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Inledning 

 

Syfte 

 

Uppsatsens huvudsyfte är att analysera på vilka vis Ivar Arosenius gestaltar ensamhet i sina 

verk. Arosenius bildvärld är full av ensliga miljöer och individer som utstrålar tomhet, vemod 

och ensamhet. Målet är att genom analys av dessa bilder öka förståelsen för hur Arosenius 

använder ensamheten som bildidé i de enskilda verken, men också att söka efter 

återkommande tendenser i avsikt att kategorisera användandet av ensamhetsmotivet. I 

samband med detta kommer även undersökas huruvida dessa kategorier svarar mot några 

specifika tidsperioder eller skeenden i konstnärens liv eller ej. Vidare kommer det behandlas i 

vilken mån Arosenius ensamhetsskildringar anknyter till en symbolistisk tradition, och även i 

övrigt, vilka traditioner, stilar och konstnärer som inspirerat till verken. 

 

Material och avgränsningar 

 

Då Ivar Arosenius (1878-1909) avled redan i en ålder av 30 år och aldrig uppvisade någon 

radikal stilförändring är behovet av att avgränsa studiet i tid begränsat. Emellertid kommer 

undersökningen inte behandla de verk som tillkom under Arosenius egentliga studietid, åren 

1895-1900.
1
 Det går förvisso att se tendenser till hans mogna konst redan i verk från denna 

period, men både motiv och stil begränsades av undervisningsidealen och även för övrigt bör 

denna tid ses snarast som en konstnärlig förberedelsefas. Den period som kommer att 

behandlas i undersökningen blir således från och med att Arosenius våren 1901 återvänder till 

Göteborg efter att ha lämnat konstnärsförbundets skola i Stockholm fram till det att han 

avlider i januari 1909.  

De sagoserier och barnboksbilder som Arosenius målade under sina sista år kommer inte 

heller att analyseras. Trots att dessa på många vis kan betraktas som höjdpunkter i hans 

karriär lämpar de sig inte för uppsatsens syfte då de är skapade i ett rent underhållningssyfte 

och inte uppvisar samma djup som lejonparten av hans övriga produktion.  

                                                           
1
 När Arosenius våren 1901 återvände från Stockholm till Göteborg skrev han förvisso in sig på Valands 

konstskola men befann sig bara där sporadiskt och vid dessa tillfällen mer för att som omväxling måla i en annan 

miljö än hemmaateljén, än för att erhålla någon egentlig undervisning. 
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Teori och metod 

 

I denna studie har cirka 250 verk av Ivar Arosenius betraktats i syfte att finna tendenser och 

återkommande teman i hans ensamhetsmotiv. Dessa tendenser kommer att ligga till grund för 

en grov kategorisering, där olika typer av ensamhetsmotiv kommer att särskiljas. Begreppet 

ensamhet kommer att användas med en vid definition, där både ordets positiva och negativa 

innebörder ingår i analysen.  

De kategorier av ensamhetsbilder som väljs kommer att analyseras utifrån motiv, stämning, 

symboler och komposition. I denna analys kommer stort fokus ligga på att förstå Arosenius 

måleri ur ett konsthistoriskt perspektiv. Influenser och påverkan från föregångare och kollegor 

kommer att eftersökas i avsikt att öka förståelsen för konstnärskapet. Litteraturen kommer att 

utnyttjas som stöd för att finna de konstnärer vars verk kan förmodas ha påverkat Arosenius 

mest. Uppgifter angående vilka utställningar och museum Arosenius besökt vid olika 

tidpunkter kommer även att beaktas. 

Ett grundantagande i uppsatsen är att Arosenius främst bör ses som en symbolistisk konstnär. 

Analysen kommer således utgå ifrån ett symbolistiskt perspektiv och det är ur denna 

synvinkel tolkningar av motiv, stämningslägen etc. kommer att genomföras. Fokus kommer 

därför läggas på de föregångare och inspirationskällor som verkat i en symbolistisk tradition, 

medan influenser av rent teknisk karaktär kommer ges mindre utrymme.  

Henri Dorras Symbolist art theories: a critical anthology från 1994 och Michelle Facos 

Symbolist Art in Context från 2009 kommer att användas som stöd och inspiration till 

bildanalyserna. Verken erbjuder såväl konstnärsspecifika inblickar, med många exempel på 

hur symbolistisk konst har tolkats historiskt, som generella symbolistiska utgångspunkter. 

Symbolismen som konstriktning uppstod i Frankrike på 1880-talet som en reaktion mot 

realismen. Istället för att eftersträva en objektiv verklighetsskildring fokuserade symbolisterna 

på det subjektiva, där fantasi, dröm och association blev centrala begrepp. Inspiration 

hämtades från romantiken, prerafaeliterna i England och från den tyska nyidealismen med 

Arnold Böcklin (1827-1901) och Max Klinger (1857-1920) som främsta företrädare. I sitt 

avståndstagande till försöken att objektivt avbilda verkligheten kritiserade symbolisterna inte 

enbart realismen utan även naturalismen och impressionismen. Denna konflikt hade sin grund 

i en filosofisk dispyt. Realismen, naturalismen och impressionismen utgick ifrån den 
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positivistiska världsbilden, där verkligheten kan sammanfattas i våra direkta, mätbara 

sinneserfarenheter. Symbolismen lutade sig istället mot Kants filosofi, där den objektiva 

verkligheten inte anses nåbar, utan enbart kan upplevas indirekt efter att sinnesintrycken 

bearbetats av de mänskliga förståndskategorierna, såsom rums- och tidsbegreppen.
2
 På så vis 

hamnar subjektet i fokus i den kantianska världsbilden, det centrala är inte hur världen är, utan 

hur den upplevs. Detta gav de symbolistiska konstnärerna stora friheter att utveckla egna stilar 

och tekniker med möjligheten att väva in sina fantasier och sina drömmar i konsten. 

Motståndet till det realistiska idealet blev hos symbolisterna så starkt att konstriktningen blev 

utpräglat antiillusionistisk, varje försök till objektiv verklighetsskildring skulle undvikas till 

förmån för en idéförmedling med utgångspunkt i konstnärens känsla.
3
 De symbolistiska 

idéerna spred sig snabbt genom Europa och hade stort inflytande över konstlivet i, inte minst 

Tyskland, Polen, alpländerna och Norden fram till cirka 1910. Bland riktningens främsta 

företrädare kan nämnas Odilon Redon (1840-1916) i Frankrike, Gustav Klimt (1862-1918) i 

Österrike och Edvard Munch (1863-1944) i Norge. 

Till varje kategori av ensamhetsskildring som presenteras kommer det att fogas två 

bildanalyser för att belysa och exemplifiera det karaktäristiska för kategorin. Medan Dorras 

och Facos verk kommer att användas vid tolkningarna av verkens symbolistiska inslag så 

kommer Jan-Gunnar Sjölins bok, Att tolka bilder: bildtolkningens teori och praktik med 

exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag, att ligga till grund för den bildanalytiska 

metoden. Analyserna kommer att utgå ifrån ett holistiskt perspektiv där målningarnas olika 

bildelement antas samspela på så vis att helhetstolkningen av verken grundar sig i relationerna 

mellan dessa bildelement.
4
 Detta perspektiv är valt mot bakgrund av att symbolistiska bilder 

ofta är sammansatta av en mängd symboler som står i direkt relation till varandra genom att 

exempelvis förstärka varandras intryck. Den holistiska tolkningsmodellen innebär även att 

bildanalyserna till viss del kommer att bygga på målningarnas relation till andra liknande 

verk. Då exempelvis samma teman eller symboler återkommer i flera av konstnärens 

målningar kommer dessa bilder att vägas in då olika tolkningsmöjligheter av ett verk 

diskuteras. 

Bildanalyserna kommer huvudsakligen fokusera på verken i sig och inte på eventuella 

intentioner från konstnären. Detta ställningstagande utgår ifrån teorin att den lämpligaste 

                                                           
2
 Henri Dorra (red.), Symbolist art theories: a critical anthology (Berkeley 1994), s. 62. 

3
 Michelle Facos, Symbolist Art in Context (Berkeley 2009), s. 2ff. 

4
 Att tolka bilder: bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag,  red. 

Jan-Gunnar Sjölin (Lund 1998), s. 166ff. 
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tolkningen av ett verk mycket väl kan stå i strid med konstnärens egen uppfattning och 

intention.
5
 Biografiska uppgifter och andra omständigheter kring verken kommer däremot att 

beaktas i den mån det kan öka förståelsen och underlätta tolkningen. Då Arosenius bilder ofta 

är mycket personliga, exempelvis gestaltas konstnären själv och dennes bekanta regelbundet i 

verken, kommer kontexten vägas in i analysen. Detta kommer dock att ske med stor 

försiktighet, då ett verks kontext varken är beständigt eller fullt ut går att avgränsa.
6
 

Konstnärens eventuella intentioner kommer däremot inte vägas in, och i den mån de 

överhuvudtaget kommer att diskuteras kommer det ske på ett anspråkslöst vis och aldrig vara 

bärande för tolkningen av verket. 

 

Tidigare forskning 

 

Tre större monografier har skrivits över Ivar Arosenius liv och konstnärskap. Samtliga är 

synnerligen utförliga och erbjuder en djup inblick i Arosenius konstnärliga utveckling. Den 

tidigaste av dessa monografier, Karl Asplunds Ivar Arosenius, utkom redan 1928. Asplunds 

bok är till sin karaktär biografisk och lägger sin fokus på Arosenius livsöde och personliga 

relationer, och på det vis detta påverkade hans konstnärskap. Styrkan hos Asplund är att de 

flesta av de människor som stod Arosenius närmast och som betydde mest för honom, både 

konstnärligt och privat, fortfarande var i livet när boken skrevs och därmed kunde bidra med 

förstahandsinformation om konstnärens liv. Man kommer på så vis mycket nära människan 

Ivar Arosenius. Att boken utkom bara två decennier efter konstnärens bortgång medför 

emellertid den nackdelen att Asplund av respekt för hans efterlevande valde att tona ner eller 

utelämna vissa känsliga biografiska uppgifter. Särskilt tydligt märks detta i beskrivandet av 

Arosenius stormiga relation till skådespelerskan Ester Sahlin samt genom att Asplund valt att 

tona ner den aggressiva och hatiska sida hos konstnären som inte minst visar sig i hans 

brevkorrespondens.  

Det andra stora verket om Ivar Arosenius utkom 1959. Sven Sandströms Ivar Arosenius: hans 

konst och liv har inte en lika stark fokus på hans person utan belyser primärt hur 

konstnärskapet kan sättas in i ett brett konsthistoriskt sammanhang. Relationen till både 

nationella och internationella inspirationskällor och föregångare diskuteras ingående vilket 

                                                           
5
 Dagfinn Føllesdal m.fl., Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi (Stockholm 1993), s. 127.   

6
 Att tolka bilder: bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag, s. 

66. 
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klargör, inte bara vilka influenser Arosenius tog till sig, utan även vilka komponenter i hans 

konst som uttrycker hans särart.  

År 2009, hundra år efter konstnärens död, utkom den senaste monografin, Björn Fredlunds 

Ivar Arosenius. Fredlunds verk kan sägas knyta ihop trådarna från de båda tidigare 

monografierna. Med många referenser till både Asplunds och Sandströms skrifter skildras 

både personen och konstnären Ivar Arosenius. Den största fördelen med boken är att 

tidsavståndet till konstnärens liv givit Fredlund större möjligheter än sina föregångare att 

ingående skildra Arosenius mörka sidor utan att riskera att förolämpa någon. Detta visar sig 

till exempel genom de många brev som helt eller delvis återges i boken samt genom en 

mycket mer ingående beskrivning av Arosenius relation till Ester Sahlin.   

