin framfart,
i klippornas blåskugga
och drivornas sömniga överhäng

Långskaten bottnar i kallhavet
lyssnar till strömmarnas viskningar
och isens råmanden vid horisonten
rufsig i pälsen, gråbrunt mumlande bariton
drömmer om det milda kliandet
när smågräs ska vakna under den sista snön
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Dagar av blankis, svartnad
blånande, sjungande
under skridskomedarna
kaffedoftande korvsmakande
pimpeldagar i februarisolen
innan mars smyger in
och luckrar upp allt det hårda
lägg örat till isen
hör havet andas
det är dags
ut och stöt!
fåfängt störtar isgäddan
fram och tillbaka mellan vakarna
aprilsolen föser vinden
mot fastlandet
här är kokvattnet
gammpotatisen
smöret
och pepparroten redo
en svag saltsmak
av havslust
i munnen
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Himlen brinner vid horisonten
eldar sprider sig över vattnet
stjärnor störtar genom molnen
stannar sjungande under vattenytan
än vitnar ljuset och stryker med kalla händer
ytorna till gnisslande gnistrande is
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Plötsligt händer det. Sol och takdropp. Snö och is smälter. Unggräs, örter och vårblommor reser
sig ur myllan. Och fåglarna anländer från när och fjärran. Det visslas, sisslas och kacklas.
Nu blottas klippornas sträva hud med mossa och lav. Och bryggträ och gistna ekor doftar tjära.
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En sådan dag!
spridda skurar
av hemkomna fåglars
nykläckta
tonsättningar
svinglar singlar
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från sydvästan
mot klippornas
svala nakenhet

Från Skötkobb ser man
över fjärdens blankade dansgolv
Rödlöga flimra vid horisonten
i väntan på vindfyllda segels
vita sommarvalser
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Vinden friskar i, gardinens segel fylls
vi driver ut i skärgårdshavets drömmar
om vårstädning och uppbrott
ingen anledning att stiga upp
i blåsiga gråvädersmorgnar
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Aprils väderhäxor städar i snåren
löv och kvistar sprätter åt alla håll
bereder väg för dagar av stiltje
dags att tända eldar på barmarken
locka ljuset åter, se den första huggormen
njuta i solvärman på en yrvaken sten
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Nyspråket kommer smygande längs
backen
mildgrönt i gråfnaset
lilastråk i björkslyn
gulsprickor i brunskrymslen
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Fotsulorna längtar
bryggträets sträva smekningar
klippornas knögglor och lavrisp
alghalkan på badstegen
kroppen minns och manar
”Till havs!”
årets första bad
när högerfoten spräcker
den florstunna isytan
och vänsterfoten förväntansfullt
spretar med tårna
-en seger!
ett utbrott
av huttrande glädje
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Sommaren är skärgårdsturisternas tid, de som kommer över dagen för att bada och sola. Sommargästernas tid, de med drömmar om frihet, vindsus och vågbrus. Och de fastboendes tid, när allt
är fullbordat och fulländat. Det solande klippfolkets tid. Det seglande, paddlande, vindsurfande,
motorvrålande båtfolkets tid. Och svalornas.

Solregn och sommarbris sjunger
om sju syskons bara fötter
dansande över gräs och berg
sju syskon som spreds för vinden
när tiden drog sina fingrar
genom årstidernas växelspel
skärgårdshemman blev sommarvisten
fiske och småbruk blev sol och bad
men vresros, gräslök och fackelblomster
lyser över ängen som förr
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Plötsligt är Svartöga luden, lurvig, rufsig
av gräs och blommor, örter och lavar
änglamark och blomstersäng
humlesurr och fjärilsflykt
doftorgeln spelar en ouvertyr: sommarridån
har gått uppöver vresrosor och smörblommor!
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Klippornas kubismer och geometrier
talar konstens språk
långt innan konstnären
förtöjt sin båt
och ställt upp sitt staffli
färgerna dansar
över skärgårdspaletten
vindpenseln doppar sin spets
i solnedgångens eld
målar fjärdens grund blå
och markerna skrattande
i rött och gult
konstnären ber skaparen om nåd:
så mycket skönhet
kan få hjärtat att brista
av fröjd
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Fetknoppen skriver
sina meddelanden
om tid och tålamod
över Vindelskärs klippor
i de vattensamlandes gemenskap
gul som sol och fågelsång
”kärlekens färg”
mumlar rodnande fackelblomster
och bjuder humlorna
sina öppna kalkar
det gröna är tusenfalt
och saftigt av lust
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Greve Natt-och-dag
håller hov
för smörblommor
och tjärblomster
på gräsrotsnivå
pågår fotfolkets arbete
myror släpar strån
skalbaggar vandrar
daggmasken luckrar
den doftande myllan
de minsta och oupptäckta
fnittrande namnlösa
har årsmöte och fest
under ängens
enda fyrklöver
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Ljungen smyger över sensommarmarken
sjunger en lila duett med morgonbrisen
i kvällens släpljus anas purpur
stråk av hjärteblod och markens längtan
efter de höghimlade septemberdagarna
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Sensommar och höst är mognad och mättnad. Färgerna djupnar,
äpplena saftar sig och rönnbären rodnar. Nu är vattnet varmt långt
i september. Veckorna på ön är lugna och tysta utan somargäster.
Men snart börjar flyttfåglarna ropa och samlas för avfärd söderut.

