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SKEPPLANDA. Det är 
nymålat på insidan och 
flera fönster är nya.

Oljepannan har 
ersatts med pellets och 
värmepumpar.

Skepplanda bygde-
gård är i bästa skick 
inför det stundande 
60-årsjubileet.

Diskussionen om en gemen-
sam samlingslokal tog fart i 
Skepplanda under mitten av 
1920-talet, men det skulle 
ta ytterligare 20 år innan 
planerna konkretiserades. 
Svenska Landsbygdens ung-
domsförbund (SLU) tog ett 
första initiativ 1942 då de 
bildade en interimstyrelse 
och samtidigt genomförde 
en framgångsrik andelsteck-
ning hos allmänheten som 

gav över 9000 kronor. Den 
9 april 1943 sammankallades 
andelstecknarna och Skepp-
landa bygdegårdsförening 
kunde bildas. Till förening-
ens första ordförande valdes 
John Gustavsson.

Finansieringen skedde dels 
genom ortsbornas andelsköp 
dels genom bidrag från stat 
och kommun.

– Byggkostnaderna lycka-
des hållas nere genom att 
virke skänktes och många 
medlemmar var behjälpliga. 
Engagemanget för att få en 
samlingslokal till stånd var 
stort, säger Leif Andersson, 
en av flera aktiva styrelsele-
damöter i Skepplanda byg-
degårdsförening.

Normer från Riksteatern
Bygdegården bygdes enligt 
normer från Riksteatern. 

Ett av syftena var att göra 
det möjligt för en rad olika 
kulturevenemang att besöka 
Skepplanda. Så blev också 
fallet. Streaplers lockade 
1962 närmare 400 personer 
till bygdegården och dansen 
blev till sist det som fällde 
avgörande för en tillbyggnad 
1977.

– Skepplanda Gammel-
dansförening hade då blivit 
så populär att utrymmet inte 
räckte till. Det krävdes en 
större lokal, berättar Birger 
Persson.

Teatern fick en självklar 
plats i bygdegården när Karl-
Ingemar Andersson och 
Bo Augustsson bildade Ale 
Teatersällskap. Sedan dess 
har Skepplanda varit ensem-
blens hemvist och en given 
plats för många revypre-
miärer genom åren. Sedan 
många år är också blåsorkes-
tern Larmet en given gäst i 
lokalerna.

– De repeterar varje 
vecka och kommer att spela 
under jubileet, påpekar Kent 
Carlsson som också kommer 
att medverka med sin orkes-
ter, Celsi:s. På scen kommer 
också Ann-Catrine Pers-
son och Ingmarie Romell 
att delta.

60-årsjubileet äger rum 
lördagen den 24 oktober. 

150 platser finns tillgängliga, 
vilket gör att det krävs en för-
anmälan.

– Vi tror att det kommer 
att bli uppskattat. Vi erbjuder 
buffé som kröns med kaffe 
och mockatårta från en lokal 
producent. Det räcker att jag 
säger så, alla vet, myser Leif 
Andersson.

Under kvällen väntas 
också högtidstal av bland 
andra bygdegårdsdistriktets 
ordförande, Bengt Appel-
gren, Upphärad.

Välbevarad
Skepplanda bygdegård är 
välbevarad och i ett av skåpen 
finns till och med champag-
neglasen från invigningen 
1949 kvar.

– De köpte ett konkursla-
ger med glas för bara något 
öre styck, säger Leif Anders-
son.

För att sänka driftskostna-
derna har den gamla oljepan-
nan bytts ut mot framför allt 
två luftvärmepumpar, men 
för riktigt kalla tider finns 
även en pelletsbrännare. 
Fönster har bytts ut och en 
vägg har tilläggsisolerats.

– Vi tänker både miljövän-
ligt och ekonomiskt, säger 
Leif Andersson.

Beläggningen är numera 
väldigt god i bygdegården. 

Det finns få lediga dagar. 
Dessvärre finns det också 
ovälkomna gäster, särskilt 
under kvällstid.

