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Författaren och konstnären Pelle Molins arkiv (1864-1896) 

Petrus ”Pelle” Molin föddes 1864 i byn Tjäll utanför Sollefteå. Han påbörjade läroverksstudier i 

Härnösand som han aldrig avslutade. Som notisskrivare och redaktionssekreterare på Hernösands-

Posten arbetade han några år innan han 1887 blev antagen som elev vid Konstakademien. 1890 

lämnade han Akademien och bosatte sig i hembygden, i byn Näsåker. Här ägnade han sig i huvudsak 

åt naturmåleri och skrivande.  

Efter några ekonomiskt tunga år påbörjade han 1894, tillsammans med en nyfunnen vän, en 

fotvandring från Näsåker, via Jämtland till Norge. Här hamnade han så småningom i Bodö där han 

bosatte sig och fick tillfälle att utveckla sitt konstnärskap. Förutom målande ägnade han sig åt 

författande bl.a. i form av resereportage för diverse svenska tidningar. Pelle Molin avled hastigt år 

1896 i Bodö endast 32 år gammal. 

Postumt efter hans död utgavs novellsamlingarna Ådalens poesi (1897) och Från Ådal och 

Nordlandskust (1916). Hans konstnärskap uppmärksammades med bl.a. en stor minnesutställning i 

Sollefteå 1938. 

Det arkiv efter Pelle Molin som sedan 1990 återfinns i Forskningsarkivet består av två volymer med 

brev, anteckningar, tidningsklipp m.m. Arkivet är en deposition från Kulturnämnden i Sollefteå. 

I Forskningsarkivet samlingar finns ytterligare material kring Pelle Molin samlade i överläkaren och 

konstkännaren Helge Dahlstedts arkiv (Handskrift 29). 
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Författaren och konstnären Pelle Molins arkiv (1864-1896) 

 

Förteckning: 

Brev  76:1 
Brev av Pelle Molin (Brev nr.1-18, tryckta i Nilsson-Tannér) 1882-1896  
Brev från Pelle Molin till konstnärskollegan Axel Sjöberg (9 st). 1890-1896  
   
Dagboksblad   
Dagboksanteckningar från vandringen mot Norge hösten 1894. 
Dagboksanteckningar från Norge 1895 (?) (Tryckta i Nilsson-
Tannér)  

1894-1895  

   
Varia   
”Pro Memoria” Småskisser, brev, förteckning över 51 noveller 
och artikelrubriker från 1896, frejdebetyg 1895, 
korrenspondentintyg från Jämtlandsposten 1895, förteckningar 
över några av PM´s tavlor. (Delvist återgivna i Nilsson-Tannér)  

1895-1911, odat  

   
Tryck   
Nilsson-Tannér Per; Pelle Molin, Brev, dagboksblad och varia i 
Sollefteå stadsbibliotek, Sollefteå 1966. 

1966  

   
Tidningsklipp  76:2 
Tidningsklippsalbum, i huvudsak 1890-tal; artiklar av, eller om 
Pelle Molin. Gåva från Agnes Molin (Pelles syster) till hennes 
brorson Karl Gustav på hans 50-års dag den 20/6-1957.  

1890-tal  

   
Kataloger   
Katalog från minnesutställning över Pelle Molin, Sollefteå 
konstförening 14-23 oktober 1938. 
Pelle Molin – målaren, människan och myten.  Länsmuseet 
Västernorrland 

1938 

1996 

 

   
Fotografier   
Svartvita fotografier (11 st) ur Västernorrlands och 
Västerbottens länsmuseers samlingar  

  

   

 


