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1. Inledning 
Min uppsats är en studie av självporträtt, främst en samling som donerades till 

Göteborgs konstmuseum i mitten av förra seklet. Utöver detta studeras hur denna 

samling togs, och tas, om hand av detta konstmuseum. 

1.1 Bakgrund 

I min magisteruppsats Utvalda ”Mästerverk” då och nu skrev jag bland annat om 

ett par privata konstsamlingar där den ena behandlade Hjalmar Gabrielsons sam-

lande under första hälften av 1900-talet. Samlingen var för sin tid mycket omfat-

tande och unik och innehöll också 63 självporträtt från främst svenska, men även 

nordiska och internationellt kända konstnärer vilka han ofta träffade personligen. 

Den större delen av hans samling skingrades efter hans död då han inte skrivit nå-

got testamente, men hans självporträttsamling donerades, året efter hans död 

1950, av hans döttrar till Göteborgs konstmuseum. Det är delar av denna exklu-

siva samling av självporträtt, men också om genren i sig, som jag kommer att stu-

dera i denna uppsats. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att få reda på något om självporträttets utveckling fram till 1920-1940-

talet, men främst vilka självporträtt och som ingick i samlingen från Hjalmar Ga-

brielsons donation. En analys av några av dessa självporträtt utförs för att tyda 

dess denotation och konnotation. Därutöver är syftet att studera brevsamlingen 

där konstnärer skrivit till Hjalmar Gabrielson under samma tidsperiod. Även fun-

deringar om hur donationen togs/tas om hand av Göteborgs konstmuseum är ett 

syfte. Frågorna blir således: 

- Vad bestod samlingen av och vilka konstnärliga uttryck kan man finna i 

samlingens självporträtt? 

- Vad förmedlar de personliga breven och hur kan dessa kasta ljus över eller 

tillföra för kunskap om samlingen?   

- Hur har samlingen förvaltats och hur hanteras donationen av självporträtten 

på Göteborgs konstmuseum idag? 
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1.3 Avgränsningar 

Avgränsningen är en liten del av Hjalmar Gabrielsons självporträttsamling – donat-

ionen till Göteborgs konstmuseum, främst beroende på vad som fanns i den brev-

samling som är bevarad på Nationalmuseums Konstbiblioteket i Stockholm. Detta 

har medfört att det är tre konstnärer som uppsatsen slutligen handlar om.  

1.4 Tidigare forskning 

I fråga om tidigare forskning kan främst nämnas Bia Mankells avhandling Självpor-

trätt från 2003 där porträttet som bild och konstruktion ställs i fokus. Det är ett 

urval konstnärer som var mest etablerade under 1900-talet som avhandlas. Man-

kell menar att vid tider för uppbrott och förändring då konstbegreppet utvidgas och 

traditioner bryts skapas det förändringar i upplevelsen av identitet och konstnärs-

roll och att det då blir vanligare att gestalta sig själv i bild. Det är djupgående bild-

analyser och även textstudier där en internationellt orienterad teoretisk diskussion 

ligger till grund. Hon har använt sig av begreppspar som visualitet/textualitet, na-

tur/kultur, modernism/postmodernism och tradition/uppbrott för att beslysa hur 

porträtten rör sig mellan dessa begrepp. Avhandlingen är en lång teoretisk essä 

med slingrande tankegångar som har ett empiriskt material som utgångspunkt för 

en diskussion kring konstnärsroll, identitet och självporträtt. Hon drar överras-

kande paralleller med stillebensmåleriet och betonar likheter mellan dem och 

självporträttet. Det är koncentrationen och bemästrandet av döden som är 

centralt, liksom det introverta reflekterandet över konsten, jaget och livet. En an-

nan text om självporträtt finns att läsa i DN (från 21 okt 2012) som bygger på Karl 

Ove Knausgårds tal som han höll vid invigningen av utställningen Självporträtt på 

Louisiana i Danmark. Fil dr Jeana Jarlsbo har skrivit om Konstnärer i dialog med 

sin spegelbild den 10 maj 2010 i SvD, men mera allmänt. Richard Brilliants 

Portraiture från 1997 behandlar porträtt överhuvudtaget, men också en del själv-

porträtt där kan nämnas kapitlet Here´s looking at you!. Redaktörerna Görel Ca-

valli-Björkman och Ingrid Lindell har sammanställt boken Från Ansikte mot An-

sikte – Porträtt från fem sekel 2002 där kapitlet Den helige målaren – om karisma i 

självporträttet av Bo Nilsson skriver om det moderna självporträttet, men även av-

snittet av Solfrid Söderlind Nära verkligheten – om illusion och likhet i porträtt att 

spegeln är en nödvändighet för självporträttet. I fråga om konstsamlingar har Gö-

teborgs museum producerat SKIASCOPE – Fådda och försmådda samlingas historia 
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vid Göteborgs konstmuseum av redaktörerna Kristoffer Arvidsson och Jeff Werner 

2012 där Hjalmar Gabrielsons självporträttsamling finns med i ett kapitel. 

1.5 Teori och metod 

Ett porträtt refererar till ett specifikt existerande inslag av verkligheten – till en 

verklig person. Ett porträtt är således ett faktiskt objekt som återges genom ett 

språkligt uttryck, snarare än att vara endast ett någonting, och det är en väsentlig 

faktor i fråga om vår uppfattningsförmåga. Avseende betraktarens själv, den este-

tiska framtoningen av porträttet och den yttre sfären som tenderar att ta över me-

delpunkten av porträttets betydelse, blir det ofta en konflikt och fråga om godtag-

barhet att uttyda verket. Främst används konventionella sammankopplingar mel-

lan framträdande och individ.1 För att ändå försöka tolka de självporträtt som in-

går i min studie har jag kommit fram till att Peirces semiotik kan vara lämpligt som 

utgångspunkt för detta ändamål.  

Teorin för Peirces semiotik har bland annat hämtats från 

www.signosemio.com/peirce/semiotics.asp (se not) och i denna uttrycks tre gene-

rella principer vilka är allmängiltighet, triadisk och pragmatisk. 

Den allmängiltiga principen innehåller: 

- Tar hänsyn till emotionella, praktiska och intellektuella erfarenheter. 

- Inkluderar alla komponenter av semiotiken. 

- Vidgar begreppet av tecknet. 

Den triadiska principen innehåller: 

- Grundar sig på tre filosofiska kategorier: ”firstness”, ”secondness” och 

”thirdness”. 

- Det medför tre termer i relation: tecknet, objektet och uttolkaren. 

Den pragmatiska principen innehåller: 

- Tar under övervägande kontexten i vilken tecknen är framställda och uttol-

kade. 

- Det definierar tecknet i påverkan av uttolkaren. 

Enligt Peirce är dessa tre kategorier nödvändiga och tillräckliga för att redogöra för 

all mänsklig erfarenhet. 

                                                           
1
 Wendy Steiner, The Semiotics of a Genre: Portraiture in Literature and Painting, Semiotica 21:1/2, 1977, s. 111, 115. 

http://www.signosemio.com/peirce/semiotics.asp
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”Firstness” är en föreställning om att vara oberoende av något annat. Alltså en 

föreställning om att vara i dess helhet eller fullständighet, utan några gränser, och 

ingen orsak och verkan. ”Firstness” hör till världen av möjligheter; det är en upple-

velse av en sorts tidlöshet. ”Firstness” motsvarar emotionell erfarenhet.  

”Secondness” är metoden om att vara i relation med något annat. Det är kategorin 

som inkluderar individen, erfarenheten, fakta, befintlighet och aktion-reaktion. 

”Secondness” fungerar i fragmentarisk tid, där dimensionen av föregående tid 

kommer in – det kan bli en konsekvens. ”Secondness” motsvarar praktisk erfaren-

het. 

”Thirdness” är en medlare genom vilka ”firstness” och ”secondness” bringas sam-

man i en relation. ”Thirdness” tillhör området av lagar och regler – och en lag kan 

bara yttra sig genom händelser av dess tillämpning vilket då är genom ”second-

ness”; och dessa händelser själva aktualiserar kvaliteter, och därför - ”firstness”. 