I samband med större utställningar har ett antal kataloger tryckts. Den mest intressanta bland 

dessa är den som skapades av Nationalmuseum och kommissarien för utställningen Per 

Bjurström i samband med hundraårsfirandet av Arosenius födelse 1978. Katalogen, som även 

gavs ut som bok, består av artiklar som belyser olika aspekter av Arosenius konst. Fokus 

ligger dock på hans sago- och fantasimålningar, där inte minst de litterära inspirationskällorna 

poängteras. 

Utöver dessa verk bör även Ernst Spoléns lilla skrift Ivar Arosenius En minnesbild nämnas. 

Arkitekten Spolén var nära vän, och senare även svåger, till Arosenius och de bodde en tid 

tillsammans i Göteborg. Det var även tillsammans med Spolén som Arosenius åkte på sin 

viktiga konstnärsresa till Värmland. Bokens förtjänst ligger i att vi här kommer Arosenius 

närmare än i kanske någon annan skrift och får små inblickar i konstnärens vardag. 

Trots att relativt mycket har skrivits om Ivar Arosenius saknas en genomgripande analys av 

ensamhetsmotivet i hans konst. Fokus har istället oftast hamnat på kvinnorna i verken och 

relationen till dem eller på de återkommande mytologiska karaktärerna som exempelvis 

Bacchus, Venus och Noak. Ett antal värdefulla iakttagelser finns dock att hämta från tidigare 

Arosenius-forskning. Fredlund pekar på den kontaktlösa ensamheten hos Arosenius figurer.
7
 

Normalt för det nordiska måleriet vid denna tid var att skildra ensamheten i subtila stämningar 

så den krasshet som ofta kom till uttryck i Arosenius konst bröt här mot mönstret. En annan 

dimension av ensamhet hos Arosenius ligger i släktskapet till och påverkan från Gustaf 

Fröding (1860-1911). Margaretha Rossholm visar på denna påverkan i en sådan gestalt som 

                                                           
7
 Björn Fredlund, Ivar Arosenius (Stockholm 2009), s. 171. 
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Frödings bergtroll, ett väsen fyllt av det utanförskap som Arosenius själv kände.
8
 Att 

Arosenius ständigt kände sig utanför och att han inte passade in finns många belägg för. 

Asplund funderar över om denna känsla uppkom redan när konstnären som barn på grund av 

sin blödarsjuka tvingades spendera långa perioder i sjuksängen, avskuren från det liv hans 

jämnåriga levde.
9
 Även Spolén vittnar om Arosenius stora ensamhet och inåtriktade liv, som 

han spekulerade över eventuellt kunde ha sin grund i brist på framtidshopp, insikten att 

sjukdomen skulle ge honom ett kort liv.
10

 

                                                           
8
 Per Bjurström m.fl., Ivar Arosenius (Stockholm 1978), s. 78. 

9
 Karl Asplund, Ivar Arosenius (Stockholm 1928), s. 11. 

10
 Ernst Spolén, Ivar Arosenius: En minnesbild (Stockholm 1963), s. 117ff. 
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Bakgrund 

 

Uppväxt och utbildning 

 

Ivar Arosenius föddes 1878 i en borgerlig familj i Göteborg. Fadern var baningenjör vilket 

gav familjen en stabil ekonomisk situation. Det stora bekymret i familjen var istället den 

blödarsjuka som Ivar och hans båda äldre bröder led av. Ingen av Ivar Arosenius båda sjuka 

bröder uppnådde vuxen ålder.  Den äldste brodern, Harald, avled 14 år gammal medan broder 

nummer två, Conrad, inte ens blev ett år. Brödernas öde samt de många och långa perioder då 

Arosenius var sängliggande på grund av sjukdomen satte av naturliga skäl sin prägel på hans 

livssyn och framtidsutsikter. Vetskapen att sjukdomen när som helst kunde ta hans liv 

skapade bitterhet och ilska. Han var redan som barn mycket temperamentsfull, ett 

temperament som ständigt behövde tyglas så att han inte skulle skada sig. De långa perioderna 

av sängliggande skapade emellertid de första grundförutsättningarna för hans konstnärskap. 

Arosenius läste mängder av sagoböcker och tecknade flitigt. Det går knappast att se någon 

större konstnärlig talang i dessa barndomsteckningar men fantasin var det inget fel på. 

Sagorna inspirerade till teckningarna, en inspirationskälla som han hade med sig genom hela 

sitt liv. Tydligast märks detta i relation till en av favoritsagorna, Tusen och en natt.
11

 

Skiftande motiv från boken och arabiska miljöer återkommer flera gånger i Arosenius konst, 

framförallt i hans senare verk.  

Då inte många karriärvägar stod öppna för någon som var så mycket sjuk som Arosenius föll 

det sig naturligt att han fick familjens tillåtelse att satsa på en konstnärlig utbildning. Denna 

utbildning smygstartade, förmodligen redan 1895, i och med att Arosenius började ta 

lektioner för en kvinnlig amatörmålare i Göteborg.
12

 Åren därefter övergick Arosenius till att 

studera, dels vid Slöjdföreningens skola och dels vid Valands konstskola där han fick Carl 

Wilhelmsson (1866-1928) som lärare.
13

 Arosenius målningar från denna period visar på 

påverkan från Wilhelmssons realism, det är uppenbart att läraren hade stor betydelse för 

Arosenius tekniska utveckling.  

                                                           
11

 Asplund, S. 12. 
12

 Sven Sandström, Ivar Arosenius: hans konst och liv (Stockholm 1959), s. 16. 
13

 Fredlund, s. 21f. 
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En annan och helt annorlunda inspirationskälla var skämtpressen och då framförallt Albert 

Engströms (1869-1940) Strix. Arosenius trivdes väl med att teckna de förenklade men ändå 

överdrivna karaktärerna som skämtpressen fylldes av och lyckades även, redan sommaren 

1898, få med några teckningar i Gustaf Uddgrens (1865-1927) tidning Den röda fjädern.
14

 

Uddgren, som var en tidig förespråkare för Gauguins konst, var landets kanske första 

symbolistdiktare och den bekantskap Arosenius fick till honom kan möjligtvis ha bidragit till 

de symbolistiska drag hans konst senare antog. En annan faktor till detta kan ha varit den 

utställning på Valand 1898 där verk av exempelvis van Gogh och Gauguin visades.
15

  

När det väl var bestämt att Arosenius skulle bli konstnär var det en självklarhet för hans 

föräldrar att han skulle få den bästa utbildning som stod att få. Enligt föräldrarna innebar det 

Konstakademien i Stockholm, så hösten 1898 lämnade Arosenius föräldrahemmet för studier i 

huvudstaden.
16

 På Konstakademien gällde klassiskt akademiska metoder, exempelvis 

perspektivlära och att så realistiskt som möjligt teckna gipsavgjutningar föreställande antika 

skulpturer. Denna undervisning uppskattades knappast av en fantasi- och inspirationsmålare 

som Arosenius, som dessutom var van vid en betydligt friare undervisningsform från Valand. 

Tidigt började Arosenius avvika från vissa lektioner och vägrade även att teckna så 

genomarbetat som skolan krävde. Ofta blev han klar med sina projekt långt före utsatt tid, 

men utan att ha arbetat igenom gipsskuggorna.
17

  

När studierna allt mindre intresserade Arosenius började han istället utveckla sin sociala sida. 

Från att ha varit en blyg tillbakadragen student övergick han till att umgås mer med sina 

studiekamrater, främst med David Wallin (1876-1957), och fester och tillställningar upptog en 

allt större del av tillvaron. Än mer skulle denna sociala sida tillfredställas då Arosenius bästa 

vän från Valandstiden, Gerhard Henning (1880-1967) sommaren 1899 flyttade till Stockholm 

för att börja vid Konstakademien.
18

 Henning klarade emellertid inte antagningsprovet till 

Konstakademien men trots detta flyttade han och Arosenius in i en lägenhet tillsammans. 

Istället började Henning studera för Richard Bergh (1858-1919) vid Konstnärsförbundets 

skola. Denna skola var betydligt friare i sin form och gav eleverna mycket större utrymme att 

utveckla sin egenart än vad som tilläts vid Konstakademien. Av naturliga skäl lockades 

Arosenius av denna friare form och Henning gjorde vad han kunde för att tala väl om skolan. 

                                                           
14

 Sandström, s. 21. 
15

 Fredlund, s. 24. 
16

 Bjurström, s. 6. 
17

 Asplund, s. 26. 
18

 Fredlund, s. 32. 
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Dessutom passade Arosenius konstsyn bättre ihop med Konstnärsförbundets, där fransk 

realism blandades med inslag av symbolism och syntetism, än med Konstakademiens 

idealism.  

Således valde Arosenius efter en tids övervägningar att söka till Konstnärsförbundets skola. 

Han blev bedömd, inte bara av Richard Bergh, utan även av Carl Larsson (1853-1919), Karl 

Nordström och Bruno Liljefors.
19

 Arosenius klarade granskningen och lämnade hösten 1899 

Konstakademien för att istället studera för Bergh. Trots de höga förväntningar Arosenius hade 

ställt på den nya utbildningen visade det sig snart att inte heller denna skola passade honom. 

Bergh var känd som en liberal lärare som ville få eleverna att bli självständiga konstnärer men 

inte ens denna frihet var fri nog för Arosenius. För även om Bergh i mycket lät eleverna gå sin 

egen väg lade han stor vikt vid deras självdisciplin, och någon sådan fanns sällan hos 

Arosenius. Han saknade helt enkelt ro till att sitta timme efter timme för att lära sig 

grunderna, utan ville måla hastigt och inspirerat direkt ur fantasin. Saken förvärrades 

ytterligare när Henning, redan efter några månader, avbröt studierna på inrådan från Bergh då 

denne inte ansåg att Henning hade det rätta färgsinnet.
20

 Sakta men säkert började Arosenius 

bygga upp ett hat mot skolan och framförallt mot Bergh, ett hat som antog irrationella 

proportioner och som fanns med honom resten av livet.
21

  

Studierna hamnade nu allt mindre i fokus och istället inledde Arosenius ett intensivt bohemliv 

med alkohol och vilda filosofiska dispyter.
22

 Henning hade efter det att han slutat på 

Konstnärsförbundets skola bosatt sig i Ernest Thiels konstnärshem i Neglinge. Detta blev 

tillhållet för Stockholms bohemiska artister där, förutom Henning, även exempelvis David 

Wallin och Nils Selander bodde. Även om Arosenius aldrig flyttade till Neglinge var han ofta 

där och umgicks i bohemkretsen. Förvandlingen från den tillbakadragna pojke Arosenius var 

när han kom till Stockholm var synnerligen stor. Att det inte fanns någon framtid för honom 

hos Konstnärsförbundet blev med tiden allt mer uppenbart, och tidigt våren 1901 blev brottet 

definitivt när Arosenius valde att lämna Stockholm för att återvända till föräldrahemmet i 

Göteborg.  

                                                           
19

 Fredlund, s. 34. 
20

 Ibid. s. 37. 
21

 Asplund, s. 34. 
22

 Det bohemideal som Arosenius och hans vänner anslöt sig till har sina rötter i det tidiga 1800-talets franska 

konstliv. För att markera sitt avståndstagande från samhällets normer valde bohemerna att bosätta sig i städernas 

fattiga kvarter, där de vanligtvis levde utsvävande, okonventionella liv med alkohol och fri kärlek. Bohemerna, 

som vanligtvis träffades på caféer och restauranger, ansåg sig tillhöra en intellektuell elit och ett konstnärligt 

avantgarde. 
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Viktigt att notera från stockholmstiden är att Arosenius här fick möjligheten att uppleva 

betydligt mer relevant samtidskonst än vad som hade varit möjligt i Göteborg. Redan tidigt 

efter att Arosenius anlänt till Stockholm fick han tillfälle att se en utställning med 

originalteckningar från Münchentidskriften Die Jugend.
23

 Även om Arosenius aldrig i någon 

högre grad tog till sig jugendstilen går det att i vissa verk se jugendinfluenser med rytmiska 

linjer i landskapen. Vid samma tidpunkt kunde Arosenius även se verk av den norska 

symbolistmålaren Theodor Kittelsen (1857-1914). Dennes sagomotiv låg mycket nära den stil 

Arosenius själv höll på att utveckla och att Kittelsen blev en av de konstnärer som gjorde 

störst intryck på Arosenius avspeglar sig i ett otal verk. Värd att nämna är även den utställning 

av finska konstnärer som visades våren 1900. Här visades verk av exempelvis Albert Edelfelt, 

Akseli Gallen-Kallela och Pekka Halonen. Någon direkt påverkan från dessa är visserligen 

svår att se men Gallen-Kallelas omfattande inflytande över den nordiska sekelskifteskonsten 

var något som självfallet även Arosenius förhöll sig till även om deras sago- och fantasimotiv 

inte uppvisar några uppenbara likheter. 

