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1862 Carl Axel Eugène föds i Månsbo, Avesta, av föräldrarna Per och Helena Eleonora, f. 
Thalén. 

1881-1886 Elev vid Konstakademin. 

 Målar sin kanske mest berömda målning, I ateljén. 

1886 Gifter sig 21 juni i Karbenning med Sara Kristina Mattsson. 

1887 Medverkar i Konstakademins utställning. 

1888-1889 Studieresa i Holland och Tyskland, bl.a. Düsseldorff. 

1890 Ansluter sig till Svenska Konstnärernas förening (SKF). 

1892 Flyttar 13 november med hustrun och föräldrarna till Vintrosa. 

1894 De flyttar till Fellingsbro 17 november.  

1896 Sara omkommer 30 maj i en olyckshändelse, då hon kastas ur ett åkfordon. 
Carl Kjellin flyttar tillbaka till föräldrarna i Vintrosa 3 oktober. Han målar en tavla som 
nu finns i Karbennings kyrka, med följande devis på latin: Till minne av sin käraste 
hustru Kristina målade Carl Kjellin denna tavla 1896. 

 Illustrerar boken Jägarlif – minnen från skog och mark av Paul Waldmann. 

1897 Carl flyttar med föräldrarna till Fabriksgatan 27 i Örebro den 1 september. Fadern 
avlider i influensa 1899 (?).  

1898 Gifter sig med Emma Amalia Fredrike Hinnersson. De flyttar tillsammans med Carls 
moder till Bergsgatan 21, Kungsholmen, Stockholm, den 22 augusti. 

 Lärare vid Tekniska skolan (Konstfack). 

1901 30 september flyttar Carl och Emma till Rådmansgatan 1, Stockholm. 

 Lärare vid Beskowska skolan 1901-1931. 

1912 Efterträder Olof Arborelius som överlärare vid Tekniska skolan (Konstfack) fram till 
1927 .  

1916 Makarna flyttar till Ed, Stockholms län, den 3 juni. 

1918 Ger ut boken Natur och djur på Magnus Bergvalls förlag, Stockholm. 

1939 Avlider den 25 september i Stäket, Eds socken, Stockholms län. 

 

  

Vet du mera om Carl Kjellins konstnärskap eller känner du till konstverk av 

honom? Sänd mail till info@salakonst.se eller ring 076-106 82 20. 

http://salakonst.se/kontakta-oss/
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Målningar av Carl Kjellin på Väsby Kungsgård: 

 

 

Carl Kjellin, Modern Helena Eleonora, oljemålning på duk 1906. 

 

 

Carl Kjellin, Hustrun Emma, oljemålning 1899. 
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Carl Kjellin, Självporträtt, 1900 (1903?). 

 

 

Carl Kjellin, Kolargossen, oljemålning 1900 

 

 

Carl Kjellin, Fabrikör August Lundberg, oljemålning 1887 
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Här kan du se delar av släktingen Lena Kjelléns krönika om Carl Kjellin.  

Lena Kjellén gjorde powerpoint-presentationen till en släktträff med sina kusiner: 
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Slut på Lena Kjelléns powerpoint-presentation.  

 

 

Salabygdens Fornminnesförenings årsbok 1962, ur artikeln Väsby Kungsgård som bostad 

och museum 1730-1962 av Ernst Folke Lindberg: 
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Sala Hembygds och Fornminnesförenings årsskrift 2019, Konstnären Hans Kjellin av Hans 

Söderström: 
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Wikipedia, maj 2019: 

Carl Axel Eugène Kjellin, född 10 januari 1862 i Avesta, Kopparbergs län, död 25 september 1939 

i Stäket, Eds socken, Stockholms län, var en svensk konstnär och teckningslärare.  

Han var son till förvaltaren av Sala silvergruva Per Kjellin och Eleonora Thalin. Kjellin studerade 

vid Konstakademien i Stockholm 1881-1886 och under en studieresa till Nederländerna, och 

Düsseldorf 1888-1889, senare studerade han etsning för Axel Tallberg. Han medverkade i 

Konstakademiens utställning 1887 samt i utställningar arrangerade av Sveriges allmänna 

konstförening och Svenska konstnärernas förening. Han tilldelades stipendium ur Kinmansons fond 

1890 och 1891. Hans konst består av porträtt, genreartade motiv från Bergslagen, smedjor, masugnar 

och kolmilor. Han var lärare i teckning vid Tekniska skolan i Stockholm 1898-1927. Kjellin är 

representerad med några teckningar vid Nationalmuseum och Nordiska museet.  

 

Carl Kjellin, I ateljén, olja 1886, 75 x 100 cm. 

Bukowskis, auktion 589, klubbat pris 140 000 kr, text: 

Carl Kjellin var bördig från Bergslagen och verksam som målare, grafiker och tecknare. Från 1898 

var han också teckningslärare vid Tekniska skolan i Stockholm, vilken var föregångaren till dagens 

Konstfack. I den egenskapen kom han att få betydelse för många av de blivande svenska konstnärer 

som inte kvalificerat sig för studier vid Konstakademin eller som av andra skäl inte såg akademin 

som ett lämpligt alternativ.  