Då ”secondness” är en kategori av individualitet, ”thirdness” och ”firstness” är ka-

tegorier av allmängiltighet, men denna allmängiltighet av ”firstness” befinns på ni-

vån av möjligheter, och allmängiltigheten hos ”thirdness” befinns på nivån av nöd-

vändighet, och därför, en förutsägelse. ”Thirdness” är en kategori av tankar, språk 

och återgivande, det gör en social kommunikation möjlig. ”Thirdness” motsvarar 

intellektuell erfarenhet. 

Tecknet, objektet och uttolkaren – enligt Peirce är tecknet enkelt eller komplext 

och oberoende av hur komplext det befinner sig vara är det alltid ett tecken från 

första början då det träder in i en semiotisk process. Denna process innefattar en 

relation mellan ett tecken (”firstness”), ett objekt (”secondness”) och en uttolkare 

(”thirdness”). Ett tecken är något som representerar något annat – dess objekt. 

Före uttolkningen är tecknet bara potentiellt – ”a first”. Tecknet kan bara represen-

tera objektet och det kan också förklara något om objektet (till exempel erfarenhet-

er från andra tecken vilka alltid är från föregående tid). Peirce särskiljer det dyna-

miska objektet (objektet i verkligheten) från det omedelbara objektet (objektet re-

presenterad av tecknet). Processen inom semiotiken är teoretiskt obegränsad - det 
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är en tankeprocess som alltid är ofullständig, och begränsad i praktiken.2 Uttolka-

ren står i relation till tecknet och förenar innehållet – och ett tecken utan uttolkare 

saknar innehåll. För Peirce är uttolkaren nödvändig avseende teckenproblemet och 

för att bestämma det som ett tecken måste en mening bli tillförd så att det blir en 

harmoni. Det faktum att uttolkaren är ”the third”-komponenten av tecknet, som 

självt är ”the third”, och därför består av en mening, vilket utgår från sambandet 

mellan tecknet och objektet, leder vidare till beviset att uttolkaren har en proble-

matisk uppgift i att fastställa teckenuppsättningen. Utan mening innehar tecknet, 

enligt Peirce, inte en föreställande egenskap. Peirce anger tre typer av uttolkare 

vilka är den omedelbara, den dynamiska och den slutgiltiga. Den omedelbara och 

slutgiltiga uttolkaren kännetecknas av en tänkbar möjlig reaktion av objekt-

tecken-relationen och den dynamiska uttolkaren uttrycker ett förverkligande som 

en faktisk konsekvens. Den slutgiltiga uttolkaren är dessutom hypotetisk i och 

med att denne representerar det som ”slutligen skulle bli avgörande som sann 

tolkning, om hänsyn togs till det som redan diskuterats så här långt, att vara den 

slutgiltiga uppfattningen vi hade nått fram till”. Peirce delar även in uttolkaren i så 

kallade subtyper där de benämns emotionell, energisk och logisk och kan applice-

ras främst på den dynamiske uttolkaren därför att denne har störst relevans i 

sammankopplingen med ”secondness” erfarenheter.3 

Uttolkaren är också beroende av titeln av porträttet (och i mina ögon även självpor-

trättet) i samband med bilden för det finns inte en förklaring till subjektet (speci-

fika individen) innan dess titel angivits. Det finns ingen identifiering. Subjektets 

namn i titeln (eller om det benämns ”självporträtt” med signatur på själva porträt-

tet) gör det ofta till en indexikal4 funktion av porträttet. Såvida inte uttolkaren är 

bekant med subjektet på förhand, eller är medveten av sambandet mellan indexet 

och dess referent, finns det inte någon möjlighet att framkalla subjektet.5 

Semiotik är en disciplin som gäller hur vi människor överför budskap med bistånd 

av varierande tecken. Egentligen handlar disciplinen om att vi människor är poten-

                                                           
2
 Nicole Everaert-Desmedt, Peirces Semiotics in Louis Hébert (dir), Signo (Online), Rimouski (Quebec), 2011, 

http://www.signosemio.com/peirce/semiotics.asp  
3
 Donna E. West, Deictic imaginings: semiosis at work and at play, (elektronisk resurs), Springer, Berlin, 2014, s. 112-114. 

4
 En term inom semiotik som används om tecken och symboler som har en nära relation till det de betecknar. 

5
 Steiner, s. 114. 

http://www.signosemio.com/peirce/semiotics.asp
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tiella att tillämpa bilder, texter och visuella yttringar som ett meddelande. Semioti-

ken innefattar förutom själva framställningen som tillämpningen av tecknet samt 

vårt sätt att se och ge uttryck åt olika tecken. I metoden som uttolkare av självpor-

trätten kommer jag att följa de olika stegen och relationerna inom semiotiken i en 

kommunikation som till slut blir dess helhet ifråga om innehåll och mening. Det 

blir en selektiv verbal beskrivning vilket primärt är ett återgivande av mina tankar 

om bilden. Återgivandet blir uttryckt i ord, generaliserande sådana, som inte bara 

är något indirekta utan även i innebörden av en ömsesidighet med bilden som så-

dan. Rollen som uttolkare är också sammankopplad med att kunna identifiera ob-

jektet. Det blir ett antagande i insatsen om att lösa problemet med tolkningen och 

det ligger i min egen värld, vilket betyder att resultatet blir pragmatiskt. Man kan 

säga att som uttolkare är man även tillverkare av tecknet.  

Ifråga om samlande kan man tala om några huvudpunkter där en samling består 

av objekt, det är en handling och föreställningsförmåga – en metafor som åsyftar 

att skapa en mening vilket hjälper till att utgöra en individuell identitet och/eller 

en gemensam sådan. Ett skapande av fantasi framför nödtvång; och i fiktionen är 

objekten själva kraftfulla aktörer. För en samlare är samlingen en förlängning av 

sig själv – det är ett symbiotiskt förhållande.6 En samling är mycket personlig och 

påverkas sällan av mode, men en vanlig trend är att samla på sin tids populära 

konstverk. En samling kan sägas vara ett omfång över samlarens engagemang och 

yttre sätt att leva.7 

2. Självporträtt 
Det var först på 1900-talet som genren självporträtt fick sin egen terminologi i alla 

europeiska språk då benämningen ”Självporträtt” ersatte det traditionella uttrycket 

”Porträtt av konstnären” och ”Porträtt av sig själv”. Och på 1920- och särskilt 

1930-talet började självbiografier av författare och konstnärer att betitlas just 

”Självporträtt”.8 En trend finns bland en del forskare att förutsätta att självporträt-

tets historia följer i kölvattnet av litteraturen, speciellt i relation med begrepp som 

”inre natur” och ”subjektivitet”, vilket ofta antas börja med Montaignes halv-
                                                           
6
 Susan M. Pearce ed, Om collection – an investigation into collecting in the European tradition, Routledge, London and 

New York, 1995, s. 27, 255. 
7
 Caroline Clifton-Mogg, Passionen att samla, Egmont Richter AB, Malmö, 2003, s.17-18. 