 

Bohemliv i Göteborg och Värmland 

 

Väl tillbaka i Göteborg fortsatte Arosenius bohemliv, nu i ett kotteri som började växa fram 

under sommaren 1901.
24

 Förutom Arosenius hade både Henning och Selander flyttat från 

Stockholm till Göteborg och ingick nu i denna bohemiska sammanslutning tillsammans med 

bland andra reklamtecknaren Birger Palme (1878-1928) och den filosofiskt lagda danska 

dekorationsmålaren Ole Kruse (1868-1948). Kruse, som var äldre än de övriga, var berest och 

intellektuell och blev gruppens naturliga ledare. Arosenius, som i övrigt hade svårt för 

auktoriteter, tog stort intryck av Kruses läror, som byggde på att konstnären skulle eftersöka 

det enkla, ursprungliga och dekorativa.
25

 Förebilderna för Kruse var den fromma 

medeltidskonsten, den tyska renässansen och den nordiska folkkonsten.
26

 Arosenius tog detta 

till sig, och influenserna från Kruse utgör av allt att döma en betydelsefull del av förklaringen 

till den naivistiska konst som Arosenius vid denna tid började utveckla. Utan att vara en 

utpräglad symbolist innehöll Kruses läror likväl vissa centrala symbolistiska tankar, såsom 

konsten som en förmedlare av idéer och avståndstagandet från en konst vars huvudsakliga 

                                                           
23

 Sandström, s. 39. 
24

 Fredlund, s. 50. 
25

 Sandström, s. 80. 
26

 Fredlund, s. 52. 
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syfte var att imitera naturen.
27

 Ytterligare en inspirationskälla från denna period bör nämnas 

för att ge en tydligare bild av den stil som nu växte fram hos Arosenius. Han hyste nämligen 

stor beundran för Olof Sager-Nelsons (1868-1896) konst, inte minst för dennes porträtt och 

härifrån hämtar Arosenius en grön, dov färgton och börjar anamma mer utdragna former.
28

 

Bohemernas intresse stannade inte vid måleriet utan de ägnade mycket tid åt diskussioner om 

litteratur och filosofi. Arosenius sökte sig till skildringar av geniet, den skapande människans 

existentiella ensamhet och undergång. Bland favoritförfattarna vid denna tid fanns Heinrich 

Heine, Oscar Wilde och Gustaf Fröding.
29

 Bland filosoferna var det, den av Birger Palme 

introducerade Friedrich Nietzsche, som fick störst betydelse för kotteriet.
30

 Nietzsches förakt 

mot alla former av kollektiv tilltalade Arosenius som starkt tog avstånd från kyrkliga 

gemenskaper och det borgerliga familjeidealet.
31

 Trots dessa idéer tycks Arosenius ha varit 

mycket fäst vid sin egen, och synnerligen borgerliga, familj. Han hade en nära och varm 

relation, till främst sin mor och syster, och tackade inte nej till moderns överbeskyddande 

uppoffringar och omhändertagande.
32

 Denna dubbelhet, dels den rebelliska bohemen och dels 

den familjekära pojken, var två lika sanna sidor av Arosenius personlighet. 

I bohemkretsen fanns även kvinnliga artister, däribland skådespelerskan Ester Sahlin (1881-

1959). Med sin uppsluppna, positiva personlighet blev hon en motvikt till gruppens 

destruktiva sida och vann flera av de manliga medlemmarnas hjärtan.
33

 Men det var med 

Arosenius hon inledde en relation, som betydde enormt mycket för konstnären. Hans känsliga 

sida kunde nu komma till uttryck på ett helt nytt sätt, både i privatlivet och i konsten. Under 

den tid de två var ett par och ytterligare en tid därefter var Ester Sahlin Arosenius mest 

återkommande motiv. Både i relationens goda och svåra stunder avbildades hon, ömt 

kärleksfullt eller kallt och bittert. 

Sommaren 1902 reste Arosenius tillsammans med vännen Ernst Spolén till dennes 

föräldrahem i Torsby, Värmland. Denna resa kom att bli lyckosam för Arosenius som när han 

kom bort från storstadens frestelser kunde ägna sig helhjärtat åt sin konst. Han hade också 

turen att få vara frisk under hela sommaren som blev mycket produktiv. Temporärt ändrades 

motiven, personskildringarna blev färre och istället tillkom många verk föreställande 

                                                           
27

 Facos, s. 4. 
28

 Axel Gauffin, Olof Sager-Nelson (Stockholm 1945), s. 278. 
29

 Ibid. s. 52f. 
30

 Asplund, s. 42f. 
31

 Fredlund, s. 39, 55. 
32

 Spolén, s. 57, 107. 
33

 Fredlund, s. 52ff. 
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byggnader. Detta kanske som ett resultat av att Spolén, som var arkitekt, fördrev sommaren 

med att skissa olika byggnadsverk.
34

 Bestående blev däremot den mer naiva och syntetistiskt 

ytmässiga stil som Arosenius arbetade fram i Värmland. Med Kruses läror i åtanke studerade 

Arosenius den lokala allmogekonsten.
35

 Ur denna hämtade han idéer om symmetriska, 

frontala kompositioner, något som stred mot allt han lärt sig under sina studieår.
36

 När 

sommaren var slut återvände Arosenius till Göteborg med ett större antal målningar som han 

stolt visade upp för en förtjust Ole Kruse.  

Tillbaka i Göteborg återgick Arosenius till det självförbrännande bohemlivet, men vänkretsen 

började luckras upp. Palme gav sig 1902 ut på en längre studieresa i Europa och tidigt 1903 

for Henning av samma skäl till Rom. Nu inleddes en svår period i Arosenius liv. Han och 

Kruse ordnade en gemensam utställning som fick dåliga recensioner och samtidigt började 

Arosenius relation till både Kruse och Sahlin att vackla. Anledningen till den brytning som 

kom mellan Arosenius och Kruse hösten 1903 är inte fullt klarlagd, men en bidragande orsak 

var säkerligen att Kruse intresserat sig romantiskt för Sahlin.
37

 När så Sahlin gav sig ut på en 

längre teaterturné samma höst blev det slutpunkten för hennes och Arosenius komplicerade 

relation, och konstnären var plötsligt mycket ensam. 

 

Paristiden 

 

Det var hög tid för en nystart i Arosenius liv och denna kom till stånd genom att modern 

lyckades samla in pengar i bekantskapskretsen för att finansiera en längre utlandsresa. Under 

senhösten 1903 lämnade Arosenius Göteborg i sällskap med kamraten Nils Selander, det 

första målet var Berlin.
38

 Berlinvistelsen blev kort och inte mycket är känt om den, men 

Arosenius fick i alla fall här chansen att se mycket av den renässanskonst som Kruse 

förespråkat. Men framförallt kunde Arosenius här för första gången se Arnold Böcklins verk, 

den konstnär som kanske mer än någon annan inspirerade och påverkande 90-talets och 

sekelskiftets nordiska symbolister.
39 Böcklins ödesmättade naturmystik dyrkades inom den 

                                                           
34

 Fredlund, s. 71. 
35

 Axel L. Romdahl, Ivar Arosenius (Göteborg 1944),  s. 6. 
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 Sandström, s. 83ff. 
37

 Spolén, s. 107. 
38

 Sandström, s. 101. 
39
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tyska och nordiska symbolismen, och influenser från honom kan ses hos många svenska 

sekelskifteskonstnärer, inte minst hos Prins Eugen och hos, Arosenius illa omtyckta lärare, 

Richard Bergh.  

Resan gick sedan vidare till München. Utöver att det där fanns flera intressanta museer som 

visade exempelvis Dürer, Rubens och Böcklin hade Arosenius ett mer specifikt mål med 

Münchenbesöket. Han hoppades få bli medarbetare vid den satiriska tidskriften 

Simplicissimus, vilket är en påminnelse om att Arosenius vid sidan av sitt måleri hela tiden 

fortsatte med sina Engströminspirerade skämtteckningar. Arosenius fick dock inget kontrakt 

med tidningen vilket innebar att han redan vid nyåret 1904 begav sig vidare, denna gång utan 

något resesällskap, till resans huvudmål, Paris. 

Vid sekelskiftet hade Paris återigen blivit den främsta samlingsplatsen för skandinaviska 

konstnärer på Europaturné. Bland de många artister som fanns där vid Arosenius ankomst bör 

nämnas Karl Isaksson, David Wallin, Axel Törneman samt den beryktade norska målaren 

Christian Krogh som framstod som de nordiska konstnärernas naturliga ledare.
40

 Paristiden 

blev på många vis misslyckad för Arosenius. Han återupptog ett synnerligen vilt bohemliv 

och ägnade sig åt ett ohälsosamt bruk av alkohol.
41

 Av allt att döma led Arosenius av svår 

psykisk ohälsa under en tid och detta återspeglas i hans konst som fylldes av blod, förtvivlan 

och ångestskrik. Även fysiskt var Arosenius utsliten och sjukdomen gjorde honom 

sängliggande från och till. Under de svåraste perioderna vårdades han av den norska 

sångerskan Gudrun Höyer-Ellefsen som studerade i Paris och som hade en hög status inom 

den skandinaviska konstnärskolonin.
42

 Höyer-Ellefsen blev en räddning och ett stöd för den 

nedgångne Arosenius. Hon inte bara vårdade honom utan försökte även begränsa hans 

drickande och erbjuda hälsosammare aktiviteter, som exempelvis besök på Louvren där 

Arosenius främst beundrade den italienska renässanskonsten. Han tycks däremot inte haft 

något större intresse för den moderna konsten. Den franska art nouveau- och 

symbolistkonsten lockade honom inte, med undantag för Toulouse-Lautrec som Arosenius 

studerade med intresse.
43
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Paristiden var en svår period för Arosenius. I efterhand beskrev han den som ”ett rent 

helvete”.
44

 Trots detta kom det också något gott ifrån den, nämligen hans första 

utställningsframgång. Våren 1905 ställde Arosenius ut ett stort antal akvareller på Salon des 

Independants tillsammans med storheter som Matisse och Munch.
45

 I motsats till det svala 

mottagande Arosenius alltid fått vid sina utställningar i Sverige var här både publik och 

kritiker positiva och imponerade. Arosenius erbjöds genom framgången uppdrag i olika 

tidskrifter, men tackade nej. Istället återvände han sliten och sjuk till Sverige. 

 

De sista åren 

 

Under tiden Arosenius befunnit sig i Paris hade hans familj flyttat från Göteborg till 

Stockholm. Där fick han nu chansen att vila ut sig och återhämta sig efter resan. Men det tog 

inte lång tid förrän han återigen upptog sitt ohälsosamma leverne. Bohemlivet avtog 

emellertid något under hösten då Arosenius regelbundet började umgås med sin blivande fru, 

Eva Adler (1879-1965).
46

 Hon var elev hos Richard Bergh på Konstnärsförbundets skola och 

hade presenterats för Arosenius redan tidigare på året av Henning.
47

  

Vid denna tid experimenterade Arosenius med nya konstnärliga idéer. Arosenius, som 

vanligtvis målade små akvareller försökte sig på att skapa stora oljemålningar, men behöll 

även det lilla formatet, nu i form av små sagoserier. Idén till sagoserierna kom från Henning, 

som ett par år tidigare börjat skapa enkla jugendinspirerade bildserier.
48

 Det var bara formatet 

som Arosenius lånade från Henning, innehållet och stilen var närmare besläktad med 

Kittelsen och den norska sagan, samt med den arabiska sagotraditionen från Tusen och en 

natt.  