– Vi har varit drabbade av 
en hel del skadegörelse, men 
efter att vi satte in ett vakt-

bolag som ronderar varje 
kväll har vi varit förskonade, 
avslutar Birger Persson.

Skepplanda bygdegård firar 60 år

Delar av styrelsen för Skepplanda bygdegård bjuder in till 
60-årsjubileum lördag 24 oktober. Från vänster Leif Anders-
son, Rosmarie Persson, Birger Persson, Kent Carlsson och 
Olof Magnusson.

SKEPPLANDA BYGDEGÅRD
Invigdes: 18 november 1949
Ansvarig: Skepplanda bygdegårds-
förening.
Dåvarande ordförande: John Gus-
tavsson, Skönningared.
Nuvarande ordförande: Hans-Olof 
Thorbjörnsson, Skepplanda.
Medlemmar: 50-tal samt 6 med-
lemsföreningar.
Ekonomi: Av intäkterna är 80% ett 

kommunalt driftsbidrag. ”Utan det 
hade lokalen inte överlevt”.
Verksamhet: Bygdegården hyrs ut 
till privatpersoner för fest, bröllop 
och jubileum. Medlemsorganisa-
tioner och studieförbund i Ale hyr 
gratis.
Största hyresgäst: Skepplanda-
Hålanda SPF. TEXT
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SKEPPLANDA. Konst-
nären Ivar Arosenius 
levde ett kort, men pro-
duktivt liv.

Med blödarsjukan i 
hälarna upplevde han 
ändå många lyck-
liga dagar – särskilt 
i sitt eget paradis i 
Älvängen.

Till Arosenius 100-
årsminne har förfat-
taren, Sigun Melander, 
samlat ett kulturarv 
för Älvängen, Göta älv-
dalen och Göteborg i en 
unik bok om ”Den lyck-
liga familjen”.

Ett års intensivt arbete är över. 
Konstkännare och numera 
även författare, Sigun Melan-
der, har kommit hem efter ett 
äventyr.

– Det har varit en lärorik 
resa att samla ihop allt stoff, 
disponera och skriva en bok 
som speglar en av våra största 
konstnärer. Jag gick länge med 
tanken om att skriva något, 
men så när 100-årsminnet 

närmade sig bestämde jag mig. 
Efter att ha läst brev och doku-
ment om och av Ivar Arosenius 
förstod jag vikten av att teckna 
ner allt. Nu finns det äntligen 
samlat i en bok och jag måste 
säga att jag är nöjd med resul-
tatet, säger hon.

Under två kvällar lanserade 
Sigun Melander boken och 
responsen var slående. Ett par 
hundra böcker såldes med en 
gång.

– Det är ett ämne som berör. 
Alla känner till Ivar Arosenius, 
men få kan hans historia. Det 
är ett liv som är så fantastiskt 
eftersom det var så kort och 
ändå så innehållsrikt. Han hade 
alltid tid för Lillan och Eva. 
Han var jagad av blödarsjukan, 
men hann ändå med att måla 
mängder av motiv. Allt detta 
skedde i den lilla dungen längs 
Göteborgsvägen, efter Folkets 
Hus i Älvängen. Det är klart att 
det intresserar ortsborna, säger 
Sigun Melander.

Trots att hon har varit fängs-
lad av Ivar Arosenius sedan 60-
talet – och vet mer om honom 
än något av uppslagsböckerna 

– upptäckte författaren mycket 
nytt i arbetet med boken.

– Innan förstod jag inte hur 
viktiga åren i Älvängen var för 
honom och hur otroligt bety-
delsefull miljön i och runt hans 
konstnärshem var för hans 
konst. Jag visste inte heller att 
så många av hans bilder faktiskt 
speglade hans vardag. Hans 
förmåga att koppla fantasin till 
sin egen verklighet var också en 
nyhet. Arosenius bildminne var 
enastående och det syns i alla 
hans väl återgivna folklivsbil-
der, berättar Sigun Melander.