8
 James Hall, The Self-Portrait: A Cultural History Thames & Hudson Ltd, London, 2015, s. 232.  
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självbiografiska essäer och Descartes ”Jag tänker därför är jag”. Å andra sidan kan 

det vara tvärtom: Montaigne och Descartes hade kontinuerligt tillflykt till metaforer 

tagna från visuell konst för att uttrycka idéer om självet och upptäckten av med-

vetandet.9 Ett självporträtt betyder en kommunikation mellan konstnären och den 

egna spegelbilden, likväl en kommunikation som förs också med en betraktare el-

ler, i en bredare horisont, samhället och historien. Att avbilda sig själv är förvisso 

en enskild gärning, ofta påverkad av narcissism, men den inbegriper på samma 

gång den mänskliga gemenskapen.10 Spegelreflektionen inkluderar två allmänna 

uttryck i fråga om visuell konst, det är ”spegling av dygd” vilket leder till en mora-

lisk självreflektion, och ”spegling av fåfänglighet” vilket utmanar mot narcissism 

och självbedrägeri.11 

”Narcissus, som såg sin avbild i vattnet och darrade till vid anblicken av sitt ansik-

tes skönhet, var den verklige uppfinnaren av måleriet”, skrev Alberti i början av 

1400-talet. Det blev en antik sägen, men den visade på en väsentlig synvinkel av 

självporträttet det vill säga självbespeglingen, hängivandet av det egna jaget.12 Men 

när konfronteras vi för första gången med ett självporträtt av reell mening? Redan 

under antiken tillkom de första och bland de gamla grekerna framställde bland 

annat Fidias sig själv på Pallas Athenas sköld i Parthenon. Medeltiden presente-

rade ett fåtal självporträtt i katedralerna där arkitekten eller bildhuggaren till efter-

världen har avbildat sig i någon nisch eller hörna i kyrkan. Under renässansen 

framhöll Leonardo da Vinci att spegeln erbjöd en observation och analys av den 

egna personen. Detta befästes sedan till att konstnärerna lämnade plats i fresker-

nas utkant för att framställa sig själva då medvetandet om jaget blev starkare un-

der den här tiden. Senare blev självporträttet en egen art då porträttet blev mer 

och mer populärt och under 1500-talet om båda sidor av Alperna.13 Den mest ce-

lebra är Albrect Dürer med många självporträtt där han påkallar sitt geni och 

emellanåt gestaltar sin inre status.14 Nu växte också konstnärernas självkänsla 

och de gestaltar sig som likställiga med vetenskapsmän och borgare av den högre 

                                                           
9
 Ibid., s. 11. 

10
 Jeana Jarlsbo, http://www.svd.se/konstnärer-i-dialog-med-sin-spegelbild, 2010. 

11
 Wendy Wick Reaves (ed), Reflections/Refractions – Self-Portraiture in the Twentieth Century, Smithsonian Institution 

Scholarly Press, Washington, D.C., 2009, s. 3. 
12

 Björn Fredlund (red), Självporträtt, Göteborgs konstmuseum, Göteborg, 1998, s. 4. 
13

 Ibid., s. 5. 
14

 Jarlsbo. 

http://www.svd.se/konstnärer-i-dialog-med-sin-spegelbild
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klassen. De höll en stark profil och avbildade sig själva mer än en gång. En grund-

läggande kulturell faktor var att det nu också blev en mer markant inställning till 

humanismen.15 Framställandet av självporträtt växer under 1600-talet bland an-

nat bland hovmålarna då härskarens högaktning för konstnären ofta uttrycks med 

en beställning. Men Rembrandt är oöverträffad vid den här tiden då han åstad-

kommer en mängd självporträtt under hela sitt liv på ett okonventionellt sätt. Un-

der 1700-talet avlöses den barocka prakten av rokokons enkelhet och stilfullhet 

och Francisco Goya sena självporträtt uttrycker en särskild ställning genom sin 

självinsikt.16 I början av 1800-talet och romantiken avbildar sig konstnärerna med 

stora, sentimentala ögon och oskuldsfull blick när de betraktar sig själva i spegeln. 

Senare under detta århundrande kommer självporträtten att utmärkas av mer 

koncentrerad observation av alla karaktäristiska ansiktsuttryck och av ljusets 

olika skiftningar.17 De mer egenartade konstnärerna blev också accepterade och 

där kan nämnas Vincent van Gogh som med en mani framställde självporträtt.18 

Vid tidpunkten för det nya århundrandet sedan banas vägen för en mer inträng-

ande blick i det mänskliga själslivet och självporträtt av särskilt Edvard Munch är 

ett exempel då detta. Förståelsen för sitt eget jag skiljer sig alltså nu från tidigare 

århundranden då det medför en dialektik - identitet och väsen. Det är inte bara en 

objektstudie utan inkluderar också en självstudie i att uttrycka konstverket, men 

det är genom självstudierna som nya perspektiv på objektet kan vara möjliga. Av 

grundläggande betydelse för porträttet är konstnärens (och betraktarens) idé om 

subjektet – den som framträder.19 Nu fokuseras på kreerandet av helheten av per-

sonen på nytt i konsten. En bit in på 1900-talet blir självporträttet ett modernism-

ens försöksområde, ja, ett plötsligt utbrott av nya yttringar och en betydande vikt 

läggs på att försöka uttrycka främst identiteten som en aspekt på självet, men 

grundläggande egenskaper är nu också av vikt – det blir ett dualistiskt självpor-

trätt.20 Exempel på nya yttringar är Isaac Grünewalds självporträtt där ansiktet 

transformerats genom utmanande rytmer och färgtoner eller andra konstnärer med 

                                                           
15

 Joanna Woods-Marsden, Renaissance Self-Portraiture – The Visual Construction of Identity and the Social Status of the 
Artist, Yale Universtiy Press, New Haven & London, 1998, s. 2, 13. 
16

 Görel Cavalli-Björkman; Ingrid Lindell (red), Ansikte mot Ansikte – Porträtt från fem sekel, Nationalmuseum, Stock-
holm, 2002, s. 23. 
17

 Fredlund, s. 5. 
18

 Jarlsbo. 
19

 Allison Blizzard, Portraits of the 20th Century Self, European University Studies, Frankfurt am Main, 2004, s. 27, 28, 30. 
20

 Ibid., s. 35, 41. 
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kompositioner av kubistiska former, naivismen och nysakligheten.21 Även express-

ionismen där det är karakteristiskt att framställningen är utan idealisering då 

konstnärerna undvek inställsamma eller uppenbara epitet.22 

Under antiken fanns det trots allt inte en otvetydig föreställning om porträtt – ordet 

porträtt och självporträtt uppstod först under nyare tid, men antikens konstnärer 

fann dock en sedvänja att göra sig oförgängliga genom sin egen bild. Självporträtt 

av renässansens upphovsmän blev ofta nåbara för en stor skara betraktare och 

därigenom föredöme avseende moral och decorum.23 Fotografiets införlivande i 

konsten kom till stor del att förändra självporträttets utveckling vid 1800-talets 

mitt och det brukar framhållas att det moderna självporträttet vid slutet av år-

hundrandet mognade då ett nytt samhälle och en ny människosyn, som inte kon-

trollerades av sociala sedvänjor, utan av ett djupare sätt att leva ut sina känslor. Å 

andra sidan finns det en annan syn på det moderna självporträttet – det är som 

om det finns en typ av urbild i självporträttet, som har frestat konstnärer till en 

mer konservativ hållning än i andra motivområden.24 Självporträttet kräver en in-

terpretation av ansiktet, men det handlar också om en projicering, en begäran av 

att få svar på människans ideliga strävan efter identitet, kontakt och försäkran att 

göra än en utformning av specifika eller övergående känslotillstånd. Det är som om 

den porträtterade i ett och samma nu, ofta med ögonuttrycket i blickpunkten, vill 

meddela om sig själv och tänka igenom den egna identiteten.25 Konstnären kan ju 

också representera sig själv som ett subjekt som upplever sitt eget framträdande i 

en spegel, som om han var kapabel i den meningen att göra sig främmande för sig 

själv från sig själv.26 Det mänskliga ansiktet är aldrig statiskt – i livet liksom i por-

trätt, läser vi av människor först och främst via deras ansiktsuttryck, speciellt hur 

livet bakom ansiktet medvetet eller omedvetet formar det, ger det mening. Porträtt 

målas aldrig endast för att dokumentera att ”jag är” utan snarare att dokumentera 

                                                           
21

 Fredlund, s. 5-6. 
22

 Elisabeth Lidén, Expressionismen och Sverige – Expressionistiska drag i svenskt måleri från 1910-talet till 40-talet av-
handling, Stockholms universitet, 1974, s. 174. 
23

 Cavalli-Björkman; Lindell (red), s. 13-14. 
24

 Ibid., s. 23,25. 
25

 Bia Mankell, Självporträtt, avhandling, Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg, 2003, s. 9. 
26