Själv fick Kjellin sin utbildning vid Konstakademin under de betydelsefulla åren 1881-86. Han 

befann sig alltså mitt i händelsernas centrum vid tiden för Opponenternas framryckning, men av allt 

att döma anslöt han sig inte till dem. Carl Kjellins namn fanns inte med bland de 84 underskrifterna 

på Ernst Josephsons protestskrivelse till akademistyrelsen 1885 och han var heller aldrig medlem av 

Konstnärsförbundet. Istället blev han en av de första att ansluta sig till Svenska konstnärernas 

förening (SKF) då den grundades 1890. Kjellin deltog regelbundet vid SKF:s utställningar, liksom 

vid dem som arrangerades av Konstakademin och Konstföreningen (idag Sveriges Allmänna 

Konstförening, SAK). 

Att det under 1890-talet existerade flera konst- och konstnärssammanslutningar parallellt i 

Stockholm visar hur dynamiskt dåtidens konstliv var. Samtidigt vittnar det om svårigheten att hålla 

alla spretande konstnärsviljor i en gemensam fålla. Inom Konstnärsförbundet (KF), som bildats  
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1886, uppstod ganska snart meningsskiljaktigheter bland medlemmarna i flera centrala frågor. En 

sådan rörde uppförandet av ett eget klubbhus med egna utställningslokaler. Sedan KF misslyckats 

med att nå konsensus i frågan bröt sig ett antal opponenter ut och bildade SKF, vars ursprungliga 

huvudsyfte var att förverkliga idén om ett Konstnärshus. Redan 1899 kunde det invigas på 

Smålandsgatan 7 i Stockholm.  

Carl Kjellins målning I ateljén förmedlar en mycket talande bild av hur det dagliga livet och 

diskussionerna kunde gestalta sig i svenska konstnärskretsar vid den här spännande tiden. Målningen 

är daterad 1886, just när debatten kring konstnärernas situation var som allra hetast och alla gick 

omkring i spänd väntan på vad Opponenternas protestaktion mot Konstakademin skulle ge för 

resultat. Det var för övrigt Kjellins sista år vid akademin och han var avgångselev. Här har han 

avbildat en grupp unga män som står i en klunga runt en sittande kamrat. Männen på bilden har inte 

kunnat identifieras. Han som sitter ned pekar med sin käpp mot ett staffli och vrider sig samtidigt 

snett bakåt mot mannen till vänster om sig, vilken står med palett och penslar i handen och tydligen 

är upphovsman till det konstverk som de andra gemensamt betraktar. Miljön är helt uppenbart en 

målarateljé och troligtvis är samtliga närvarande – utom den kvinnliga modellen som kikar fram 

bakom en skärmvägg förstås – konstnärskamrater och kollegor till mannen med penslarna. Men 

eftersom flera av dem inte bär målarrock eller andra konstnärsattribut kan det inte uteslutas att de 

besökande unga herrarna i själva verket är köparspekulanter eller en jury av något slag. Vi kan heller 

inte med säkerhet veta att det är i konstnärens egen ateljé som scenen utspelar sig, även om flaskorna 

i fönstersmygen tyder på att det rör sig om en privat sfär. Interiören skulle kunna vara hämtad från 

någon av Konstakademins undervisningslokaler eller någon av de privata målarskolor som fanns i 

Stockholm på 1880-talet. Men oavsett vad som sägs och vilken plats det handlar om så  

är detta en mycket skickligt utförd målning, som samtidigt utgör en lysande dokumentation över en 

spännande och avgörande epok i svensk konsthistoria. 

 

 

Carl Kjellin, Älg i sommarlandskap, olja 1910, 73 x 98 cm 
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Carl Kjellin, Emma Kjellin och Tyra Borg vid grindarna, Garphyttan, olja 1899, 35 x 24 cm 

 

 
Carl Kjellin, Omvårdnaden, olja 1888, 76 x 125 cm 
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Carl Kjellin, Jägare i Bergslagen, oljemålning 1890, 23 x 33 cm. 

 

Carl Kjellin, teckning 23 x19 cm, Nationalmuseum. 
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Carl Kjellin, Kolmilan rifves ut, oljemålning på duk 1902, 55 x 75 cm. 

 

 

Carl Kjellin, Fiskare, oljemålning på duk 1903, 75 x 101 cm. 

 

 



Carl Kjellin 
Avlidna Salakonstnärers Sällskap 

 

 

 

Carl Kjellin, Landskapsmotiv med solnedgång, oljemålning 1921, 72 x 99 cm. 

 

 

Carl Kjellin, Fiskare, oljemålning på duk, 46 x 27 cm. 
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Carl Kjellin, oljemålning på pannå, 15 x 11 cm. 

 

 

Carl Kjellin, Man, oljemålning 1887, 40 x 31 cm.  
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Några av Carl Kjellins illustrationer i boken Jägarlif, 1896: 
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Kjellins familjegrav, Kristina kyrkogård. 