Relationen mellan Arosenius och Eva Adler växte sig snabbt starkare och de gifte sig redan 

våren 1906. Hans nyblivna fru insåg vilka negativa effekter storstaden hade på konstnären och 

var redan från början tydlig med att de skulle bo på landet. Till en början löste sig detta 

genom att Birger Palme ordnade en våning åt paret i Åby utanför Norrköping.
49

 Den lugna 
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lantliga miljön fick, precis som frun hoppats, en lugnande inverkan på Arosenius. Olyckan 

kom istället av annan sort, då konstnären på försommaren drabbades av en svår näsblödning 

som var nära att kosta honom livet.
50

 Han överlevde med knapp marginal efter att ha fått 

behandling på sjukhuset i Norrköping. Tiden efter sjukdomen målade Arosenius en stor 

mängd tavlor i mycket hög hastighet. Han visste att han när som helst kunde förlora mot 

sjukdomen och ville hinna skapa så mycket som möjligt att efterlämna till hustrun.
51

 

Arosenius ansvarskänsla hängde även samman med att paret senare på sommaren blev 

föräldrar till en dotter, Eva, som de valde att kalla för Lillan. Innan hon föddes hade han varit 

mycket rädd för att barnet skulle vara sjukt som han själv, en rädsla som visade sig i flera 

verk, inte minst i sagoserien Sagan om Antikrist. När barnet väl kom och var friskt ändrades 

Arosenius känslor, han blev synnerligen fäst vid sin dotter som blev konstnärens absolut mest 

frekventa motiv under hans sista år. 

Vistelsen i Åby blev kortvarig. Då paret ursprungligen var från Göteborg båda två, blev det 

naturligt att de sökte sig tillbaka till västkusten. Evas krav om att bo på landet fanns kvar, så 

resultatet blev att de bosatte sig i en liten stuga, som hennes föräldrar ägde i Älvängen utanför 

Göteborg. Här inleddes ett stillsamt familjeliv där Arosenius i liknande anda som Carl 

Larsson ägnade sig åt att skildra hemmet och familjen i otaliga verk. Visst hände det att 

Arosenius begav sig in till staden och träffade sina dryckesbröder men i det stora hela levde 

han ett hälsosammare och mer avspänt liv. Nu kom även det konstnärliga genombrottet. 

Arosenius hade genom åren deltagit i ett antal utställningar i exempelvis Göteborg, Stockholm 

och Lund utan framgång. Kritikerna hade inte haft någon förståelse för hans konst. 

Utställningen på Valand hösten 1908 tillsammans med Gerhard Henning och Sigge Bergström 

ändrade emellertid på detta.
52

 Arosenius ställde ut ett stort antal verk och plötsligt var både 

kritiker och publik positiva. Nästan samtliga tidningar öste beröm över honom och hans 

fantasi och humor. För första gången i karriären lyckades han dessutom sälja bra i samband 

med en utställning, inte mindre än elva verk såldes. 

Arosenius fick inte möjlighet att njuta av sin framgång länge. Bara två månader efter 

utställningen, natten mellan den första och andra januari avled Ivar Arosenius. Konstnären 

sjönk ihop och dog på golvet till sin stuga i Älvängen efter att ett blodkärl i halsen brustit i 

sviterna av en halsinfektion. 
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Analys 

 

De kategorier av ensamhetsskildringar som kommer att presenteras nedan har tagits fram efter 

en genomgång av över 250 målningar och teckningar. Efter en första grovsållning har de 

kvarvarande ensamhetsbilderna successivt parats ihop efter motiv, stämningsläge och 

eventuella influenser från andra artister som kan ge nycklar till förståelsen av verken. 

Resultatet har blivit en indelning i fyra olika kategorier av bilder. Givetvis hade en annan 

indelning än den nu valda varit möjlig, men den tydliga, översiktliga kategorisering som här 

presenteras överrensstämmer väl med uppsatsens syfte och utgör en god utgångspunkt för 

närmare analys.  

De valda kategorierna är ensamhet som kärlekslängtan där fokus ligger på strävandet efter 

tvåsamheten och relationen mellan man och kvinna, ensamhet som utsatthet och utanförskap 

där situationer av hjälplöshet och social utestängdhet behandlas, ensamhet som tomhet och 

vemod där ödsliga, dystra och eftertänksamma bilder finns i fokus, samt den rofyllda och 

harmoniska ensamheten där en självvald, lugn och varm ensamhet står i centrum. Från var 

och en av dessa fyra kategorier kommer två verk att analyseras närmare och utgöra 

förtydligande exempel på vad som utmärker respektive kategori. Hänvisningar till var dessa 

målningar finns återgivna finns sammanställt i en bildförteckning sist i uppsatsen. 

 

Ensamhet som kärlekslängtan 

 

De målningar där Arosenius skildrar kärlekslängtan är med marginal de av hans verk som är 

mest känslostarka. Strömmar av tårar, desperata gester och blödande hjärtan genomsyrar 

många av dessa bilder som framförallt målades under åren 1902 och 1903. Till denna kategori 

hör de mest privatorienterade av Arosenius målningar, ofta är han själv huvudperson i verken 

och ofta förekommer även Ester Sahlin, kvinnan som dessa år stod i centrum för hans kärlek. 

Värt att notera är att både de verk som gjordes under den fungerande perioden av deras 

relation och de verk som skapades under och efter uppbrottet, i de flesta fall, är pessimistiska 

och desperata i sin framtoning. Flera gånger framställs konstnären som sjuk eller döende med 

blödande hjärta, en symbol för den ömtåliga, lättskadade kärleken, men även något som för 

tankarna till hans egen blödarsjuka. 
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I flera verk markeras avstånd och onåbarhet genom att till exempel ett vatten skiljer den 

längtande från föremålet för kärleken. Ett exempel på detta, Värmland och Skåne, kommer att 

presenteras separat senare. En intressant variant på detta tema är även Ki, Ki, Ki! Från 1903 

där ett posttåg går längs en räls som startar vid Sahlins fötter och slutar vid Arosenius. Här 

visas förvisso ingen onåbarhet, men avståndet till den älskade framgår med all önskvärd 

tydlighet. 

En annan återkommande detalj för Arosenius bilder av kärlekslängtan är att flera av dem 

innehåller skriven text. Under 1800-talet hade konstverks titlar blivit allt mer 

uppmärksammade och viktiga för hur verken tolkades och togs emot av kritiker och publik, en 

trend som symbolisterna i hög grad anammade.
53

 Genom att införa titeln, eller en annan text, i 

själva bilden adderar konstnären dessutom ytterligare en intellektuell dimension till 

tolkningen av verket.
54

 Arosenius betitlade de flesta av sina verk, vissa gånger med en text 

skriven direkt i verket. I de mest känslosamma bilderna av kärlekslängtan och förtvivlan 

utökas detta till att ord staplas på varandra och upptar en ansenlig del av målningen. Dessa 

texter och titlar ger ytterligare ingångar till verken, ibland genom att ge antydningar om 

sådant som inte syns direkt i målningarna, ibland genom att med förstärkningsord förtydliga 

ett ofta redan uppenbart stämningsläge. En liten blyertsteckning förstärkt med akvarell från 

1903 sammanfattar väl de teman som ständigt återkommer i Arosenius bilder av 

kärlekslängtan. Konstnären avbildas med ett blödande hjärta med Ester Sahlins porträtt i. Från 

hans mun kommer en lång rad av ord, ett upprepande; Fy fan, Fy fan!  

Efter 1903, när Arosenius fått distans till relationen med Sahlin, upphör de desperata bilderna 

av ensamhet som kärlekslängtan. Under åren som följde förekommer temat bara ett fåtal 

gånger, och då på ett helt annorlunda vis, det desperata och förtvivlade är utbytt mot en lugn 

romantisk längtan. För att visa på den stora spännvidden inom kategorin kommer de båda 

exempel som ska granskas närmare vara ett av varje typ, dels en romantisk målning i form av 

Kärleksdrömmar från 1905 och dels en mer desperat kärleksskildring, Värmland och Skåne 

från 1902. 
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Kärleksdrömmar 

 

Någon gång under 1905, det första året efter hemkomsten från Paris målades Kärleksdrömmar 

[Bild 1]. En ung kvinna i röd klänning sitter i förgrunden försjunken i tankar medan tre 

klassiska kärlekspar, representanter för hennes drömmar, radas upp i bakgrunden. Längst till 

vänster ses S:t Göran och prinsessan kyssandes bredvid den dödade draken. Rakt bakom 

kvinnan står Adam och Eva i sin lustgård och längst till höger återfinns Amor och Psyke. De 

tre paren är samtliga vanligt förekommande i konsthistorien som symboler för kärleken och 

blir här till övertydliga bilder av kvinnans tvåsamhetslängtan. Avståndet till deras lycka 

markeras även av det vatten som skiljer dem från drömmerskan. 

Målningen är typiskt symbolistiskt utformad, där paren blir uppenbara representanter för 

något utöver sig själva. Dagdrömmen som motiv ansluter till en tidig symbolistisk tradition, 

som vanligtvis anknyter till just religiösa eller mytologiska teman.
55

 Den röda färgen som 

återkommer i kvinnans och prinsessans klänningar, i Evas äpple och i förgrundens blommor 

förtydligar kärleken som bildens huvudtema. Också tornen till slottet i bakgrunden är röda 

även om slottet troligen främst ska ses som en påminnelse om målningens generella 

sagokaraktär. Strax ovanför Amors utsträckta hand flyger två dagsländor, symboler för livets 

korthet. Att de här uppträder i par kan dock möjligtvis visa mot att de inte bara vittnar om 

livets förgänglighet, utan även om dess fortlevnad.  

Dagsländan som symbol återkommer i flera av Arosenius verk. I Livet och döden (1905), där 

liemannen följer den frodiga livsgudinnan utgör den en otvetydig symbol för livets korthet. I 

den välkända målningen Självporträtt med blomsterkrans (1906) blir dagsländornas innebörd 

mer dubbel. Verket är utfört en kort tid efter att Arosenius var nära att dö av en blödning och 

strax före att hans dotter föds. Dagsländorna, som här uppträder i par, tycks här innesluta de 

båda betydelserna, livets förgänglighet och dess fortlevnad.
56

  

Även de mytologiska gestalterna hittas i flera av Arosenius verk. Värt att påpeka är att 

riddaren i Kärleksdrömmar framställs som en klassiskt ädel hjälte, vilket avviker från hur 

Arosenius riddare vanligen framträder. Arosenius hat mot Richard Bergh resulterade i flera 
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motiv där dennes Riddaren och jungfrun (1897) parodieras med självgoda riddare och 

tillbedjande flickor.
57

 Några sådana tendenser återfinns emellertid inte i Kärleksdrömmar. 

Den drömmande kvinnan är Eva Adler, Arosenius blivande fru, porträtterad året före 

giftermålet och det att Lillan föds. Vid hennes vänstra hand ligger en docka, bara markerad 

med blyerts i målningen som aldrig fullbordades. Fredlund väljer att se dockan som ett tecken 

på att hon precis lämnat barndomen bakom sig.
58

 Denna tolkning är förvisso möjlig men en 

annan tolkning ligger närmare tillhands. Då målningen är gjord året innan hennes dotter föds 

är det troligare att dockan pekar framåt mot denna familjelycka än bakåt mot hennes egen 

barndom. Verkets karaktär av längtan till kärleken, till det goda som kommer där ensamheten 

upphör, stärker denna teori. Möjligtvis vittnar också de två dagsländorna om den kommande 

generationen. 

 

Värmland och Skåne 

 

Under sin vistelse i Torsby 1902 målade Arosenius akvarellen Värmland och Skåne [Bild 2]. 

