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En charmig och tystlåten 15-årig pojke behöver ett 
nytt boende i form av ett kärleksfullt familjehem med 
tydlig gränssättning och engagemang. Familjen får 
gärna ha husdjur och jämnåriga barn. 

För att pojken lätt ska kunna ta sig till och från 
skolan ser vi gärna att familjen är bosatt i Ale kom-
mun med omnejd.

Vänligen kontakta oss snarast:
Eva Bernetoft, familjehemssekreterare
031–792 16 68, 0709–93 10 68
eva.bernetoft@partille.se

Minna Svahn, familjehemssekreterare
031–792 16 70, 0709–93 10 70 
minna.svahn@partille.se

Vi söker ett

familjehem
omgående

Konstnären Ivar Aro-
senius dog i sitt äls-
kade Älvängen för 

hundra år sedan, 1 januari 
1909, endast 30 år. Sina sista 
18 månader bodde han med 

hustrun Eva och dottern 
Lillan i en stuga vid nuva-
rande Göteborgsvägen, hans 
lyckligaste och mest pro-
duktiva.
” En målarkonstens sago-
prins! Han är både efter och 
före sin tid! ” skrev Evert 
Taube efter Arosenius nord-
iska genombrott  1926.

”Han såg ut som en femte 
beatles”, tyckte en elev på 
Ale Gymnasium inför  ett 
självporträtt av konstnären 
.Med långt hår och lysande 
blick, liknade han en 60-
talets popidol.

Vad tänkte det lantliga 
Älvängen? Kanaljen ritade 
och kluddade jämt, även på 
söndagarna, synd och skam 
i  Schartaus  Starrkärr. Svor 
gjorde han också och drog 
till sig konstigt folk från 

Göteborg. Byborna lär ha 
skrämt barnen med honom.

Arosenius var stormför-
tjust i Älvängen! Han hyrde 
huset av svärmor för en tavla 
om året. Det milda och fuk-
tiga älvdalsklimatet passade 
konstnären som alltid hade 
sin dödliga blödarsjuka att 
tänka på. Han kunde för-
blöda vid minsta förkylning,. 
låg ofta sjuk med värkande 
leder, förbjuden att röra sig. 
Här fick han lugn och ro.

Eva och Ivar var ett 
modernt konstnärspar, som 
ville skapa ett vackert hem i 
det lilla röda huset med vita 
knutar och göra något roligt 
för Lillan.

Väggarna målades i hela, 
rena ytor, ett vitt rum, ett 
blått, ett grönt. Ivar roade 

sig och Lillan med att deko-
rera överallt han kom åt. En 
storögd val på en av dörr-
speglarna, en prinsessa på en 
annan. Ateljédörren pryddes 
med blågrön krans med röda 
bär runt initialerna I.A.

Dasset fick blomrankor 
och MINA OMÖJLIGE 
skrev han över en bild av 
sina hatade lärare från 
Konstnärsförbundets skola i 
Stockholm. Den passade på 
avträdet. Arosenius avskydde 
sina gamla skolor.

Sommaren 1907 var 
varm och solig Han ritade 
av hantverkare i arbete. 
Han gick till stationen, såg 
gubbarna vänta på tåget 
och målade ett mästerverk, 
Väntsalen. Ofta fiskade han 
på älven med vännen, Sme´n 
i Gata, Johan Andersson, 
som hade eka i Grönån.

Trädgården bakom hag-
tornshäcken var paradiset 
för Arosenius. Han målade 
blommor, fåglar, fjärilar, 
planterade ett gråpäron-
träd. Hans mamma kom på 
besök och fyllde kjolen med 
mogna, doftande plommon. 
Sonen var snabb att göra en 
bild, den berömda Venus 
med hustruns ansikte och 
moderns kjol, översållad av 
blommor och frukt , en kär-
leksgudinna på ängarna ner 
mot älven..

Arosenius såg med hela 
sig, skissade aldrig på plats. 
I ateljén målade han det han 
sett och som en trollkarl 
förvandlade han det till saga, 
dröm, vision.

I nordöstra hörnet av 
trädgården låg ett åttakan-
tigt lusthus. Där satt han och 
ritade på långfredagen 1908 
när kyrkfolket gick förbi. 
De bannade den förtappade 
målarkludden. Vips växte 

karikatyrerna fram, fyrkan-
tiga käftar, kyrkhattar och 
svarthucklen!.

Lillan var favoritmodell. 
Tala om barnperspektiv! 
Tala om pappa-barnrelation! 
Hänförd iakttog han 2-
åringens upptäckter av värl-
den. Allt dokumenterades i 
underbara bilder.

I köket ser hon sin 
skugga, vid drivbänken 
vårens första gröna skott, 
från barnjungfrun Selmas 
armar utsikten över land-
skapet. Framför gipsugnen 
stannar hon som förtrollad 
i ljusets magi. Det blev den 
älskade målningen, Flickan 
och ljuset, inköpt 1908 av 
Göteborgs Konstmuseum 
för 700 kronor.

Med Lillan i knät gjorde 
han Kattresan, klassad som 
en av världens omistliga 
barnböcker.

Ibland for han till Göte-
borg och drack punsch med 
gamla konstnärsvänner. 
Ibland kom de till Älvängen. 
Han hämtade själv vid sta-
tionen i häst och vagn.

”Var gång man kom dit 
stod det nya, mästerliga 
målningar på staffliet eller 
mot väggen. Det var alltid 
med spänning man steg upp 
för trappan till Ivars ateljé”, 
berättar en av gästerna.

I november 1908 ställde 
han ut 125 verk på Göte-
borgs Konstmuseum. Änt-
ligen succé hos publik och 
recensenter!  

Arosenius firade med 
ljusfest i trädgården. Hans 
nya ateljé var färdig. Ett 
stort fönster gav milt ljus 
och öppnade för den utsikt 
som Arosenius gjorde till 
scen för figurer och sagor, 
Kattleberg, ängarna, älven, 
kullarna på bohussidan.

Han älskade julen, deltog 
i pepparkaksbaket, klädde 
granen till ett gnistrande 
smycke. Lillan skulle inte 
skämmas bort, sa han. Ändå 
blev det 98 klappar till Lillan 
från Lille Far!

Under mellandagarna 
blev han förkyld. Inte värre 
än vanligt, trodde man. 
Slutligen var han så svullen 

Älvängen en lycka för Iva Arosenius

– Din skobutik för hela familjen
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Arosenius var stormförtjust i Älvängen. På fotot från 1908 samlas familjen med släkt och 
vänner på verandatrappan. Lillan håller pappa Ivar och mormor i handen. Bredvid Lillan 
sitter mamma Eva och pratar med sin syster. Klottret t.h. är Lillans.

Aroseniushuset med det stora ateljéfönstret mot norr.

Arosenius roade sig själv 
och Lillan med att dekore-
ra dörrarna i huset. Detta är 
ateljédörren. Dörrarna är be-
varade på Starrkärrs hem-
bygdsmuseum.