Morgonen
är ett uppstigande
ur nattens drömmar
och glömskor
hemliga röster tystnar
hetsiga skeenden stillnar
när solen målar guld
längs horisonten
snart ska de röda sjöbodarna
glöda vällustigt
sensommarvarma
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De små knotiga björkarna
som sina arktiska syskon
hopkrupna mot vinden
armarna utsträckta
över hjortronens bärnstenskulor
himlen skyar sig
vinden trevar med nyfikna fingrar
i snårens vrår och skrymslen
strax stryper träden
flödet av näring
till de sista gröna bladen
som rodnar och gulnar
när temperaturen faller
och som burna av vindens viskning
strax ska föras
till det väntande mörkret
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Sent i september
höst i livet
vinden släpar molnen
över skären mot Furusund
vattnet bjuder 18 grader
mot kroppens 37
vi trivs ihop
den här dagen och jag
svalorna tjittrar
svinglar kring segelbåtens masttopp
dyker in i bodarna
under bryggan
och ut på andra sidan
inte smakar kaffe bättre
än på solvarm klippa
i tjärdoften från bryggan
själen medresenär
i kroppens pendlande mellan
havssvalka och solvärma
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Tjockan närmar sig
rullar obevekligt mot oss
med sin grå tystnad
fyller varje utrymme
slukar allt ljus
suddar bort våra konturer
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Ovädershimmel tung som bly
fronten kommer smygande från ingenstans
erövrar synfältet, täcker horisonten
temperaturen sjunker, fåglarna tystnar
tar skydd i skrevor och snår
några minuters stillhet innan ovädret
brakar loss – krig eller festival?
stormens nävar river
bilden i strimlor
hör! nu slår regnets knytnävar
sina snabba trumvirvlar på taket
spräcker fjärdens yta, studsar på bryggorna
slickar stugfönstren med tusen tungor
från nordost bryter manshöga vågor
i vitskummande vrede
men vinden skrattar och dansar
i våldsam lust mellan klippor och skär
slungar en död måsunge från bryggfästet
till havets hungriga mun
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Gryningsbleket i svärtan
infattas i platina och guld

Morgonens daggpärlor skimrar
mot klippans ärr och skrovel
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Bodarna byggda bredvid varandra
långsides, kortsides, öppning mot sjön
redskapen rengjorda, hängande torra
flytvästar, kuddar, åror och nät
fiskmåsar skriar, vågorna fräser
barnröster bär över Svartlöga fjärd
fiskare saknas men badare fylkas
kaffe och smörgås i bodarnas lä
rödmålad brädvägg, anor från fordom
doften av rödfärg och tjära… och rens
någon har metat, något har nappat
bodliv och bryggliv – skärgårdens lust
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Om att måla på gamla dar:

Om skärgårdskärlek och poesi:

Jag kom till Svartlöga första gången
midsommarafton 1974. Mötte min fru i
dansens virvlar och gifte mig med henne
några år senare. 1987 köpte vi – ”Albanus”
– hemmanet vid havskanten på öns sydsida
med Svartlögafjärden milsvid framför våra
ögon. Vi byggde och reparerade. Seglade
och levde. Jobbade och slet. Så fick jag en
idé om att bygga en ateljé i den gamla
ladan och år 2003 ”tvärbörjade” jag måla.
I dag är målningen mitt ”överraskningssliv”
– jag kallar det så. Jag hade aldrig tänkt
bli konstnär. Aldrig ens drömt om att det
kunde bli så. Tacksam är jag nu – och glad.
Nu målar jag min värld, som jag upplever
den: öarna, vattnen, skyarna, klipporna,
marken. Jag protesterar inte mot något. Jag
problematiserar inte. Jag krånglar inte med
min identitet. Jag har inga genusmässiga
djupa funderingar. Jag bara målar min
ytterskärgård. Jag är antagligen en konstnärlig anakronism.
Men jag har det väldigt bra.

I min ungdom njöt jag av Gryts och
St Annas skärgård och Bråvikens djupa skåra
in i Östergötland. Långfärdsskridsko på
vintern, kajakpaddling på sommaren och
en solsommar med pojkvän och träbåt i
ytterskärgården. Sedan 40 år är jag verksam
som journalist och författare i Uppland.
Jag har bott i Bälinge och Björklinge och
en period i Österbybruksområdet, nu är jag
tillbaka i Uppsala. Många utflykter går till
Stockholms skärgård och till den norduppländska kusten och skärgården. Jag är en
ostkustmänniska med tallbeväxta kobbar,
som gömmer blomsterängar bakom sina
klippor, i mina paradisdrömmar. Min poesi
har många riktningar och stilar. Här blir den
en korsning mellan dagbok och kärleksbrev.
Att från en solvarm klippa glida ner i det
svala vattnet under en vidare himmelskupa
än man trodde fanns – är ren lycka!
Lena

Staffan

48

Skärgårdens hövding
adelsmannen med den krökta näsan
– förlåt näbben –
och den obevekliga blicken
registrerar allt i sin domän
hovrar över öarnas färgprakt
och havsytans skiftningar
under sommarvispade cirrusmoln
låtsas inte om vår båt
men vet vår liten het
i skärgårdslandskapet:
minstas stormby
och vi kantrade hjälplösa
varken fågel eller fisk
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