Detta exempel är valt då det på ett tydligt vis representerar konstnärens mest typiska bild av 

kärlekslängtan, den efter den onåbara kvinnan. Till verkets bakgrund hör att bilden, 

föreställande Arosenius och Ester Sahlin, skickades från Värmland med brev till Sahlin som 

vid tidpunkten befann sig i Skåne. 

I målningens förgrund avbildas Arosenius som halvliggande och gråtande sträcker ut sin hand 

mot Sahlin. Hon befinner sig emellertid på andra sidan ett vatten och vandrar bort ifrån 

konstnären, tillsynes utan att se honom. I bilden uppvisas vattnet som en markör för avstånd 

på ett mycket tydligt vis. Avståndet dem emellan förstärks ytterligare av texten, på Arosenius 

strandkant står det Värmland och på Sahlins Skåne.  

Ljuset och växtligheten blir i målningen till en förlängning av personernas sinnesstämning. 

Arosenius strand ligger i skugga och är bevuxen av tistlar och nässlor, själv är den gråtande 

konstnären klädd helt i svart. Sahlin däremot vandrar över en blomsterfylld äng som badar i 

sol. Hennes röda klänning blir i bilden till en kärlekssymbol, men värt att notera är att hon 

framställs i rött vid flera tillfällen i Arosenius konst, även efter att deras relation avslutats och 

bilderna snarare förmedlar bitterhet och ilska. De vita näckrosor som växer vid strandkanten 
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där Sahlin går är ännu en intressant detalj. Den vita näckrosen kunde ha flera olika betydelser 

i det symbolspråk som växte fram inom 1890-talets symbolistiska tradition. Den vanligaste 

innebörden, och den som allra bäst bidrar till förståelsen av detta verk är näckrosen som en 

symbol för en sexualitet knuten till den kvinnliga dragningskraften.
59

 Infogandet av 

näckrosorna i bilden innebär således att den kärlekslängtan som skildras inte bör ses som rent 

andlig utan även med en erotisk underton.  

Hur kvinnor framställs inom symbolismen är synnerligen tudelat. Samtidigt som det finns en 

stark trend att skildra kvinnan som den rena, goda och oskuldsfulla madonnan, finns en annan 

lika stark trend som behandlar kvinnan som en listig femme fatale, som med sin sexuella 

dragningskraft förgör mannen.
60

 Allra tydligast kanske denna dubbelhet framkommer i 

Edvard Munchs verk men även i exempelvis Carl Larssons symbolistiska måleri återfinns 

samma tendenser. Denna dubbelhet förekommer i hög grad även hos Arosenius. Värmland 

och Skåne är intressant så till vida att Sahlin på samma gång framträder som en ståtlig, ren 

kvinna som inte på något vis inbjuder mannen, samtidigt som näckrosornas erotiska underton 

och Arosenius desperata uppenbarelse leder tankarna mot det sexuella. Vanligtvis porträtteras 

kvinnorna i Arosenius verk mer entydigt som antingen madonna eller femme fatale. I 

Madonna från 1907 avbildas hustrun Eva sittande med dottern i knäet och med en gloria runt 

huvudet. Även Ester Sahlin framställs med gloria i Madonnan på bakgården från 1903, där 

hon ikläder sig rollen som Jesu moder i en parisisk statyett. Även om dessa två exempel är 

övertydliga finns det mängder med kvinnoskildringar som svarar mot samma tradition. Det 

finns även gott om målningar där kvinnan framställs som en ren femme fatale som utnyttjar 

sin sexuella dragningskraft till att driva med männens känslor. Ett bra exempel på detta är 

Den ljusa och den mörka sidan (Tantali kval) från 1902. Den har exakt samma grundmotiv 

som Värmland och Skåne, med en skuggad tistelstrand och en solig ängsstrand på andra sidan 

vattnet. Den enda skillnaden är att Arosenius är utbytt mot en äldre naken man som 

längtansfullt blickar mot ängsstranden där en leende naken kvinna står vid näckrosorna. Hon 

tittar finurligt och inbjudande mot mannen med sina armar utsträckta, väl medveten om att 

hon och hennes vackra omgivning är onåbara för mannen. I denna variant av motivet 

framträder en kärlekslängtan där släktskapet och influenserna från, den av Arosenius mycket 

uppskattade Fröding, blir mycket påtagliga. 
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Ensamhet som utsatthet och utanförskap 

 

Arosenius målningar av ensamhet som utsatthet och utanförskap är de av hans 

ensamhetsskildringar med tydligast koppling till folksagan. Den naturliga motsättningen 

mellan människor och troll eller mellan änglar och smådjävlar används för att förstärka 

känslan av missanpassning. Ofta är inramningen ett oväntat möte mellan de olika världarna, 

där en ensam individ kontrasteras mot en grupp av olikartade individer. Motiven är sällan 

direkt aggressiva utan förmedlar snarare ett budskap om avståndstagande. Ett bra exempel på 

detta är laveringen akta dig från 1907. I denna bild, som både i motiv och i stil mycket 

påminner om Hugo Simbergs (1873-1917) fanmotiv, ses en ensam djävul omgärdad av en 

grupp änglar som med förskräckelse och förvåning betraktar det lilla änglabarn som naivt 

närmar sig djävulen. Avståndstagandet är uppenbart; vi beblandar oss inte med sådana! 

Arosenius har i dessa verk inga fasta karaktärer för gott och ont. Istället för en sådan moral 

visar målningarna på ett generellt avståndstagande från det avvikande, där det ena gången kan 

vara en människa i en utsatt situation bland troll (Naken hos trollen, 1906), för att en annan 

gång vara omvända roller (Jätten i staden, 1905). 

Det är dock inte alltid en person ställs mot en grupp i dessa skildringar, det förekommer även 

att två individer ställs direkt mot varandra där den ena har ett enormt maktövertag. I 

Husförhör från 1907 tornar den väldiga, bistra prästen upp sig i förgrunden och fäster strängt 

blicken på den lilla, rädda flickan. Ett annat exempel på denna typ av maktrelation hittas i 

Prinsessan hos trollet från 1904 som utgör ett av de exempel som kommer att granskas 

närmare senare.  

Arosenius levde som bohem ett liv bredvid samhällsnormen och råkade ofta i konflikt med 

borgerskapet på gator och caféer. I vilken mån detta bidrog till hans utanförskapsmotiv är 

omöjligt att säga men i flera målningar ses han själv, eller någon av hans bohemkamrater, i 

situationer av utanförskap. Ett exempel på detta är verket Gatlopp från 1902 där han själv 

tillsammans med sin bohemgrupp skrattas ut av en stor mängd välklädda män i höga hattar.  

Denna kategori av ensamhetsbilder är återkommande under hela Arosenius konstnärskap, 

möjligen med undantag för hans sista levnadsår, 1908. De verk av dessa som innehåller 

sagoväsen har sin tydligaste förebild i den norska sagan och framförallt i sagomålaren 

Theodor Kittelsen. Även när de behandlar obehagliga situationer är de vanligtvis fyllda med 
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humor och värme. Målningar där bohemernas missanpassning visas fram är betydligt 

allvarligare i sin karaktär, bakom det skämtsamma framträder en irritation och ett förakt mot 

det etablerade samhället. Samtidigt utgör de en hyllning till det nietzscheanska bohemidealet, 

det delvis självvalda utanförskapet som är geniets lott. 

 

Jätten i staden 

 

Jätten i staden [Bild 3] är en av de oljemålningar i stort format som Arosenius färdigställde 

1905. Bilden visar en småstadsmiljö i kvällsljus. En samling hus är utspridda runt en pump 

som bildar centrum för ett litet torg. I bakgrunden skymtar en vik med några båtar och där 

bakom reser sig höga kullar. Till höger på torget står jätten. Storögd, gapande och med 

handen framför munnen utstrålar han förvåning, förundran och även en viss osäkerhet. 

Människor kommer från alla håll för att se den oväntade gästen. De flesta iakttar nyfiket på 

avstånd medan två personer, var av den ena är polis, närmar sig och försöker mota bort jätten. 

Känslan av utanförskap och missanpassning är uppenbar i detta möte mellan civilisationen 

och det vilda, men stämningen är inte hotfull. Jätten har sin klubba sänkt och tycks inte 

nämnvärt bry sig om människorna framför honom. Människorna å sin sida reagerar med 

avståndstagande snarare än rädsla. Det känslomässiga avståndet mellan jätten och 

människorna förstärks genom att jätten står i skuggan. Skuggranden blir till en linje mellan 

jättens värld och människornas. Detta är samma typ av gränsdragning för att visa på avstånd 

som Arosenius så ofta markerar genom en mur eller ett vattendrag.  

Bildidén till Jätten i staden är med största sannolikhet hämtad från Theodor Kittelsens 

Stortrold på Karl Johan från 1892.
61

 Även den sympati som Arosenius jätte skildras med har 

sitt ursprung hos Kittelsen. Vid denna tidpunkt var det mycket ovanligt att framställa negativa 

väsen på positiva, inkännande vis men i Kittelsen får Arosenius en förebild som genom sina 

många empatiska trollskildringar visade en ny väg.
62

 Jätten i staden uppvisar även stora 

likheter med den finska symbolistmålaren Hugo Simbergs bilder av fattigfan. Simberg 

använder i ett flertal målningar sin fangestalt just för att visa på utanförskap och 

missanpassning, där fattigfan ofta placeras i utsatta situationer i förhållande till människorna. 

Trots stora likheter i motiv, stil och teknik mellan Arosenius och Simberg finns det dock inga 
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bevis för att Arosenius ska ha sett och påverkats av Simberg.
63

  Här krävs det emellertid mer 

forskning då de uppenbara likheter som finns i bildidéer och utformning av, framförallt 

samspelet mellan änglar och fanfigurer, hos Arosenius och Simberg är så stora att det ter sig 

osannolikt att ingen påverkan skett. Vad jag upptäckt efter en genomgång av de båda 

konstnärernas olika vistelseorter är att de i alla fall under en period haft goda möjligheter att 

träffas. Simberg uppehöll sig nämligen i Paris från november 1903 till senvåren 1904.
64

 

Arosenius anlände som tidigare nämnts till Paris runt nyåret 1904. Båda konstnärerna bodde 

dessutom i Montparnasse och hade sitt umgänge inom den skandinaviska konstnärskretsen.
65

 

Det är lätt att lockas till att dra paralleller mellan jättens utsatta situation och Arosenius egna 

oförmåga till att anpassa sig efter samhällets normer och seder. Denna tolkning gör också 

Sandström, som förlägger händelsen till Göteborg med utsikt över Hisingen, och hävdar 

likheten mellan jättens situation och den som Arosenius upplevde när han landsteg i Göteborg 

efter Parisvistelsen.
66

 Fredlund visar däremot att staden som jätten förirrat sig in till är 

Kongsvinger, som Arosenius tillsammans med Spolén besökt ett par år före målningens 

tillkomst, vilket visar på faran med att göra långtgående jämförelser mellan en konstnärs verk 

och dennes liv.
67

  

Att händelsen är förlagd till Norge är sannolikt ingen slump. Arosenius var starkt påverkad av 

den norska sagan och sagokonsten, exempelvis av Asbjørnsens och Moes Eventyrbog for 

Børn (1883-87) som illustrerades av Kittelsen och Erik Werenskiold.
68

 Även andra 

trollskildringar hos Arosenius har medvetet lagts till norska miljöer, exempelvis i hans 

välkända sagoserie Sagan om de sex prinsessorna från 1905 och i Barndomsporträtt av Per 

Krogh från samma år. 

 

Prinsessan hos trollet 

 

Det andra exemplet på hur Arosenius skildrar utsatthet är Prinsessan hos trollet [Bild 4] från 

1904. I ett mörkt smutsigt rum, med spindlar hängande från taket ligger ett sovande troll. På 

sängkanten sitter en prinsessa och blickar uppgivet men behärskat rakt framför sig. Hennes 
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hållning och blick utstrålar hjälplöshet men även ett accepterande av situationen. Spindlarna i 

taket samt den råtta som kilar fram under sängen är förstärkningselement till den ogästvänliga 

miljön.  

