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ÄLVÄNGEN. Ivar Aro-
senius har varit på 
mångas läppar den 
senaste tiden.

I lördags hedrades 
den produktiva konst-
nären, som gick bort i 
blödarsjuka för 100 år 
sedan.

Gemensam parad 
till Aroseniustomten, 
teaterföreställning på 
Folkets Hus och invig-
ning av utställningen 
InspirArosenius stod på 
programmet.

Ivar Arosenius 100-årsminne 
blev högtidligt och välbesökt. 
Ett 50-tal personer deltog i 
paraden från Älvängens Fol-
kets Hus till Aroseniustom-
ten. Elever från Ale Musik-
skola gick i täten och spelade 
vacker fiolmusik under den 
kylslagna promenaden.

– Vilken stämning, helt 
underbart, utbrast kulturchef 
Michael Svensson när man 
nått målet för sin vandring.

Utbildnings- och kul-
turnämndens ordförande, 
Monica Samuelsson (S), 
höll ett tal till minnet av Ivar 
Arosenius.

– Ivar Arosenius är en av 
de största konstnärer som vi 
har haft i Sverige. De två sista 
åren i livet tillbringade han i 
Älvängen och en tredjedel av 
produktionen gjordes här. 
Han upplevde sin lyckligaste 
tid i Älvängen med hustrun 
Eva och dottern Lillan.

– Det var när jag såg en 
stor utställning på Akvarell-
museet för några år sedan 
som jag blev förlorad och för-
stod Ivar Arosenius storhet. 
Det är en enorm produktion 
som han har lämnat efter sig. 
Ivars konst är som poesi, fast 
visuell poesi. Varför skulle 
vi i Ale kommun låta denna 
chansen att få hedra hans 
minne gå förbi?

Huset där Ivar Arosenius 

bodde revs 1973. Fem dörrar, 
en kakelugn och en spis finns 
bevarat på hembygdsmuseet 
i Prästalund.

– Vi har ett konstverk av 
Ivar Arosenius i Ale kommun 
och det hänger i Nödinge, 
säger Monica Samuelsson.

Stig Lundin, från Skepp-
landa, var den sista att bo 
i Ivar Arosenius hus. Han 
fanns på plats vid minnes-
högtiden i lördags.

– Jag bodde här under 
åren 1953-61. Min mormor 
Selma var barnpiga till Ivar 
Arosenius på den tiden det 
begav sig, berättar Stig som 
inte kunde bli annat än nos-
talgisk när han gick runt på 
sina barndomsmarker.

– Jag kommer ihåg hur 
det var. Jag kan minnas häck-
arna runt huset och hur man 
hörde kråkorna.

I Folkets Hus var det full-
satt, knappt 100 personer, 
som tog del av Kattresan. På 
scen stod elever från årskurs 
2-3 på Garnvindeskolan.

När klockan slog tolv 
invigdes konstutställningen 
InspirArosenius på Repsla-
garmuseet. Björn Fredlund, 
docent i konstvetenskap och 
författare till en bok om Ivar 
Arosenius, invigningstalade.

– Ivar Arosenius var en 
fantasikonstnär. Han inspi-
rerades av verkligheten och 
omstöpte den till djup per-
sonlig konst. Det är roligt att 
man lyckats åstadkomma en 
sådan fin utställning här på 
museet.

Utställningen på Repsla-
garmuseet pågår till och med 
den 8 november.

100-årsminnet av Ivar Arosenius firades i Älvängen
– Parad, teater och konstutställning
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En grupp elever från Ale Musikskola förhöjde stämningen 
med vackra folkvisor.

Stig Lundin var den siste att bo i Ivar Arosenius hus, perio-
den 1953-61. Huset revs 1973.

Björn Fredlund invigde utställningen InspirArosenius på Rep-
slagarmuseet.

Elever från Garnvindeskolan spelade teater i Folkets Hus.

Ivar Arosenius själv, alias Andreas Kortiniemi, dök plötsligt 
upp i folkvimlet.

Teaterföreställningen Kattresan lockade storpublik.