 Richard Brilliant, Portraiture, Reaktion Books, London, 1997, s. 157. 
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”jag menar”.27 Gadamer anser att den traditionella uppfattningen av porträtt beror 

på den retoriska taktiken av mimesis – att i mer än andra slags bilder – en ”förhöj-

ning av varat” kommer till stånd.28 Självporträttet innebär dock en visualisering av 

konstnären själv och det betyder att han först måste tolka sitt jag, därefter skall 

hans jag uttydas mot en visuell orientering samtidigt behöver han vara reflekte-

rande om den kommunikativa komponenten i all visualisering. Det innebär också 

att det finns en betraktare i andra riktningen.  Med visualisering menas bildens 

konstnärliga och estetiska beskaffenhet som kolorit, form, komposition, ljus och 

dunkel, plasticitet och materialitet, kontur och teckning samt hur dessa kompo-

nenter fungerar gemensamt i en vidare innebörd.29 Självrepresentation och konst-

närlig representation sammanfogas till en enda bild.30 Konstnären kan också för-

tingliga sig själv i samband med utförandet av sitt självporträtt – det blir en visuell 

handling, en unik personlig koppling till yttringen.31 Ivan Albright, som själv må-

lade självporträtt bland annat, uttryckte sig en gång lite föraktfullt ”Alla självpor-

trätt har fördelen av att ha en tillgänglig modell var eller när du behöver honom. 

Både modell och konstnär kan vila vid samma tid. Konversation kan hållas till ett 

minimum.”32 En fundering kring självporträtt är dess egenskap att förorsaka säll-

synta lägen av osäkerhet hos betraktaren. Ser konstnären på oss betraktare med 

tanken att porträttera eller att döma oss? Eller ser konstnären i en spegel med 

tanken att porträttera eller döma sig själv? Skapar konstnären en personlighet som 

ska ge en speciell slutsats?33  

3.1 Blicken 

Mycket av historien kring självporträtt är historien om den fysiognomiska likheten: 

med andra ord historien om det individuella ansiktet och speciellt ögonen, de så 

kallade själens spegel.34 

                                                           
27

 Richard Leppert, Art & the Committed Eye – The Cultural Functions of Imagery, University of Minnesota, Westview 
Press, Boulder, 1996, s. 159. 
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s. 240. 
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 Mankell, s. 63. 
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31

 Ibid., s. 164. 
32
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 Hall, s. 9. 
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 Ibid., s. 231. 
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Konstnären målar en överensstämmande bild av sitt ansikte i självporträttet och 

uttrycker särskilt ögonen där hans karaktär visar sig. Konstnärer med en intensiv 

visuell fallenhet ger intryck av att vara förutbestämda av bestyr med seendet i sin 

människoskildring. Under vissa tidsperioder i konsthistorien kan man uttyda kri-

tiska situationer inom den andliga världen eller andra svåra lägen som har fram-

hävt ögats roll mer dynamiskt och andra perioder då dess användning är decim-

erad. Det ”humana” ögat exponeras i motsättning till detta. Blicken bevarar ett in-

slag till vetskapen om sambanden mellan individen och samhället, mellan person-

liga egenskaper och yttre förhållanden.35 För konsthistoriska funderingar är både 

själsyttringar och blickriktningen tänkvärd. Psykologiskt menas att ”närheten” har 

till följd att uppmärksamheten från individen pekar mot den existerande omvärl-

den. ”Fjärrblicken” bör då ge en vink om att medvetandet pekar mot ett innehåll, 

som inte direkt ligger inom räckhåll. Fjärrblicken, sammansluten med individens 

frontala pose, förses med något evigt åt den som avbildats, men kan ha en mycket 

skiftande mening då konstnärens uttryck är så välförsedd med subtila nyanser. 

Den uppåtvända blicken medför, psykologiskt sett, att den avbildade avböjer sig 

det optiska sambandet med miljön som befinner sig inom räckhåll.36 Blickarnas 

befrielse i konsten, hur de av skilda konstnärer och tidsperioder blir element av 

skiftande inre uttryck, dirigerar innehållet och gör intryck på bildstrukturen. 

Konstnären framställer sitt verk självständigt, efter sin egen vision.37 Hans blick är 

självanalyserande, perceptuell, yrkesmässig och medveten. I det avseendet kommer 

den att verka både som metafor för insikt och tecken för introspektion. Blicken har 

en benägenhet att bli ett index för konstnärskapet.38 Som betraktare får man för-

söka uppfatta ögats roll i bildkompositionen, blickens varierande betydelser i 

strukturen och i bilden som helhet. Blicken och blickens rörelsemönster är rums-

skapande och blicken kan sänkas eller höjas i det verkliga rummet eller söka efter 

det gränslösa.39 
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3.2 Identitet 

Alla människor i alla civilisationer värnar om en distinktion mellan sin självidenti-

tet och de ”framträdanden” som de verkställer i vissa sociala kontexter. Men i vissa 

positioner kan personen komma att känna att alla hans verksamheter är kosme-

tiska eller osanna.40 Att låta sitt eget jag komma till uttryck kräver en moralisk 

ståndpunkt av autencitet som baserar sig på att man är ”ärlig mot sig själv”. Att 

uppträda autentiskt är inte bara att uppträda utifrån en självkännedom som är så 

befogad och betydande som möjligt utan det går ut på att kunna frigöra det äkta 

självet från det oäkta självet. Detta innebär att bli självständig och förverkliga sig 

själv, vilket kan vara en moralisk företeelse, eftersom det medför att man åstad-

kommer en föreställning om att man är ”bra” en ”präktig person”. ”Jag vet att när 

jag förstärker mitt eget självvärde så känner jag större integritet, ärlighet, med-

känsla, energi och kärlek.”41 Till exempel när konstnären utför sitt självporträtt 

reflekterar han över sin identitet, men ofta innebär det också en reflektion över 

konstnärsrollen och konsten själv. Det som är subjekt i målningen blir på samma 

gång ett objekt.42 Framförallt är ansiktet, som är fyllt av olika betydelser och up-

penbart för oss själva, något som vi kopplar samman med vår identitet – ansiktet 

är i stort sett jaget ikoniserat.43 Ansiktsuttryck och andra åtbörder utgör det 

grundläggande innehållet i den kontextualitet som är premissen för konventionell 

dialog.44 Likt ett konstverk som uttrycker sitt innehåll genom till exempel färger, 

uttrycker kroppen ett meddelande genom sitt eget kroppsliga uttryckssätt – det vill 

säga gester, mimik, rörelser och hållning. I samma grad som man inte kan tolka 

konstverket bara genom att analysera varje enstaka del, kan kroppen, eller ansik-

tet, inte decimeras till sina enheter. Den/det både vidarebefordrar och registreras 

som en helhet.45  

3. Donationen 
Samlande är bland det mest inrotade symptomet bland mänskligheten och det är 

något vi alla gör – det är en synkronisering av både psykologiskt och socialt bete-
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ende. Det finns inte ett bättre sätt att förstå och uppskatta samlande än på ett 

konstmuseum.46  

Att uppföra en konstsamling fordrar kunskap, ihärdighet och kanske mest av allt 

passion och ekonomiskt kapital. Ett konstaterande från John Dewey 1934 lyder 

också till viss del ungefär så här: Generellt sett, så är den typiska samlaren också 

en typisk kapitalist. Ett bevis på att stå på god fot med hänsyn till den högre kul-

turen.47 Och på 1930-talet stod Hjalmar Gabrielsons (1876-1949) självporträttsam-

ling i förgrunden bland hans övriga samlande. I det perspektivet ses den som ex-

klusiv i sitt slag i Sverige och möjligen också i norra Europa. Samlingen förknippas 

mycket nära med Gabrielsons personliga kontakter och brevväxling med majorite-

ten av konstnärerna och det var en ambition att förstå deras egenart. Den övervä-

gande delen av självporträttsamlingen blev till under 1920- och 1940-talen även 

om större delen framställdes på 1920- och 1930-talen. Tonvikten ligger på svenska 