Både till stil och till motiv ser bilden ut att vara tagen ur en saga men den innehåller även en 

erotisk dimension som folksagan saknar. Normalt vis kommer inte sagoprinsessan hela vägen 

till trollets säng, men här gör hon det. Trollet sover redan och prinsessans skor som hon tagit 

av och ställt jämte sängen vittnar om att hon inte bara för tillfället slagit sig ner på 

sängkanten. I en skiss till verket förtydligas prinsessans utsatthet ytterligare. Trollet sover där 

med ett stort belåtet leende, prinsessan, som i skissen är tydligt gravid, tycks vara klädd i bara 

nattkläder och en djurlik varelse vaktar vid en dörr. Även om lite av det råa och övertydliga 

har skurits bort i det färdiga verket är utsattheten fortfarande påtaglig.  

Grundidén till verket, en prinsessa som hålls fången av ett troll har en lång historia inom 

måleriet men främst inom litteraturen. Variationer på temat är återkommande inom den 

nordeuropeiska sagotraditionen. I Norden var idén vid denna tid förmodligen mest känd 

genom Asbjørnsen och Moes nedteckning av folksagan Soria Moria slott, som Kittelsen 

senare gjorde en vida spridd bildserie av. Arosenius var förtrogen med de norska sagorna och 

säkert med flera på samma tema som kan ha legat till grund för bildidén.  

Det är på sin plats att påpeka att det däremot inte tycks finnas några kopplingar mellan 

Arosenius och John Bauer (1882-1918) som vid denna tid började utvecklas till Sveriges 

förmodligen främsta sagomålare. Bauer debuterade som illustratör för sagor hösten 1903, 

alltså vid samma tid som Arosenius lämnade Sverige för sin Europaresa.
69

 Det finns således 

inga skäl att tro att Arosenius sett Bauers verk vid tidpunkten för Prinsessan hos trollet. Bauer 

hade vid denna tidpunkt inte heller funnit någon egentlig egen stil i sagoskildringarna som 

istället vittnar om stark påverkan från Carl Larsson och de norska sagotecknarna.
70

 När 

Bauers stora genombrott kom i och med Bland tomtar och troll 1907 var Arosenius 

trollperiod redan tillända. Deras trollskildringar har däremot gemensamma förebilder, dels 

genom Kittelsen och den norska sagan och dels genom Arosenius favoritskald, Gustaf 

Fröding. Frödings dikt Ett gammalt bergtroll, där det osäkra, dumma trollet funderar över om 

han ska röva bort prinsessan eller inte är en synnerligen trolig inspirationskälla till Arosenius 
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målning. För Arosenius, som för många andra av tidens bohemer, verkade Frödings poesi som 

en bekräftelse av en självbild byggd på utanförskap och avskärmning från samhället.
71

  

Prinsessan hos trollet tillkom under en av Arosenius svåraste perioder, den av sjukdom och 

alkohol präglade Paristiden. Gudrun Höyer-Ellefsen som tog hand om honom under hans 

svåraste sjukdomsperioder är den som fått stå modell för prinsessan. Även om det inte fullt ut 

kan beläggas är det inte långsökt att tänka sig att relationen mellan Arosenius och Höyer-

Ellefsen skapade grunderna för bildidén. Arosenius som identifierade sig med Fröding och 

dennes missanpassade troll var sängliggande medan Höyer-Ellefsen tålmodigt passade upp på 

honom och var vid hans sida. En annan nyckel till förståelse av bilden ger Sandström som 

pekar på Höyer-Ellefsens norska nationalitet.
72

 Som tidigare nämnts finns det en tydlig 

koppling mellan trollet och det norska i Arosenius måleri, antingen genom att troll avbildas i 

norska miljöer eller genom att de förekommer tillsammans med norska personer. 

 

Ensamhet som tomhet och vemod 

 

De dystra, nedstämda bilder som tillhör denna kategori målades med ytterst få undantag under 

två olika perioder av Arosenius konstnärskap. Den första perioden inföll under 1902 och fram 

till det att Europaresan inleds hösten 1903. Under denna tid intresserade sig Arosenius för 

Olof Sager-Nelsons dunkla och vemodiga symbolism, och lånar därur en dov gröngul 

färgskala som sedan dominerar även Arosenius verk av denna karaktär. Han har däremot inte i 

någon större utsträckning lånat motiv och bildidéer från Sager-Nelson, men den dystra 

stämningen i dennes stadsmotiv från Brügge och Paris var sannolikt en av de starkaste 

influenserna bakom Arosenius vemodsmåleri. Under denna tidiga period skapas de flesta och 

de främsta av Arosenius dystra ensamhetsskildringar, exempelvis Det stängda bryggeriet och 

Ensam med Gud som kommer att presentera närmare senare. Nu målades även Den sista 

kringlan, en speciell bild inom denna genre där en liten ensam kringla, på ett för ändamålet 

alldeles för stort fat, får spela den roll som vanligtvis tillkommer levande ting i Arosenius 

konst. Kringlans ensamhet och litenhet markeras ytterligare genom att fatet vinklas mot 
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betraktaren med ett förvridet perspektiv, i vad Sandström menar kan vara Sveriges första 

medvetet naivistiska målning.
73

  

Den andra perioden i Arosenius konstnärskap som uppvisar denna typ av bilder infaller 1907, 

det första året i Älvängen. I grunden är motiven och stämningarna desamma under de båda 

perioderna med ett undantag. Medan målningarna 1902-1903 återkommande innehöll vatten, 

murar eller staket som markörer för avstånd eller otillgänglighet, på samma vis som 

diskuterades i samband med målningarna av ensamhet som kärlekslängtan, så lyser dessa 

attribut med sin frånvaro i verken från 1907. Istället förekommer vägen eller stigen som 

symbol i de flesta av dessa verk, människor som ensamma vandrar framåt utan något mål i 

sikte. Ett belysande exempel från denna period är temperamålningen Vinter där en frusen 

dräng vandrar genom ett snölandskap längs en smal stig. 

Inom denna kategori av ensamhetsbilder går det tydligast att se den påverkan på Arosenius 

konst som kom från den kontinentala traditionen. Med utgångspunkt i Böcklins måleri 

uppstod en gren av symbolismen där naturens och vädrets krafter stod i centrum och ställs i 

relation till människans obetydliga litenhet. Arosenius ansluter i stor utsträckning till denna 

tradition genom att använda väderleken och årstiderna som stämningsmarkörer. Tydligast kan 

detta exemplifieras genom att han i nästan samtliga sina vemodsmålningar, både från den 

tidiga och sena perioden, avbildar snölandskap. I något fall skildras sträng kyla och rikligt 

med snö, som i tidigare nämnda Vinter, men vanligtvis är det den gråa, slaskiga årstiden med 

spridda snöfläckar som avbildas.  

Något annat som är utmärkande för denna kategori är att Arosenius nästan aldrig väljer att 

porträttera varken sig själv eller någon av sina bekanta i verken. Vanligtvis vimlar det av 

bekanta ansikten i hans konst, konstnären själv, vännerna, hans kvinnor och senare även 

dottern. Men i dessa bilder är det någon gång mytologiska personer, men framförallt anonyma 

främlingar som skildras, namnlösa barn, män eller gummor. Något undantag finns, som när 

Ester Sahlin avbildas frysande på en höstlig parkbänk, men i förhållande till Arosenius övriga 

konst är likväl trenden mot det anonyma mycket tydlig. 
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Det stängda bryggeriet 

 

Akvarellen Det stängda bryggeriet [Bild 5] från 1902 exemplifierar väl det sätt på vilket 

Arosenius skildrar den vemodiga, dystra ensamheten. Platsen som visas är Wahlgrenska 

bryggeriet, avbildad från motsatta sidan av Mölndalsån.
74

 Alla fönster till det gamla 

bryggeriet är mörka och stängda, en bom är lagd framför dörren. Hela byggnaden utstrålar en 

känsla av tystnad och övergivenhet. Ytterligare förstärkning åt denna känsla erhålls genom det 

kalla vinterlandskapet samt genom de råttor som kilar runt framför byggnaden. 

Framför bryggeriets stängda port sitter en hopsjunken, nedstämd person med sänkt blick. 

Fredlund identifierar personen som Bacchus,
75

 medan Asplund nöjer sig med att beskriva 

personen som ”en gammal försupen faun”.
76

 Det är tänkbart att han ska representera den 

dryckeslängtan som blivit otillfredsställd i och med att bryggeriet stängts, men han kan även 

betraktas som en före detta anställd som nu blivit utkastad till arbetslöshet. Intrycket av 

ensamhet och utestängdhet markeras genom den mur, med stängd port, som skiljer mannen 

från bryggeriet. I målningens vänstra hörn finns dessutom en text som tydliggör situationen, 

Finis, latin för slutet.  

Det är emellertid inte den nedstämda faunen som är målningens huvudmotiv, utan bryggeriet. 

Mannens funktion är istället att förstärka känsloläget och stämningen. Detta konstnärliga 

grepp, att låta en person som vanligtvis avbildas i litet format, förstärka och bekräfta bildens 

karaktär och känsloläge istället för att vara dess fokus är ett uttryck för en stark symbolistisk 

tradition med rötter hos, inte minst, Arnold Böcklin.
77

 De kala träden fyller samma funktion, 

spretigt och dystert tycks de sträcka sina grenar mot skyn. Väder och växtlighet är 

återkommande förstärkare av stämningen i symbolistiska verk och även här kan det anas en 

koppling till Böcklin som i flera målningar använder träd till just detta.
78

  

Målningen skapades under en period då Arosenius konst utvecklades snabbt. Bildens 

stämningsläge visar på influenser från den kontinentala symbolismen och Böcklin, och 

färgtonen närmar sig den hos Sager-Nelson. Det är likväl mycket typiskt Arosenius att den 

person som placeras in i bilden är en komiskt framställd Bacchus, den skämtsamma sagan 
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möter verkligheten. Det stängda bryggeriet uppvisar flera av de ensamhetsmarkörer som 

Arosenius ofta återkom till. Muren som skiljer den dystra mannen från bryggeriet är en 

symbol för avstånd och oåtkomlighet på liknande vis som vattnet är det i verk som 

Kärleksdrömmar och Värmland och Skåne. Ån som rinner förbi i förgrunden visar även den 

på ett avstånd, i detta fall ett avstånd gentemot betraktaren vilket förstärker det ödsliga 

intrycket.  

Det tillbommade huset där alla fönster och dörrar är stängda är också det återkommande i de 

verk av Arosenius där det tysta, ensliga och ensamma framhävs. Ett annat exempel på detta är 

Den stängda krogen från 1902. Även här rinner Mölndalsån förbi i förgrunden, en ylande 

hund har ersatt Bacchus framför tillbommade, stängda byggnader. Här återkommer också de 

kala, spretiga träden som ytterligare en stämningsmarkör. 

 

Ensam med Gud 

 

Det andra exemplet på den tomma och vemodiga ensamheten är den lilla akvarellen Ensam 

med Gud [Bild 6] från 1903. På en tom innergård står en ensam positivspelare. Han blickar 

förväntansfullt upp mot fönstren och balkongerna men allt är stängt och tillslutet. Den 

inramande innergården gör känslan av slutenhet och ödslighet ännu starkare än i Det stängda 

bryggeriet. Mannens litenhet i relation till husen markeras genom hans höjda blick och 

förstärks av att husen sträcker sig nästan hela vägen till målningens överkant, bara en tunn 

strimma av himlen är synlig. Även i denna bild är den i litet format framställda personens 

funktion att förstärka och bekräfta bildens stämningsläge. 

Genom att den positivhalande mannen utför en handling vars syfte förutsätter en publik 

framstår han som mer ensam än om han hade saknat instrumentet, på samma vis som en 

person som sitter ensam på en stol ser mer ensam ut om man ställer en tom stol bredvid. 

