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Efter ett långt kreativt yrkesliv kring PR och konstböcker började Staffan Sandler som 60-åring måla 

den ytterskärgård han älskar så: Svartlögafjärden med öarna Svartlöga, Rödlöga  och Vindelskär i 

havsbandet utanför Norrtälje.  

Den som längtar färgglada bilder av skärgårdsbåtar, fladdrande segel och glada badturister, får 

dock söka sig en annan konstnär. Liksom den, vars håg står till akvarellens olika uttryck. Det sandler-

ska måleriet sker i olja på pannå eller duk.

Staffan Sandler lever i veckovisa perioder året om tillsammans med hustru Helene i familjens  

skärgårdshemman i hamnen på Svartlöga. Med penslar och färger skapar han en kärleksberättelse 

om storm och stiltje, isvidder och sommarvatten, bodar och bryggor, klippornas lavar och blomster-

praktens kamp i skärens geometrier.

 ”Jag ska måla mina öar i tio år”, sa han när han startade sitt konstprojekt. De åren har gått. 

Dags för förlängning. ”Jag slutar aldrig!”, säger han i dag. 

Havet och öarna kan tyckas oföränderliga. Så är det inte. De lever i förändring, precis som 

konstnärens blick ständig finner nya vyer, nya skuggor och färgskiftningar. Också penselstråken 

förändras med tiden. 

Staffan Sandlers måleri är en pågående undersökning av Svartlögaskärgården och av målarens 

blick och tanke vid gränsen mellan det vilda, oberäkneliga havslandskapet och människans boningar 

och marker.

Min poesi målar med ord bilder kring samma teman.

Lena Köster
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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

4

Landet höjde sig ur havet
berget visade sitt ansikte
för isvindar och solstormar

människor kom i enkla farkoster
skrev sina liv på klippans hud
spred fröer och småkryp
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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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Jorden roterar runt solen

och sin egen axel

årstiderna växlar

     ett långtida kretslopp

     så länge jordaxeln 

lutar

människan blickar bakåt 

över sin axel

söker gamla spår och svar

på frågan ”Vadan och 

varthän?”

spanar framåt i längtan
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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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Nytt ljus under himmelskupan!

just innan grönskan vaknar

multnar färgerna i brungrå 

nyanser 

utan egna namn

snabbsmältande korn av snö

yr förvirrade i smygande vindar

droppar faller från tak och grenar

ljudet av yxhugg löper över ön

hundskall och rop

årets första rökslingor

från brinnande löv och kvistar

plötsligt råmar isen

vränger sig och brister

under aprilsolens och vårstor-

mens

giriga fingrar

ur allt det trötta grå

nynnar nyväckt liv

sina milda blåvitgula harmonier

för den smältande snön
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Snöstrukna klippor 

eller havssköljda stenstränder -

somliga dagar smiter undan

in i snåren in i skrevorna

där ingen någonsin går

utom räven, grävlingen 

och den flyende haren

den här vinterdagen

sparar ön på färg

som ett fotografi

som inte hunnit växa fram 

ur framkallningsvätskan

inga särskilda ljud

inte ens talgoxar eller sidensvansar

får luften att röra sig

stilla! 

du kan höra

mössens hjärtan slå



1514

En sådan dag!spridda 

skurar

av hemkomna fåglars 

nykläckta tonsättnin-

gar svinglar singlar

från sydvästan

mot klippornas

svala nakenhet

i fnissande trioler

synkoperade strofer

smältande kadenser

Fyra talgoxar
på vitt orört ark
i möte om snöns
snara försvinnade
och harspårets
språk utan ord
vägrar att låta sig
avbildas på vit duk
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Från Skötkobb ser man

över fjärdens blankade dansgolv

Rödlöga flimra

vid horisonten

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

Landskapet är flackt

obestämda gräs i grågröna viskningar

tysta mullvadsgångar

sävpipare och stensvävor bygger bo

under glömda buskar

växlande molnighets tunga skuggor

slickar varje antydan till berg

det är möjligt

att någon har gått här

det näringsrika jordlagret är tunt

djupt ner smälter berget

med ett ljud som flammar grått

genom det röda

under ytan rör rötter vid varandra

slingrar sig runt, trevar efter fukt

petar sovande skalbaggar åt sidan

genomtränger hinnor, spräcker membran

men bara mycket långsamt

och utan andra tankar

än de mycket små och avvaktande
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Nyspråket kommer smygande

längs lillbacken

mildgrönt i gråfnaset

lilastråk i björkslyn

gulsprickor i brunskrymslen
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Horisonten knivskarp

altandörren öppen

mot himmel och hav

fotsulorna längtar

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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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