konstnärer. Från Stockholm till exempel Gideon Börje, Arvid Fougstedt, Axel Nils-

son, Albin Amelin, Isaac Grünewald och Hilding Linnqvist samt från Göteborg 

bland andra Ivan Ivarsson, Nils Nilsson, Tor Bjurström och Inge Schiöler. Birger 

Simonsson och Carl Kylberg kan man säga hörde både till Göteborg och Stock-

holm. Därutöver också ett antal nordiska konstnärer av vilka kan nämnas Jens 

Fredinand Willumsen från Danmark, Henrik Sörensen och Joronn Sitje-Mohr från 

Norge och Tyko Sallinen från Finland. Även ett litet antal från övriga Europa finns 

med och några av dem är konstnärerna Käthe Kollwitz, André Derain och Kurt 

Schwitters. Redan 1928 presenterades Gabrielsons självporträttsamling på 

Konstakademien i Stockholm för allmänheten och 1931 och 1949 också på Göte-

borgs konstmuseum. Efter Gabrielsons bortgång donerades självporträttsamlingen 

av hans döttrar till Göteborgs konstmuseum och den innehöll 63 verk, men till 

samlingen inkom också ett självporträtt av Marc Chagall 1955 eftersom han hade 

lovat Gabrielson ett sådant under dennes levnad. Det var en etsning.48 Konstmu-

seet i Göteborg är liksom många andra museer styrda av donationer i sitt verk-
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samhetsområde och har också ett påtagligt inflytande på dess identitet. Men det är 

inte alltid en donation passar in i museets självuppfattning eller att denna kan 

medföra ökade kostnader för förvaring, säkerhet och konservering.49 En större pri-

vat donation av konst medför ofta en utförlig önskan om hur museet ska handskas 

med den. Det kan innebära hur konsten skall visas, hur donatorn skall lanseras 

på museet och kanske också lärdomen om konstens historia och verkens grund-

läggande kontext. I fallet med Gabrielsons döttrars donation var det inte så detalje-

rade önskemål utan de gav anvisningar om katalogisering och etikettering samt att 

minst tre fjärdedelar av självporträttsamlingen skulle, från tidpunkten för donat-

ionen och efter dess arrangerande, visas i tre år. Efter dessa år skulle samlingen så 

gott det gick hållas komplett och ett lämpligt axplock vara ständigt utställd på mu-

seet. I gåvobrevet angavs också att museet framgent skulle kunna förvärva ytterli-

gare självporträtt att tillfoga samlingen så att den skulle göras mer som ”… en 

stomme till en särskild avdelning i Konstmuseet”.50 Oberoende av den något un-

dangömda placering (smalt galleri intill Skulpturhallen) samlingen nu har och även 

den något ofördelaktiga hängningen har självporträtten varit mycket uppskattade i 

kretsen av besökare till konstmuseet. Det råder dock en brist på överensstämmelse 

mellan samlingens uppskattning, dess stadigvarande placering och den något 

missgynnsamma hanteringen från museets sida.51 Den här självporträttsamlingen 

gjordes aktuell i relation till en vandringsexposition 1964 och därefter i koppling 

med två utställningar Nunor då och nu 1972-1973 samt Självporträtt 1998.52 

                                                           
49

 Ibid., s. 50. 
50

 Ibid., s. 386, 388. 
51

 Ibid., s. 400. 
52

 Ibid., s. 408. 



18 
 

 

Bild 1. Hjalmar Gabrielsons självporträttsamling Göteborgs konstmuseum. 

4. Några konstnärer och verk i självporträttsamlingen 
Nedan följer en summarisk sammanfattning om tre konstnärer som ingick i Hjal-

mar Gabrielsons självporträttsamling samt utdrag ur deras korrespondens med 

denne. Urvalet har gjorts med anledning av de bevarade brevens kvalitet och inte 

av uttrycket i självporträtten vilka är mångskiftande överlag. Utöver detta genom-

förs en semiotisk analys av de tre utvalda konstnärernas självporträtt. 

Tor Bjurström (1888-1966) var uppväxt i sekelskiftets Stockholm för att sedan 

tillbringa åren mellan 1908-1914 i modernismens Paris där han tilltalades av Ma-

tisses rytmiskt ställda färgplan och Cézannes fasta komposition, men också van 

Gogh bland andra. Några år därefter vistades han i det kosmopolitiska Köpen-

hamn. 1920 flyttade han till Göteborg och kom att bosätta sig där i resten av sitt 

liv.53 Samma år blev han lärare på Valands målarskola.54 Tor Bjurström räknas, i 

en något vidgad krets, till Göteborgskoloristerna. Dock hade han en konfliktartad 
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känsla mellan Göteborg och Frankrike vilket berodde på hans egen konstnärliga 

utveckling där han ansåg att han inte kunde ge sin egen konst det utpräglade per-

sonliga uttrycket.55 Förutom inspiration från de franska konstnärerna tog han in-

tryck av den norske konstnären Edvard Munch och den danske Jens Ferdinand 

Willumsen.56 Efter att flera gånger deltagit i samlingsutställningar hade Bjurström 

sin första separatutställning i Stockholm 1929 vilket innebar hans genombrott.57 

Han hade arbetat enbart som konstnär i några år då han blev tillfrågad att bli in-

tendent för Göteborgs konsthall vilket han blev 1936. Eftersom han nu hade blivit 

en etablerad konstnär ansåg han att han kunde förena de båda rollerna.58 Bjur-

ström fick utmärkt kritik från 1930-talet och framåt, men han kom att betraktas 

som en avvikare – han hade kommit i otakt med gällande tidsströmningar. Hans 

konstnärliga ambition stod synnerligen fri från skolor och riktningar. Han strävade 

efter mer inträngande behandling av det allmänmänskliga med bistånd från förfat-

tare som Stendahl, Balzac och Proust, kompositörer som Mozart och Bartók samt 

konstnärer som Delacroix, Hill, Josephson och Isakson.59 

Bevarade brev från Tor Bjurström till Hjalmar Gabrielson dateras mellan åren 

1920-1946 och de handlar om allt som pågår i Bjurströms liv, bland annat barnen, 

utställningar och svårigheten att få sina verk sålda. Den 30 mars 1928, när Gabri-

elson var sjuk, skriver Bjurström ”Du behövs i vårt samhälle med din lifaktighet 

och din okonventionella syn på saker och ting.” Och den 31 mars handlar ett brev 

om en donation från Hjalmar Gabrielson till Göteborgs konstmuseum där Bjur-

ström klagar på muséet som ”inte håller den ursprungliga planen utan inköpt 

konstverk mer eller mindre halvgjorda av intresse blott därför att de representerar 

en epok - typiskt provinsmuseum.” Ett brev daterat 26 april skriver Bjurström att 

han ska ha utställning och behöver låna några verk av Gabrielson som han köpt av 

honom tidigare, bland annat ett pojkporträtt inköpt 1923 eller 1924 samt självpor-

trättet och ett landskap. Den 8 maj 1928 skriver Bjurström bland annat ”… själv-

porträttet har jag målat och förbättrat, förfinat.” 12 augusti 1938 handlar brevet 
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exempelvis om ”Glöm inte den växel du påminde om i ditt senaste brev är du hygg-

lig.”  