Samma funktion har vagnen som står parkerad mot husväggen. Även här saknas något för att 

den ska kunna tjäna sitt syfte, frånkopplad framstår den som halv. 

I detta verk som i många andra, bidrar årstiden och vädret till att förstärka den dystra 

stämningen. Snö ligger fläckvis på taken och en halvsmält snöhög finns kvar på gården. 

Samma väderlek med halvsmält snö återkommer i de flesta av Arosenius skildringar av den 

dystra, vemodiga ensamheten från åren 1902 och 1903, Det stängda bryggeriet, Den stängda 



30 
 

krogen och i November där Ester Sahlin sitter ihopkrupen på en parkbänk och ser ut att frysa. 

Förutom snöfläckarna återkommer här även andra av Arosenius symboler för denna typ av 

motiv, kala träd och mörka slutna hus. 

Ensam med Gud är ett av de verk där Arosenius skrivit in titeln i målningen. Därmed blir 

titeln en direkt del av verket och erbjuder en extra ingång till förståelse av målningen. Hur 

begreppet Gud ska tolkas i bilden är dock inte uppenbart och försök att närma sig en sådan 

tolkning är med nödvändighet spekulativ. Den begrundan som mannens ödsliga ensamhet bör 

ge upphov till kan vara en möjlig förklaring, ensam med Gud skulle i så fall ha en innebörd 

liknande ensam med sina tankar. En annan tolkning är att läsa in Gud i allt det stora och 

väldiga som omger mannen, Gud som det man känner sig liten inför. En sådan gudsbild 

återfinns i alla fall i andra av Arosenius verk, exempelvis i Guds finger från 1907 där en man 

står vid ett vägskäl och tvekar. Ett väldigt finger sänker sig från himlen, nästan som om det 

skulle krossa mannen, och pekar ut riktningen åt honom. Problemet är bara att fingret är så 

stort i förhållande till vägarna att det är omöjligt att veta vilken väg den pekar på. 

     

Den rofyllda och harmoniska ensamheten 

 

Denna kategori av ensamhetsskildringar skiljer sig avsevärt från de övriga tre, den är 

optimistisk och visar på ensamhetens positiva sidor. Ofta används begreppet ensamhet som 

genomgående negativt värdeladdat, och ur den utgångspunkten går det att ifrågasätta denna 

kategoris utformning och giltighet. Tanken med denna kategori är emellertid att visa på den 

kontrast gentemot övriga ensamhetsskildringar som Arosenius bilder av den harmoniska, 

självvalda ensamheten uppvisar. Denna harmoniska ensamhet består dels i att vara själv och 

dels i den positiva inställningen till detta, att för stunden vara sig själv nog. Denna ensamhet 

handlar inte om att vara utesluten ur något sammanhang utan om att finna vila i den egna 

personen. 

De flesta av dessa verk tillkommer åren 1907 och 1908 och är motivmässigt knutna till det 

egna hemmet i Älvängen. Favoritmodellen är dottern, som avbildas helt uppslukad av något 

nytt föremål eller fenomen, ovetande och ointresserad av allt annat som kan tänkas försiggå i 

omgivningen. Hon porträtteras djupt koncentrerad sittande med sin docka i fotogenlampans 

sken i Lillan vid lampan från 1908 och samma år finns även en fantastisk skildring av hur hon 

upptäcker sin egen skugga i den svaga köksbelysningen, Köksinteriör. Poängteras bör att det 
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är långt ifrån alla bilder av Lillan som uppvisar denna rofyllda ensamhet, minst lika ofta är det 

full rörelse omkring henne, där hon till exempel dansar med sina dockor som fått liv, bilder 

som utstrålar allt annat än ensamhet. 

När det gäller Arosenius stillsamma skildringar från hemmet är det omöjligt att inte dra 

paralleller till Carl Larssons måleri. Larssons ljusa, lätta färger är förvisso hos Arosenius 

utbytta mot mörkare toner men i motiv och stämning är likheterna ibland stora. Att Arosenius 

i sina målningar av det lugna livet i Älvängen influerades av Larssons motiv från Sundborn är 

tydligt, inte minst just genom att Larsson gjorde denna typ av motiv accepterade i det svenska 

konstlivet. 

Även om de allra flesta av Arosenius målningar av den harmoniska ensamheten tillkom under 

åren i Älvängen så finns det några få exempel på denna typ av bilder från tidigare år. De är 

verkligen inte vanliga, Arosenius bilder från åren före dotterns födelse var nästan uteslutande 

antingen livliga, ibland rent hetsiga, eller dystra, men mitt bland ångest och alkohol dyker ett 

par rofyllda verk upp. Ett exempel på detta är Sagoprinsessan som skapades under Arosenius 

ångestfyllda Paristid, men likväl utstrålar ett rofyllt lugn. Detta är ett av de två verk som 

kommer behandlas närmare. Det andra exemplet är Flickan och Ljuset, en av de målningar 

föreställande Lillan som bäst sammanfattar Arosenius vanligast förekommande behandling av 

den rofyllda och harmoniska ensamheten. 

 

Sagoprinsessan 

 

Ett intressant exempel på den rofyllda ensamheten kommer från akvarellen Sagoprinsessan 

[Bild 7] från 1904. Modell för prinsessan var Gudrun Höyer-Ellefsen, men här framställs hon 

på ett helt annat vis än i Prinsessan hos trollet. Hon ligger utsträckt i gräset, vilande eller rent 

av sovande, hela hennes kropp och ansiktsdrag vittnar om ett avslappnat lugn. Den avspända 

känslan markeras ytterligare av hennes utsläppta hår. Långt bort i bakgrunden avbildas ett 

slott av samma typ som även återfinns i exempelvis Kärleksdrömmar och Barndomsporträtt 

av Per Krohg, enligt Bjurström är förebilden franska medeltidsslott.
79

 Avståndet till det slott, 

där man kan förmoda att prinsessan hör hemma, förstärker känslan av hennes harmoniska 

ensamhet, stora tomma vidder skiljer henne från hennes vardag. Bilden som förmedlas är den 
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av en självvald paus, slottet finns där, återigen välkomnande, när hon väljer att återvända. 

Vägen dit går längs en stig som förbinder henne med slottet.  

Hennes blåa klänning kan möjligtvis ses som en symbol för prinsessans rena jungfrulighet, 

men den tolkningen försvåras av den vita näckrosen som ligger på hennes bröst. Som 

nämndes i samband med Värmland och Skåne var den vita näckrosen inom symbolismen en 

symbol för kvinnans sexuella dragningskraft, ett faktum som kan tyckas göra bilden 

motsägelsefull. Förutom näckrosen finns inget annat i bilden som pekar mot det erotiska, för 

även om Höyer-Ellefsen är vacker finns inget i hennes hållning, klädsel eller uttryck som 

vittnar om något sexuellt. Det finns inte heller någon betraktare eller något annat i bilden som 

för tanken till det erotiska. Häri ligger förvisso en intressant spänning, den vilande ensamma 

jungfrun som likväl bär förmågan att genom sin dragningskraft förleda männen, en spänning 

som inte är helt ovanlig inom det symbolistiska måleriet.  

En helt annan tolkningsmöjlighet presenteras av Sandström som påminner om att näckrosen 

inom 1890-talets symbolism även kunde vara en symbol för döden och evigheten.
80

 Denna 

tolkning känns emellertid inte så stark. Det finns inget i den vilande prinsessan som tyder på 

sjukdom eller död, och Arosenius, som använder näckrosen som symbol i åtskilliga verk, 

använder den mig veterligen aldrig som dödssymbol.
81

 Istället dyker näckrosen regelbundet 

upp i verk där de kvinnor Arosenius åtrådde under sina bohemår förekommer. I hans sista 

portätt av Ester Sahlin från 1904 är bakgrunden fylld av vita näckrosor och näckrosblad 

skymtar även i bakgrunden till hans kända porträtt av Höyer-Ellefsen från 1905. 

Sagoprinsessan är gjord senare på året än Prinsessan hos trollet och stilen är markant 

annorlunda. Medan Prinsessan hos trollet är tämligen kärv och kantig är Sagoprinsessan 

rytmisk och mjuk. Den avviker därmed från den förenklade, naiva stil som hans 

sagoskildringar oftast uppvisar. Istället kan man, inte minst i Höyer-Ellefsens ansikte ana 

påverkan från den renässanskonst som Arosenius såg och uppskattade i Tyskland och Paris. 

Målningen är på flera vis ovanlig för Arosenius. Bilder av rofylld ensamhet skapade han 

nästan enbart under sina sista år, då familjelyckan tycks ha lugnat hans sinne. Men här skapas 

plötsligt en avslappnad prinsessa, behagligt liggande i gräset, mitt under den besvärliga 
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Paristid som kännetecknas av hetsiga bilder av blod och ångest. Spekulationer om hur detta 

kommer sig lämnar jag därhän, och nöjer mig med att konstatera att Sagoprinsessan är en av 

Arosenius mest sentimentala och harmoniska målningar. 

 

Flickan och ljuset 

 

En av de tidiga målningar där Lillan representerar den harmoniska ensamheten är Flickan och 

ljuset [Bild 8] från 1907. I ett mörkt rum med ett stearinljus på en spiselkrans som enda 

ljuskälla ses Lillan förundrat och stillsamt blicka upp mot ljuset. Bilden är fylld av tystnad 

och lugn. Flickan är uppenbart fascinerad av ljuset och betraktar det med barnets nyfikenhet. I 

denna bild, och även i övriga målningar av Lillan inom denna kategori, är hon bortvänd från 

betraktaren. Det finns inte någon kontakt åt det håll varifrån vi ser henne, vilket bidrar till 

känslan av hennes ensamhet, Lillan befinner sig i sitt eget universum. Även om man kan 

förmoda en vuxen närvaro finns det inget i bilden som vittnar om det, och flickan tycks inte 

på något vis märka av det. Fredlund drar ur flickans bortvändhet i dessa bilder, paralleller till 

det romantiska måleriets identifikationsfigurer, personer som leder betraktaren in i tavlan, för 

att uppleva verket ur denna persons ögon.
82

  

Den lilla flickan avbildas snett uppifrån, något som får henne att se ännu mindre ut. Ett foto 

av kakelugnen i Älvängen visar dessutom att proportionerna är förvanskade, bottensockeln är 

förstorad och flickan förminskad.
83

 Allt detta för att hon ska framstå som liten inför den 

väldiga kakelugnen och det stora mirakel som ljuset representerar. Att förminska en person i 

en bild gör vanligtvis att personen ser mer hjälplös och utsatt ut. Då denna bild utstrålar 

trygghet och tillit på ett vis som för tankarna till det religiösa, blir denna förstärkta hjälplöshet 

enbart till något som gör det betraktade miraklet kraftfullare.
84

  

Till föregångarna och förebilderna till detta och liknande verk hör som tidigare nämnts Carl 

Larsson. Förutom Larsson är det dessutom mycket sannolikt att den danska målaren Vilhelm 

Hammershøi (1864-1916) var en stor inspirationskälla till interiörbilderna från Älvängen. 

Hammershøi var en mästare när det kom till att skapa levande interiörer. Med utgångspunkt i 

en gråskala fångade han ljus och skuggor på ett imponerande vis. Arosenius däremot brukade 
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i sin mer naiva konst sällan fokusera på ljus och skuggor, och i de fall han gjorde det återgavs 

de vanligtvis inte realistiskt. Detta ändras i bilderna av Lillan på upptäcktsfärd i hemmet. Nu 

börjar Arosenius måla ljus och mörker på ett vis som påminner om Hammershøi, det kanske 

bästa exemplet är just Flickan och ljuset. En ytterligare likhet värd att nämna är att Arosenius 

porträtterar Lillan i målningarna på liknande vis som Hammershøi skildrade hustrun Ida. 

Precis som i bilderna av Lillan avbildas Ida, betraktad bakifrån eller snett bakifrån, ofta i färd 

med någon syssla eller bara stående avslappnad vid ett fönster.  