Brände huset
Tidigt började hon strida för 
att rädda Ivar Arosenius hem, 
men protesterna bönhördes 
inte utan 1973 brändes det 
förfallna huset. Idag önskar 
hon att åtminstone lunden 
eller dungen bevaras.

– Det hade varit fint om 
man lyckades skapa en min-
neslund med några  bänkar. 
Därifrån ser du fortfarande 
Kattleberg och Göta älvdalen 
som Arosenius har återgivit i 
många bilder. Värt att komma 
ihåg är att Starrkärrs hem-
bygdsförening lyckades rädda 
spisen och några dörrar från 
huset. Dessa finns bevarade på 
hembygdsgården, säger Sigun 
Melander.

Boken om Ivar Arosenius i 
Älvängen har tryckts i en upp-
laga om 1000 exemplar och 
besvarar mängder av frågor. 
Dispositionen gör det enkelt 
att använda den som en upp-
slagsbok i ämnet. Texterna är 

lättlästa och bilderna så nära 
originalet man kan komma. 
Det är ett smått fantastiskt verk 
vi talar om. Recensionerna och 
omdömena har varit närmast 
romantiska. Lektor Bengt 
Olson vid Bibliotekstjänst i 
Lund skriver; ”Inom bokens 
ringa omfång har Melander 
med användning av tidigare 
forskning, Aroseniusarkivets 
brevsamling samt egna inter-
vjuer och annan dokumenta-
tion lyckats ge såväl ett kon-
centrtat av konstnärens hela 
liv och gärning som en så gott 
som uttömmande bild av en av 
svensk konsts intressantaste 
miljöer”.

– Det är klart att man blir 
glad. Det är ett nervöst arbete. 
Du vet aldrig förrän efteråt 

om du har gjort rätt. Det är ju 
läsarna som har avgörandet, 
så självklart är det jättekul att 
få omdömen som dessa, säger 
huvudpersonen.

Den 10 oktober blir det ett 
officiellt firande till Ivar Aro-
senius 100-årsminne. Det sker 
bland annat med en vandring 
till platsen, där han bodde, 
levde och avslutade sin lyckli-
gaste tid.

Fotnot: Boken ”Ivar Arosenius i 
Älvängen – Den lyckliga familjen” 
finns att låna och köpa på biblio-
teken i Ale. Den finns också i den 
lokala bokhandeln i Älvängen och 
Nödinge. I lördags invigdes utställ-
ningen ”Ivar Arosenius” på konst-
museet i Göteborg.

Mängder av rosor till Melanders Aroseniusbok
– Resultatet av ett års gediget arbete är fantastiskt

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FAKTA
Arosenius, Ivar, 1878–1909, 
konstnär. Arosenius led av 
blödarsjuka, och närheten till 
döden återspeglas i hans konst. 
Jugendstilen och samtidens 
skämtpress inspirerade hans 
miniatyrartade akvareller och 
teckningar. Arosenius utförde 
många interiörer och situations-
bilder från hemmet, men också 
stora allegorimålningar, t.ex. Rus 
och Apoteos (båda 1906). Hans 
klassiska barnbok Kattresan gavs 
ut postumt 1909.

Källa: Nationalencyklopedin

SIGUN MELANDER
Ålder: 73
Bor: Alingsås
Yrke: Pensionerad lärare
Senast lästa bok: ”Just nu läser jag 
Lars Noréns dagbok”.
Om Ivar Arosenius: ”Han var kaxig, 
ironisk och social, men ville ibland 
hålla sig undan. Därför trivdes han 
bakom häcken i dungen vid hans 

hus”.
Bokens finansiering: Ale kommun 
har bidragit genom ett inköp av 
100 böcker, vidare har företag i 
Älvängen och Bibliotekets Vänner i 
Norra Ale sponsrat initiativet. Den 
största risken har författaren själv 
tagit.

Sigun Melander höll två bejublade föreläsningar om Ivar Arosenius och hennes nysläppta 
bok. Efteråt var kön lång för att köpa ett exemplar av den unika boken.