 Bild 2. Tor Bjurström Självporträtt ca 1926, olja på duk,  

61,5 x 50,5 cm (HG5) 

Här ser man en kontrastrik målning i svart och gul kolorit vilka båda dominerar 

bilden, men även vitt samt något lite marinblått och en ljusare nyans blått. En 

aning grönt och rött skymtar också. I den övre halvan av bilden på mitten synes en 

gul ganska bred oval form, eller tecken, medan ett tecken av mindre utseende 

sticker ut vid sidan av – denna är böjd och rundad samt rödgul. Det breda och 

ovala tecknet har ljusblå och rödrosa inslag och allt däromkring är omgärdat av 

svart, men nedanför dock en halvcirkel av vitt och på dess sidor och mot bildens 

nedre kant är det gult – något mörkare än det breda ovala tecknet. Dessa gula fält 

är något böljande med inslag av brunsvart, grönt och rött samt bredare på ena si-

dan. Innanför de gula fälten är det blåsvart med en snibb av vitt och i mitten av 

denna ett svart ganska smalt och rakt tecken. Ifrån det större gula fältets nedre 

kant träder ett tecken fram som har fem smala längder från en något bred och rek-

tangulär form. Hela detta setet är gult med inslag av blått och rött. Genom att tyda 

tecknen ser man att det först och främst är ett ansikte något lite vänt åt sidan med 

blå ögon och rödrosa mun. Ansiktet i första hand tyder på att det är objektet, eller 

om man så vill subjektet, i målningen. Att det är konstnären själv förstår man av 

att denne benämnt verket just Självporträtt vilket också är indexikalt, det blir en 

förståelse av bilden. Därutöver har figuren en svartblå jacka med en vit skjorta och 

svart slips medan de kringliggande gula tecknen är en överrock – detta kan jag 

veta av tidigare erfarenheter. De fem smala längderna med en rektangel känns igen 
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som en hand med ganska långa fingrar – handen håller figuren mot bröstet vilket 

kan tyda på hjärtlighet eller uppriktighet. Uttrycket ger intryck av inspiration från 

Edvard Munch ser man framförallt i de gula partierna. Det gula okonstlade ansik-

tet med blå skuggningar framträder tydligt mot den svarta bakgrunden. Skjortkra-

gen och slipsen är förenklade. Självporträttet uttrycker en nedstämdhet hos figu-

ren där betraktaren möter den allvarliga och lite sorgsna blicken med tunga ögon-

lock. Den rödrosa munnen ser lite ledsen ut. Detta självporträtt målade Bjurström 

när han var lärare på Valands målarskola och även om han strävade efter det sär-

präglade personliga uttrycket och hade svårt att finna det, särskilt i tidiga år, så 

anser jag att det finns ett sådant i denna målning.  Formen är också summariskt 

refererad och det är relativt få tecken som behöver tydas. Den är även personligt 

koloristiskt framtonad vilket förmodligen hade att göra med den närhet han hade 

med ”Göteborgskoloristerna” på 1920-talet, men också den påverkan han hade 

från modernismens alla inriktningar och konstnärer han inspirerades av under 

mellankrigstiden.  

Birger Simonsson (1883-1938) betydde mycket som inspirationskälla för modern-

ismens genomslag i Sverige vid seklets inledning. Efter ett visst trevande i ung-

domsåren i sin hemort Uddevalla och studier i Göteborg och Lund bestämde han 

sig för konstnärsbanan och kom till slut in på Kristian Zahrtmanns målarskola i 

Köpenhamn hösten 1904. Därefter följde studier i Stockholm med Karl Nordström 

som lärare, men kontinenten hägrade och han gick på Académi Colorossi i Paris en 

tid och till slut de väsentliga studierna för Matisse 1908-1910. Sedan vistades Si-

monsson i Göteborg, men gjorde studieresor till Frankrike och Italien. Åren 1916-

1919 var han föreståndare för Valands rit- och målarskola och ett par årtionden 

senare blev han professor för Konsthögskolan. Från och med hösten 1926 och fram 

till sin död var han bosatt i Stockholm, men han tillbringade somrarna på västkus-

ten. Även om Simonsson gick i skola hos Matisse föredrog han intrycken av 

Cézanne, Bonnard och Renoir, men även den tidigare läraren Karl Nordström. Si-

monsson målade landskap och ofta barn, ömsinta goss- och flickporträtt, ofta i na-

turens omgivningar, men även vuxenporträtt och naketmåleri.60  
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 http://birger-simonsson.se/bs/?page_id=18 (Biografi skriven av sonen Helge Simonsson i februari 1990 i samband 
med en minnesutställning i Uddevalla museum.) 
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Birger Simonsson skrev ett stort antal brev till Hjalmar Gabrielson under perioden 

1923-1935 och den 1 mars 1926 skriver han ”Roligt att du tycker om mitt självpor-

trätt” för att sedan fortsätta i samma brev med ”Måleriet i Sverige är jag inte vidare 

förtjust i. Det är ju inte längre måleri, som Josephson, venetianare och fransmän 

förstå det. Men måleri är inte modernt och blir det aldrig i Sverige. Svenskarna är 

för manierade – förstå inte det som lefver.” Senare i samma brev skriver Simonsson 

att ”Utställningen i Stockholm gick ju bra som helhet, men kritikerkåren äro 

okunnigare och mera korrumperade än någonsin.” På sensommaren 1926 skriver 

han om att ”Nationalmuseum inte gör en glad! … tror att Nationalmuseum genom 

sitt urval påverkar den unga generationen.” I oktober 1927 nämner Simonsson i ett 

brev att ”skulden skall regleras” samt en undran till Gabrielson om han ”kan 

skaffa mig en finare porträttbeställning i Göteborg?” I november samma år skriver 

han att utställningen gick bra. ”Jag tror att den gjort gott för den moderna kons-

ten.” Prins Eugen hade besökt utställningen ett antal gånger och även köpt en 

”sak”. Nationalmuseum funderade om de skulle köpa något skriver Simonsson som 

också uttrycker ”Herrar kritiker har jag ingen större aktning för, även om de 

komma med beröm – men det kanske är vilken makt dessa analfabeter besitta!” 

Den 27 december 1935 skriver Simonsson sedan ”En samlare är lika nödvändig för 

konstlivet som en konstnär! De stödja varandra och hjälpa varandra till fromma för 

det hela! Samlaren är myllen utan vilken konsten hamnar på hälleberget. Ett allt-

för tynande liv alstrar missväxt – och det märks redan i vårt arma förvirrade konst-

liv!” 

 Bild 3. Birger Simonsson Självporträtt med korslagda armar  

1920-30-tal, olja på duk, 65,5 x 54 cm (HG52) 
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I Birger Simonssons Självporträtt med korslagda armar ser man en välbalanserad 

målning med många brunaktiga färgnyanser och relativt många former – tecken. 

Ett nästan kvadratiskt brunt tecken med inre mindre avskiljande tecken i svart i 

målningens mitt och nedåt är tyngdpunkten. I övre delen av detta bruna finns en 

gulvit halvcirkelformat tecken med en nedstickande blåsvart ganska rakt mindre 

del. Ovanför detta gulvita syns ett relativt ovalt tecken i brunbeige med svarta in-

slag som även finns högst upp som en nära halvcirkel på denna oval. Till höger om 

detta finns ett stort rakt och delvis synligt rödbrunt tecken som sträcker sig längs 

hela sidan och inom detta synes rektangulära, avgränsade med svart, tecken. På 

den nedre halvan av vänstra sidan om det stora bruna tecknet synes ett svartmele-

rat tecken som är avrundat högst upp. Ovanför detta finns gula tecken i olika for-

mer med inslag av svarta och vitbeiga tecken som är i form av trekanter och rek-

tangulärer även om de är lite diffusa i sin form. Vid nedre sidan om det relativt 

ovala tecknet i brunbeige nyans finns ett tecken som är grågrönt som är femkan-

tigt och långsmalt. I nedre delen av det nästan kvadratiskt stora bruna tecknet 

finns ett brunbeige mindre kvadratiskt tecken med fyra långsmala böjda former. 

