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Det har blivit en tradition 
att Repslagarmuseet anord-
nar en teckningstävling  för 
Ale kommuns grundskolor 
på temat Ivar Arosenius. Nu 
är det dags igen att komma 
och se och rösta på alla 
bidrag som strömmat in.

I år är det 100 år sedan 
konstnären Ivar Arose-
nius förblödde i sitt hem i 
Älvängen. 

Ivar hade drabbats av en 
halsinfektion  och på grund 
av sin blödarsjuka slutade 
det med döden. Ivar Arose-
nius blev blott 30 år gammal.

Sjukdomen kom att prägla 
hela hans liv. Han visste att 
tiden var utmätt. Under sin 
livstid skapade han mer än 
800 verk. Som konstnär blev 
han inte erkänd förrän precis 
halvåret före sin död.

De två år han levde i 
Älvängen var en mycket 
harmonisk tid för Ivar, vilket 
avspeglades i hans konst. 
Motiven var framförallt hans 
dotter Lillan, oftast klädd 
i rött, ängarna, älven och 
Kattleberg.

I Älvängen är hans hus 
borta, men i Repslagarmu-
seets Aroseniusrum kan 
man få en illusion hur han 
bodde och levde i Älvängen, 

men och också se många av 
hans bilder. Arosenius är 
så mycket mer än bara den 
kända barnboken ”Kattre-
san”. 

Aroseniusrummet är en 
inspiration för de barn som 
deltar i den årliga tecknings-
tävlingen.

Kom och njut av årets 
teckningar. Passa också på 
att rösta på din favorit. Det 
vinnande bidraget får en 
pengasumma till sin klass 
att göra något trevligt för. 
Röstsedlar ligger på museet 
och det går att rösta fram till 
den 29 april.

Uppgiften för tävlingen är 
att göra en affisch inspirerad 
av Arosenius konst och som 
kan användas i något Arose-
niusarrangemang.

Vinnarna presenteras 
den 3 maj i samband med 
vernissagen av ”Skyttel och 
pensel”. Detta är ett av de 
arrangemang som presente-
ras i kommunen i år för att 
uppmärksamma 100-årsda-
gen av Ivar Arosenius bort-
gång. Mer kommer!

Vernissagen äger rum 
onsdagen den 15 april.
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Här ses vinnarna i fjolårets teckningstävling om Ivar Arose-
nius. Under perioden 15 april – 29 april går det att rösta på 
årets bidrag som strömmat in till Repslagarmuseet.

NOL. – Först kunde dom 
inte så mycket schack, 
men dom lärde sig jät-
tefort, konstaterade 
Gustav Henricsson från 
4B på Nolskolan.

I onsdags medver-
kade Gustav tillsam-
mans med klasskom-
pisarna Jacob Ask, 
Ludvig Lundqvist och 
Lucas Magnusson som 
schackinstruktörer hos 
sina yngre skolkamra-
ter i årskurs 1-2 på Bul-
lerbyn.

Killarnas besök ingick som 
en del i lågstadiets temavecka 
Europaresan. Nybörjare och 
mer erfarna spelare sög vetgi-
rigt i sig alla goda råd om pjä-
sernas inbördes förhållanden 
och förflyttningar. Snart var 
ett flertal elever inblandade i 
jämna och ovissa partier.

4B:s egen stormästare 
Jacob Ask övervakade en 
match mellan Moa och 
Viktor, där utgången enligt 

Jakob var helt oviss.
Lukas instruerade Emil, 

som med alla goda råd i färskt 
minne lite senare skulle ta sig 
an kompisen Mattias. Under 
tiden höll Gustav ett vakande 
öga på Rikard och Ajdin, som 
var inbegripna i en dramatisk 
upplösning av sitt parti.

– Dom är på väg att bli 
duktiga, kommenterade 
Gustav.

Ludvig instämde, alltme-

dan han i tur och ordning gav 
de mer rutinerade spelarna 
Kevin och Edvin en överkurs 
i olika taktiska dispositioner 
av bönder, torn och löpare.

– Jättekul, var de fyra 
s c h a c k m i s s i o n ä r e r n a s 
gemensamma omdöme efter 
det att dagens sista drag slut-
förts.

Ända sedan i höstas, då 
bägge fyrorna på Nolskolan 
fick besök av en representant 
från Svenska Schackförbun-
det, har ett ökat intresse för 
detta anrika spel märkts. Tur-
neringar har anordnats bland 
fyrans elever, och schackbrä-
dena har kommit till flitig 
användning både under lek-
tionstid och på raster.

Med en förhoppning om 
att ha spridit lite av schack-
spelets evangelium och 
lärt ut några av dessa mys-
terier, tackade killarna för 
sig. Ibland är det lätt att bli 
profet, till och med på sin 
egen hemmaplan.

Ragne Bengtsson

Stort intresse för 
schackspel på Nolskolan

Moa och Viktor i ett rafflande schackparti. Instruktören 
Jacob Ask från klass 4B övervakar matchen.

Kvartetten Ludvig Lundqvist, Gustav Henricsson, Lucas 
Magnusson och Jacob Ask agerade schackinstruktörer på 
Nolskolan. 


