
Född på Jönköpings B.B. i 
Jungfruns tecken, lörda-

gen den  31 augusti 1935 
klockan 09.15

OM MIG

Utställningen visar några av de ca 2.000 konstbilder jag 
gjort mellan åren 1947-2015

Utbildad på Gamla Konst-
fack som låg vid Hötor-

get. (Huset brunfärgat här 
på kortet). Ingången var från 
Mäster Samuelsgatan, som 
ligger på andra sidan av bygg-
naden. Idag finns endast själ-
va Hötorget kvar. I stället för 
skolan står där nu fyra sky-
skrapor. Jag var inskriven på 
Konstfack 1953-1959. Bildlä-
rarexamen 28 maj 1959

Gamla Konstfack

Har under ungdomsåren 
haft både motorcykel 

och sportbil (BSA och MG)

Bbildlärare på Östersunds 
gymnasium 1959-1962 

och på Åmåls gymnasium 
1962-1999

Ledamot i Dalslands Konstförenings arbetsutskott 
1975-2007.

Ordförande för KRO-Göta-Dal 1979-1989.
Ordförande i Dalslands Konstnärsförbund 1993-2007

Läroverket
Bostaden N.Strandg. 10

JÖNKÖPING

Dalslands Konstförenings konstnärsstipendium 1977 och 1993
Älvsborgs läns landstings kulturstipendium 1979 

Åmåls kulturstipendium 1981

STOCKHOLM

Dalslandsmedaljen 2002
 ”Grafikern och målaren Björn Carlén får medal-
jen för sitt arbete för konsten i landskapet, och för att 
han anses ensam i sin genre och alltid gått sin egen 
väg. Han är också en av de konstnärer som synts 
mest utanför landskapet”....
Björn Ulfsson PD 11 juni 2002

Åtta offentliga utsmyckningsupp-
drag: Entréhallen i Dalslands sjuk-

hus, Karlstads lasarett, Ryhovs sjukhus 
i Jönköping, Kvarteret Ormen i Åmål, 
entréhallen till ÅKAB m.m. 
Visualisering och färgsättning av kor-
orgeln i Åmåls kyrka och interiören i 
Mo kyrka. 

Designat en mängd trycksaker 
som affischer, kataloger, konst-

kort, telegram, logon, böcker, smyck-
en m.m

Deltagit i totalt 395 utställning-
ar (133 separat-, 47 grupp- och 

216 samlingsutställningar därav 7 
på Liljevalchs Vårsalong och 4 på 
Krakows SMTG Grafiktriennaler)

Representerad med 320 verk fördelade mellan Statens konst-
råd (15 verk), 4 konstmuseer, 13 landsting (106 verk), 2 re-

gioner, 32 kommuner (154 verk) och andra offentliga lokaler.

Medlem i KRO, Grafiska Sällskapet, Grafik i Väst, Svenska 
Konstnärernas Förening, KC-Väst, BUS och allra mest i Dals-

lands Konstnärsförbund
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