Även gräshoppan har huvud
lår och öga
det är människan
som saknar vingar

den gröne sångaren
Omocestes viridulus
sjunger i tio sekunder
sin strof
med lårens
och vingarnas
känsla för och död

vi avstår sången 
livet under vresrosen 
synes mycket kort
efter kärlekens fullbordan
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Oroliga skyar jagar

över nattens mörka himmel

tunga vågor bryts mot stranden

någon ropar när du drömmer

hjärtat är en fångad fågel

gömd i bröstets bur av ängslan

när du faller i ditt mörker

öppnar sig en rymd som skrämmer

vinden går i höga träden

hjorten skäller, räven ylar

regnet tränger under ytan

eldar brinner under jorden

höga moln och djupa vatten

tystnader och stormars vrede

suset i ett gräs som växer

fjärilsvingens svep i ljuset

när du vaknar är ditt anlet

stelt av svett och tårars salt

(sid 29 befintlig
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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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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

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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Örtagården
en köksträdgård i klippskrevans famn
växer fram under
Torstens gröna fingrar

här blandas en doftcoctail
till humlors, fjärilars och människors glädje
agri cultura vita est!

I ravinen är sikten fri
från Rödlöga till Svartlöga

omhumlad och fjärilsvingad
vilar besökaren i tankar
om dill timjan salvia malört
till sallad, gryta och brännvin

den salta brisen nynnar
en ordlös sommarhymn
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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 Resargrund

över småkobbar och skär

över fjärden mot Furusund

16 grader i vattnet

kroppen ryser

hetsiga simtag

hastiga andetag

sällan smakar kaffe så gott

som i klipplä

efter kyligt bad

långt ännu till första isens

sköra hinnor över badvatten

och klipphällar

men långsimmens tid är förbi

och havet sträcker och tänjer

sin gråa rygg, ryter, frustar 

sitt skum mot allt naknare stränder
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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

av namnlös juvelerare

med fullständiga rättigheter

och obegränsad förmåga

till design

Morgonens daggpärlor skimrar

kortlivade skälvande

när nyfikna vindilar trevar

över klippans ärr och skrovel

vattenytans siden vattrat
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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:

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 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 prob-

lematiserar inte. Jag krånglar inte med min 

identitet. Jag har inga genusmässiga djupa 

funderingar. Jag bara målar min ytter-

skärgård. Jag är antagligen en konstnärlig 

anakronism. Men jag har det väldigt bra. 

Om skärgårdskärlek och poesi: 

I min ungdom njöt jag av Gryts och 

St Annas skärgård och Bråvikens djupa

skåra in i Östergötland. Långfärdsskrid-

sko på vintern, kajakpaddling på som-

maren och en solsommar med pojkvän 

och träbåt i ytterskärgården. Sedan 40 år 

är jag verksam som journalist och förfat-

tare i Uppland. Jag har bott i Bälinge och 

Björklinge och en period i Österbybruks-

området, nu är jag tillbaka i Uppsala. 

Många av somarhalvårets utflykter går 

till Stockholms skärgård och till den nord-

uppländska kusten och skärgården. Jag är 

en ostkustmänniska med tallbeväxta kob-

bar, 

som gömmer blomsterängar bakom sina 

klippor, i mina paradisdrömmar. Numera 

mer sommarmäniska än vintermänniska. 

Min poesi har många riktningar och stilar. 

I upplevelsen av skärgården blir den en 

korsning mellan dagbok och kärleksbrev. 
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Ta fatt alla vilsna vindar!

fånga den vreda stormen!

bär alla kårar och ilar 

till Vindelskärs väntande famn

till havsörnens hemliga näste

till målarens spända duk

poetens rispande pennspets

himmelskupa över havets dansgolv

klippornas fingrar spretande i vågkruset

ta fatt den här dagen!

svep den runt din oro

spana mot Svartlöga Rödlöga 

horisontens cirkel

här är jordens medelpunkt

evighetens ursprung

eller i varje fall den plats

där konstnärens själ

spänner ut sitt osynliga segel

inför penselresan över den vita duken


