
Arenhill

Konstnär. Illustratör. Scenograf. Tv-profil. Författare. Tonsättare. Åke Arenhills 
epitet är många. Själv säger han: ”Inte är jag mångsysslare. Under ett långt liv 
har jag bara sysslat med ord och bild (fast då och då har jag inte kunnat låta bli 
att sjunga).” 

Åke Arenhill inledde sin karriär som illustratör på 50-talet, efter studier på Skånska Målarskolan. 
Men redan 1940 hade han debuterat med ett självporträtt på en utställning vid Malmö museer. 
Idag, nästan sjuttio år senare, kan han summera ett nästan osannolikt produktivt liv.

I boken Arenhill får vi följa honom genom åren som frilansande reklamtecknare på Svenska 
Telegrambyrån, arbetet vid annons- och marknadsavdelningen på ansedda Ohlssons i Malmö, 
engagemanget i Lilla Teatern, tv- och radioproduktioner samt som regissör och scenograf med 
ett antal teaterpjäser på sin meritlista. Ett bevis på Åkes mångsidighet är att han vunnit så skilda 
priser som Bombi Bitt-priset 1999 och förstapris i tv-klassen på experimentfilmfestivalen i 
Knokke, Belgien 1967. Boken innehåller också ett urval från hans rika produktion som bokillus-
tratör och ett stort antal illustrationer som han bland annat gjorde under sitt mångåriga samar-
bete med Femina. I Arenhill återfinns också ett axplock av Åke Arenhills dikter och målningar. 
Texterna är skrivna av Jan Hemmel, Torbjörn Flygt, Finn Nyebølle och Åke Arenhill själv.

Boken Arenhill är producerad i samarbete med Galleri Final.

Utdrag:
Varje ny morgon spänner vi människor tiden kring vår handled.
Vi klocklever!
Denna ”vår tid” fanns inte förrän vi människor uppfann den.
Med skuggvisaren, soluret, sanduret.
Med det mekaniska uret. Och det digitala.
Tidvattnet fanns, månvarvet fanns. Människan föds med en egen tidmätare ”den biologiska 
klockan”. Kvinnans menstruation mäter tid.
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