Influenserna från Larsson och Hammershøi har Arosenius omvandlat till en personlig stil. 

Målningarna av Lillan tillhör vår konsthistorias mest ingående barnskildringar, där det 

ensamma men trygga barnet porträtteras för sin egen skull och utan att bara vara ett tillbehör 

till vuxenvärlden. 
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Sammanfattning och diskussion 

 

Med syftet att finna en lämplig kategoriindelning av Arosenius ensamhetsmotiv har stora 

delar av hans produktion granskats. Detta mynnade ut i en indelning där fyra olika typer av 

ensamhetsbilder särskilts. Dessa kategorier, som sedan legat till grund för den övriga 

analysen, är ensamhet som kärlekslängtan, ensamhet som utsatthet och utanförskap, ensamhet 

som tomhet och vemod, samt den rofyllda och harmoniska ensamheten. Det blev under 

arbetets gång tydligt att de fyra kategorier av ensamhetsmotiv som valts fungerade mycket väl 

för att avgränsa och precisera hur Arosenius skildrar ensamhet i sin konst. Av alla de verk 

som granskats under uppsatsens gång, nämnda såväl som ickenämnda, är det ytterst få som 

har varit svåra att direkt placera in i någon av kategorierna. Då undantagen varit så få, har 

uppsatsens kategoriindelning fungerat väl som grundläggande mall för betraktandet av 

Arosenius ensamhetsbilder.  

En ambition med arbetet har varit att kartlägga vid vilka tidsperioder de olika typerna av 

ensamhetsskildringar tillkommit. I de flesta fall har tydliga tidstendenser visat sig. 

Målningarna av ensamhet som kärlekslängtan skapades nästan uteslutande under Arosenius 

relation med Ester Sahlin, åren 1902 och 1903. Åren därefter tillkom endast enstaka verk av 

denna karaktär, och då i mycket lugnare versioner. Den kategori som förekommer mest jämnt 

fördelat genom Arosenius karriär är med god marginal den som skildrar ensamhet som 

utsatthet och utanförskap. Dessa verk målades aldrig i någon stor omfattning utan dyker 

istället upp då och då genom konstnärskapet med undantag för Arosenius sista levnadsår, 

1908, då jag inte funnit något sådant motiv. De dystra och vemodiga ensamhetsbilderna 

förekommer i två väl avgränsade perioder. De flesta verken målades under 1902 och 1903, 

sen följde ett längre uppehåll innan motiven återigen dök upp i ett antal versioner 1907. Verk 

som visar den rofyllda och harmoniska ensamheten återfinns mycket sparsamt åren fram till 

och med 1906. Men i samband med paret Arosenius flytt till Älvängen förändrades detta och 

åren 1907 och 1908 målades ett stort antal verk av denna karaktär. Tillsammans med 

målningarna av ensamhet som kärlekslängtan är bilderna av den harmoniska ensamheten de 

som är mest intimt förbundna med ett specifikt skeende i Arosenius liv. Medan målningarna 

av kärlekslängtan är starkt kopplade till relationen med Ester Sahlin är de harmoniska verken 

minst lika starkt kopplade till den familjelycka som präglade konstnärens sista år. 

Det finns ett antal återkommande motiv och bildidéer i Arosenius ensamhetsmåleri. 

Kartläggningen av dessa har varit grundläggande för förståelsen av ensamhetsmotiven och till 
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stor hjälp vid jämförelsen mellan likartade verk. De viktigaste tendenser jag funnit angående 

de återkommande bildidéerna följer nedan. 

Användandet av väder och växtlighet som stämningsförstärkare genomsyrar Arosenius 

konstnärskap. Snölandskap och spretiga kala träd förekommer frekvent, framförallt i de 

vemodiga ensamhetsskildringarna. Vackra blommor, ofta badande i sol, signalerar glädje och 

välmående, näckrosor visar mot lust och sexualitet, medan tistlar, nässlor och vissnande blad 

markerar smärta, desperation och nedstämdhet. Dessa stämningsmarkörer är i Arosenius konst 

sällan subtila antydningar, utan används vanligen på tydliga och direkta vis.  

En annan återkommande detalj i Arosenius måleri är användandet av vatten för att visa på 

avstånd och onåbarhet. Vattendrag skiljer den älskande från den älskade. Ensamheten och 

isoleringen förstärks genom att placera huvudpersonen på ena sidan ett vatten och det 

eftersträvansvärda målet, eller rent av betraktaren, på andra sidan. Inte bara vatten används för 

detta syfte utan även exempelvis murar och staket finns infogade i bilderna med liknande 

resultat. Dessa avståndsmarkörer är vanligast förekommande i de verk som skildrar ensamhet 

som kärlekslängtan eller som tomhet och vemod. 

Infogad text i målningarna förekommer regelbundet. I de flesta fall utgörs texten enbart av att 

titeln är skriven direkt i verket, men ibland är det längre texter som målats in. Vissa gånger 

kan texten vara dunkel och svårtolkad, men oftast ger den en tydlig fingervisning om verkets 

innehåll, där det skrivna ordet bekräftar det stämningsläge som bilden i övrigt uppvisar. Mest 

regelbundet förekommer text i målningarna av kärlekslängtan, men är vanligt inom samtliga 

kategorier bortsett från den rofyllda och harmoniska ensamheten. 

Uppsatsen har även behandlat vilka personer och gestalter som återkommer i Arosenius 

ensamhetsskildringar. Den tydligaste tendens jag funnit angående detta är användandet av 

sagofigurer i de verk som visar ensamhet som utsatthet och utanförskap. Här gestaltas troll, 

änglar och djävlar för att kontrastera tillhörighet mot att inte passa in. Annars är bilderna 

vanligtvis mer vardagsnära, både målningarna av ensamhet som kärlekslängtan och de 

harmoniska ensamhetsskildringarna innehåller mestadels personer från konstnärens närhet. 

Arosenius själv avbildas i många verk, för det mesta tillsammans med Ester Sahlin. 

Bohemkollegorna porträtteras likaså, och även de kvinnor som var viktiga för honom efter att 

relationen med Sahlin avslutats, Gudrun Höyer-Ellefsen, Eva Adler och Lillan. Endast i de 

vemodiga ensamhetsbilderna är det vanligt att anonyma, namnlösa personer avbildas. 
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En annan ambition med uppsatsen har varit att undersöka vilka konstnärer som influerat och 

påverkat Arosenius ensamhetsmåleri. En sådan lista kan naturligtvis göras mycket lång, fokus 

här har emellertid varit att redovisa den påverkan som lett till bestående och för uppsatsen 

relevanta avtryck, snarare än snabbt övergående påverkan som bara kommer till uttryck i 

enstaka verk.  

Arosenius stilutveckling har inte tillhört arbetets huvudfokus, men för att skapa sammanhang 

och bakgrundsförståelse har de viktigaste dragen behandlats. Under de första åren av hans 

konstnärskarriär kommer de tydligaste stilinfluenserna från Carl Wilhelmssons realism och 

Albert Engströms skämtteckningar. I samband med att Arosenius träffade Ole Kruse sker 

dock en förändring där han successivt distanserar sig från Wilhelmsson till förmån för en 

allmogeinspirerad stil som närmar sig naivismen. Från Kruse härstammar även Arosenius 

intresse för renässanskonst, något som kommer till uttryck i många porträtt. Kruses 

allmogeideal kombineras med en grön färgskala hämtad från Olof Sager-Nelson, varifrån 

Arosenius även lånar en mer utdragen stil. De sista åren sker inga stora stilmässiga 

förändringar bortsett från en av Vilhelm Hammershøi påverkad ljusbehandling som återfinns i 

målningarna från Älvängen. 

Motiv- och stämningsmässigt kommer inspirationen inte enbart från andra konstnärers 

målningar utan även från litterära verk. I bilderna av ensamhet som kärlekslängtan och som 

utsatthet uttrycks ofta en hopplöshet och en oförmåga till kontakt med starkt släktskap till 

Gustaf Fröding. Den förtvivlade konstnärens utanförskap hos Fröding blandas hos Arosenius 

med Friedrich Nietzsches geniideal där utanförskapet blir en nödvändighet och en stolthet. 

Nietzsches påverkan märks tydligast under första delen av Arosenius bohemtid, åren fram till 

och med 1903, medan influenserna från Fröding kvarstår genom hela konstnärskapet. 

Under de första åren av 1900-talet tar Arosenius intryck av den symbolistiska konsten från 

kontinenten. Den största förebilden för de nordiska symbolisterna var Arnold Böcklin, som 

även Arosenius djupt beundrade och som starkt påverkade hans symbolistiska motiv. Särskilt 

tydligt framkommer denna påverkan i Arosenius ödesmättade, dunkla miljöer i de vemodiga 

ensamhetsbilderna. Användandet av natur och växtlighet för att förstärka målningarnas 

stämningsläge är en återkommande detalj i dessa verk som visar på släktskapet till Böcklin 

och hans efterföljare. En annan inspirationskälla till de vemodiga målningarna är Sager-

Nelsons dystra stadslandskap från Brügge och Paris som är målade i ett stämningsläge som 

ligger mycket nära Arosenius vemodsmåleri från 1902 och 1903. 
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Den främsta förebilden för Arosenius bilder av ensamhet som utsatthet och utanförskap är 

sannolikt den norska sagomålaren Theodor Kittelsen. Från Kittelsen hämtar han bildidéer med 

oväntade möten mellan den otyglade naturen och civilisationen, när troll och människa 

plötsligt står öga mot öga i varandras miljöer. Precis som hos Kittelsen finns inga tydliga 

gränser mellan gott och ont i dessa möten, såväl trollet som människan kan ena gången vara 

förövaren och andra gången offret. Ett flertal verk av Arosenius, varav de flesta tillhör 

kategorin ensamhet som utsatthet och utanförskap, uppvisar även stora likheter med 

målningar av den finska symbolisten Hugo Simberg. I den tidigare forskning jag tagit del av 

finns det dock ingen som lyckats visa att Arosenius sett och tagit intryck av Simbergs konst. 

Efter en jämförelse mellan de båda konstnärernas resor har jag emellertid funnit att de under 

en period på några månader bodde i parisdistriktet Montparnasse samtidigt och att de båda 

umgicks i skandinaviska konstnärskretsar där. Således finns här utrymme för vidare forskning 

för att eventuellt kunna finna en koppling dem emellan. 

Under Arosenius sista levnadsår 1907 och 1908, då familjen bodde i Älvängen, målades de 

allra flesta av hans rofyllda och harmoniska ensamhetsverk. Denna tid kom inspirationen 

främst från Carl Larsson och Vilhelm Hammershøi och deras interiörmålningar från Sundborn 

respektive Köpenhamn. Från Larsson kom framförallt den för tiden vågade idén att skildra det 

vardagliga familjelivet. Arosenius bilder av hustruns och dotterns vardag påminner mycket i 

motiv om hur Larsson avbildar sin fru och sina barn, även om Älvängen inte var lika 

storslaget som Sundborn. Viktiga likheter finns även med hur Hammershøi skildrade 

interiörer. Här vill jag särskilt lyfta fram överensstämmelsen mellan hur Hammershøi 

avbildade hustrun Ida och hur Arosenius skildrar dottern, Lillan. I båda fallen porträtteras de 

vanligen bakifrån eller snett bakifrån, tillsynes helt omedvetna om betraktaren, i färd med 

någon syssla eller bara lugnt iakttagande något i hemmet. 

Trots att Arosenius hade många förebilder och hämtade inspiration från såväl föregångare 

som kollegor behöll han en personlig stil. Hans måleri passar dock väl in i den symbolistiska 

traditionen, inte minst genom sitt släktskap med konstnärer som Böcklin, Sager-Nelson och 

Kruse. Arosenius produktion infaller i det symbolistiska måleriets slutskede och i Sverige kan 

han sägas utgöra en brygga mellan symbolismen och den naivism som han från och till 

experimenterade med. 
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