Även något till vänster om detta synes en mindre del med fyra långsmala, men 

raka, tecken i brunbeige nyans. Också i detta självporträtt förstår man att det är 

konstnären själv som framträder eftersom han har benämnt porträttet Självporträtt 

med korslagda armar. De svarta tecknen i den ovala formen är ögon som en be-

traktare rakt framifrån kan bemöta samt skägg kring den bestämda munnen. Det 

stora kvadratiska tecknet är en kavaj med väst vilka båda har avgränsande svarta 

linjer för kavajslag, ficka och knappar till exempel. Mannen bär en gulvit skjorta 

med blåsvart randig slips vilka sticker upp ur västen. De fyra långsmala tecknen 

på båda sidor om den nedre mittlinjen är fingrar på en hand. Det svarta tecknet till 

vänster är odefinierbart och så även bakgrunden i gult, vitbeige och svart – kanske 

ska det föreställa en hylla med ”saker” på. Det rödbruna stora tecknet till höger är 

en dörr som delvis syns – den har karaktären av en trespegeldörr. Det är en stark 

självsäker blick som möter betraktaren i detta självporträtt där framtoningen ser 

bestämd och självklar ut med de korslagda armarna mitt i rummet. De dova fär-

gerna i främst den bruna kostymen med väst förstärker det intrycket. Den gula 

bakgrunden konstraterar mot ansiktet. Porträttet är välbalanserat där konstnären 

syns i halvfigur. Det ser ut som om han höjer ögonbrynen något då pannan är ryn-
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kad, det är som om han är förvånad eller visar tvivel för något – kanske mot sig 

själv som spegelfigur, men annars är mimiken allvarlig. Målningen ger en aning om 

den nya saklighetens, som florerade på 1920-1930-talen, påverkan även om den 

inte uttryckligen är det. 

Ivan Ivarson (1900-1939) föddes i Göteborg och levde där eller i dess närhet i hela 

sitt liv. Han hade målat på sin fritid och 1922 sökte han in på Valands målarskola 

där han fick Tor Bjurström som lärare. Men Ivarson visade inte lika bra fram-

gångar som sina studiekamrater och på en elevutställning 1927 fick han inte så 

bra kritik även om de visade ett visst intresse. Vid en resa till Italien fann han Fra 

Angelico vara en av de konstnärer som speciellt påverkade honom.61 Senare i 

Frankrike (Cagnes) inspirerades och påverkades han av impressionisterna och 

Bonnard – hans palett förändrades till det mer färgrika, men han har inte försökt 

efterlikna deras raffinerade sätt att komponera.62 Trots bekymmersam ekonomi 

och nervösa besvär hade förmodligen Ivarson sin lyckosammaste tid 1929-1931 då 

han, med sin familj, vistades på Stenugnsön fem mil norr om Göteborg där hans 

konstnärskap mognade.63 Sent på året 1931 hade han sin första separatutställning 

i Göteborg vilken blev uppmärksammad särskilt för att verken var så färglysande.64 

Hans 30-talsmåleri blev ofta utsikter över stadslandskap även om de inte blev nå-

gon historisk dokumentation, men också att han studerade folklivet.65 1936 ställde 

Ivarson ut i ”Färg och form” i Stockholm samt i Konsthallen i Göteborg, men som 

oftast när han ställde ut blev det litet ekonomiskt utbyte.66 Ivarson målar också 

flera blomstermotiv gärna med en kvinna i en fönsterutsikt. Gunnar Ekelöf recen-

serade dessa 1946 gällande en utställning på Konstakademien med ”Den dolda 

blicken” då kvinnorna ofta hade otidsenliga hattar som dolde ögonen och figurerna 

är för övrigt oftast passiva i Ivarsons måleri. Den ständiga oron skymtar då och då 

fram och ger resultat i hans måleri, gör färgen oren och bryter sönder formerna 
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och det är särskilt under hans senare produktion som bär sådana spår.67 Men 

Ivarson har blivit betraktad som en stor särpräglad och passionerad färglyriker.68  

Den 29 maj 1933 skriver Ivan Ivarson till Hjalmar Gabrielson ”Kan Direktör Gabri-

elson köpa en målning av mig för 200 kr då jag nu är utan färg och utan möjlig-

heter till arbete? Om så vore, reser jag ut till Långedrag med några målningar som 

Direktör Gabrielson kan välja mellan.” I en notering på brevet skriver Gabrielson 

”Jag köpte självporträttet för 350 kr.” Från Frankrike skriver Ivan Ivarson att han 

behöver sälja för att kunna fortsätta måla. Frågar Gabrielson vilken erbjuder sig 

hjälp skriver han i en notering på brevet som är daterat 19 september 1937.  

  Bild 13. Ivan Ivarson Självporträtt med glasögon  

början av 1930-talet, olja på duk, 64 x 48,5 cm (HG24) 

Ett stort svartgrönt tecken framträder till höger i bilden längs hela sidan, men 

smalnar av nedåt. I mitten finns ett relativt stort runt tecken som är något osym-

metriskt delat på mitten varav den ena sidan är svart och den andra är oregelbun-

det formad i gulbrunt med två runda blå tecken där det ena bara delvis syns. Det 

gulbruna tecknet sträcker sig något rakt nedåt på mitten. Mitt på det stora runda 

tecknet finns ett mindre skarpt rött tecken i oval form. Bakom den sida som är 

svart i det stora runda tecknet är det ett också osymmetriskt tecken. Nedanför det 

gulbruna synes en avtoppad triangel som är beigeaktig med vitt och blått inslag. På 

främre delen av denna finns ett långsmalt rött tecken. Målningen är benämnd 

Självporträtt med glasögon vilket gör att jag kan avgöra att det är konstnären själv 
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Ivan Ivarson som framträder i bilden. De två runda blå tecknen är glasögonen i ett 

ansikte där det röda tecknet som vänds mot betraktaren är ett öra. Ansiktet är i 

profil. Bakgrunden i svart och rött på båda sidor om huvudet är just bara bak-

grund och innehåller inte något annat än att meningen är att ha starka kontraster 

mot huvudet, håret och ansiktet. Figuren har en starkt fläckad skjorta med en en-

kel krage och röd slips. Av erfarenhet – sett i Ryndels bok – liknar figuren tidigare 

framställda självporträtt. Ackordet med färgerna rött, blått och gult ger målningen 

en ton av att färgen betyder ovanligt mycket för konstnären. Det är en naivt ex-

pressionistisk framtoning i bilden. Glasögonen saknar skalmar, liksom i tidigare 

porträtt, och dessa är det enda som är blått i målningen vilket han kanske ville be-

tona särskilt. Han visar sig anonym på något sätt – det finns inga ansiktsdrag att 

tyda, kanske lite skygg i och med att han döljer ögonen, men det kan vara en fikt-

ion. Ivarson måste trots allt ha varit en stark och envis person i sitt konstnärskap 

där man kan anta att färgen betydde mer än formen även om formerna ger ett ut-

tryck av självporträtt. Modernismens flöde av konstnärer under till exempel 1920-

1930-talet och de fundamentala dragen av oberoende av tradition samt samverkan 

och gränsöverskridandet mellan olika konst- och stilarater samtidigt som den är 

individualistisk och en beundran av de egna uttrycksformerna finns ser jag att 

Ivarson har följt den vägen, men han hade svårt att nå fullt ut till publiken. 

5. Slutsats 
Hjalmar Gabrielsons självporträttsamling innehöll 63 (64 med Chagalls) porträtt 

framställda av främst svenska konstnärer under en del av modernismens tidevarv 

där dessa porträtts uttryck har varierat stort mellan mer traditionella med eller 

utan attribut eller skissartade, expressionistiska eller nysakliga, men även något 

kubistiskt. De flesta är utförda i olja på duk eller pannå, men det finns även gou-

ache, pastell och blyertstekniker. Avbildandet är främst frontal ansikts- eller 

bröstbild, men också halv- eller helfigur i sittande eller stående position. Allt detta 

är väl inte unikt för denna samling vid den här tiden, men variationen talar för att 

Gabrielson inte var inriktad av en speciell typ av framtoning utan mer av de konst-

närer som hade framställt dem. Variationen av självporträtt var säkert stimule-

rande för honom och gav ju också en mer intressant samling och han kunde knyta 

an porträttet tydligare till den enskilde konstnärens vara vilket han hade stor sym-
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pati för. Konstnärerna har varit de som företrädesvis varit bosatta i Göteborg, eller 

Västkusten, och Stockholm och det var ju också där Hjalmar Gabrielson verkade 

och då främst i Göteborg. Valet av självporträtten har delvis fallit på de som tillhört 

de så kallade ”Göteborgskoloristerna”, men också en del tillhörande ”Färg och 

form” i Stockholm. Dessa ”grupperingar” var ju också verksamma och hade stort 

inflytande med utställningar under den tid som Hjalmar Gabrielsons samlande på-

gick. För övrigt kom konstnärerna från Skandinavien där Danmark, Finland och 

Norge var representerade med ett fåtal. Övriga Europa var representerat med några 

konstnärer från Tyskland och Frankrike.  

Vad menar konstnärerna med sina självporträtt som analyseras i uppsatsen och 

vilket uttryck kan man finna är intressanta funderingar i detta sammanhang. Som 

svar på detta kan sägas att helheten i Tor Bjurströms porträtt inte uttrycker det 

inträngande allmänmänskliga utan snarare av ett mer konstnärligt uttryck av per-

sonligt slag, men med inspiration från kanske främst Cézanne i och med komposit-

ionen, men delvis också från Munch med det svepande linjespelet i de gula former-

na. Det är en kompakt men ändå livaktig kolorit där hans mening är att endast 

rikta uppmärksamheten på sig själv då han inte har några attribut i målningen. 

Ändå uttrycker självporträttet en känsla av uppriktighet då han håller handen i 

hjärttrakten – och hela hans väsen i målningen formulerar ett allvar. 

I Birger Simonssons självporträtt framträder målaren självmedveten med ett ut-

tryck som av en välbeställd person med en föraning av hans föreståndarskap på 

Valands konstskola och senare professor på Konsthögskolan. Även om målningen 

också här framhäver konstnären har han framställt en bakgrund som innehåller 

vissa detaljer, om än något diffusa i formen, och färger vilket ger ett uttryck av ett 

djup i rummet. Blicken är stadig och möter betraktaren vilket ökar intrycket av 

hans personliga egenskaper som självsäkerhet och den yttre världen han lever i. 

Annars är det konstnärliga uttrycket med den dämpade koloriten och kanske 

främst de något diffusa formerna i bakgrunden en deformation av den nya saklig-

heten kan man säga. 

Ivan Ivarson har inte en dämpad kolorit utan snarare tvärtom vilket i hans analy-

serade självporträtt främst består av ett fåtal färger som rött, blått och gult i starka 

nyanser, men också relativt få former. Färgen är dessutom pålagd med relativt pas-
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tos penselskrift. Han framhäver sig själv, men ändå inte som person utan snarare 

genom sitt konstnärliga uttryck av naiv expressionism. Det finns inga attribut i 

målningen utan bakgrunden består av rött och svart vilket i och för sig framhäver 

huvudformen och axelpartiet, men eftersom det är en profilbild och dessutom att 

figuren har blåmålade glasögon ser man inte blickens uttryck vilket annars kunde 

ha sagt en del om konstnären. Men, som sagt, det är färglyrikern som framträder i 

verket.  

De personliga brev från konstnärerna som ingår i de genomförda analyserna har 

ofta handlat om att de behöver stöd med pengar eller att Hjalmar Gabrielson ska 

köpa konstverk av dem – och han köper bland annat Ivan Ivarsons självporträtt 

står det noterat i hans brev. Ibland också att de vill låna verk (kunde vara olika 

motiv) som Gabrielson tidigare köpt för att kunna ha med på en utställning. Eller 

om han kan ordna en beställning från någon i till exempel Göteborg så att konst-

nären kan få lite inkomst. Ett par av konstnärerna hyllar Gabrielson för hans 

idoga samlande – att en sådan som han behövs i samhället för att hålla konsten 

levande. Det låter mycket smickrande, men det ligger ett allvar i detta och det är 

förmodligen inte bara inställsamt – de fick ju ”kredit” för berömmet också. Relat-

ionen mellan samlaren Gabrielson och konstnärerna var ett slags symbiotiskt för-

hållande kan man säga – de hade båda fördel av kontakten. Funderar man vidare 

kan det ju tänkas att Gabrielson utnyttjade situationen att konstnärerna hade så 

dålig ekonomi, som de skriver om i breven, till att han köpte självporträtten till ett 

något förmånligt pris. Å andra sidan synes Gabrielson vara genuint intresserad av 

tidens konstnärer och deras levnad och ville stödja dem. Självporträttsamlingen är 

en samtida samling och den visar på en stor variation i fråga om konstnärernas 

uttryck vilket inte går att uttyda när man läser de bevarade breven från dem utan 

dessa handlar främst om dålig ekonomi, konstmarknaden och samlaren. Kanske 

var det också så att konstsamlaren inhandlade självporträtt, och andra verk, 

främst av de konstnärer som skrev brev till honom även om den arkiverade brev-

samlingen inte innehåller brev från alla och att det inte heller går att helt uttyda. 

Konstnärerna influerades förmodligen av varandra också till viss del – de levde un-

der liknande villkor och hade liknande inställning till samhället – och Gabrielson. 

Göteborgs konstmuseum och Nationalmuseum får negativ kritik för sina val av 
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konstverk till sina utställningar – ja, det är inte populära i dessa konstnärers ögon. 

Även kritikerkåren-/recensenterna får negativ kritik där till exempel Birger Si-

monsson skriver att de är korrumperade, analfabeter och okunniga men att de har 

makt och inflytande. Det är starka ord! Det är verkligen ett personligt uttalande till 

konstsamlaren. Simonsson uttrycker också sin empati för konsten i Sverige och att 

svenskarna inte förstår det som ”lefver”. Enligt min egen mening synes Simonsson 

ha stor antipati för konstlivet i Sverige – det synes stå klart i och med sina uttryck 

i breven. Det var ju också vid den här tiden (och även tidigare) en modernismens 

experimentlusta med nya uttryck som kunde vara svårt att ta till sig även för en 

samtida konstnär.  

Det hade varit intressant att få läsa breven från Hjalmar Gabrielson till dessa 

konstnärer för att kunna tolka självporträttsamlingen på ett mer djuplodande sätt. 

Arkivet innehöll dock inte några sådana av förklarliga skäl. Jag anser ändå att de 

framställda uttrycken i verken kunde, för Gabrielson - och eftervärlden, ha stor 

betydelse för att få en mer inkännande blick över konstnärens existens, om än 

konstlad, och konstnärskap. Samlingens omfång från främst 1920-1930-talen ger 

en samlad bild av hur modernismens uttrycksformer kunde gestalta sig i självpor-

trätt och dess samlingar vid den här tiden. 

Varför donerades då självporträttsamlingen till Göteborgs konstmuseum då verk 

med andra motiv såldes efter Gabrielsons bortgång kan man fråga sig. Jo, det bör 

vara därför att denna samling var unik, ansenlig, och låg Gabrielson särskilt varmt 

om hjärtat särskilt i och med hans nära och informella kontakter med konstnärer-

na vilket döttrarna kände till. Intresset för självporträttsamlingen skulle kunna 

vara än större än vad den är idag på museet då Hjalmar Gabrielson var en mece-

nat av omfattande slag inom konstens område under första halvan av förra seklet. 

Han gjorde stora insatser för den samtida konsten inte bara i Sverige utan även i 

delar av Europa. I fallet med självporträtten anser jag att hans personliga kontak-

ter med konstnärerna är av stor betydelse för konsthistorien och borde betonas 

mer i den utställning som finns på Göteborgs konstmuseum. Man kan finna att 

utställningen inte hanteras särskilt väl då hängningen är något diskutabel och 

även att den befinner sig i ett avskilt något smalt galleri på övre våningen. Detta 

trots det relativt stora intresse och fascination som ändå finns hos besökare. 



30 
 

Handlingsutrymmet enligt donationsbrevet var ändå att förhållandevis fritt hantera 

samlingen förutom de första åren, men en del verk skulle vara ständigt utställda. 

Självporträttgalleriet medför inte bara en iscensättning av självrepresentationer 

utan ger även en skymt av en exceptionell biografisk konsthistoria vilket skulle 

kunna framhävas mer till sin fördel. Självporträtten talar visserligen för sig själva, 

men ett sammanhang med pedagogiska texter med till exempel en konstnärsbio-

grafi och även något om konstsamlaren skulle ge förståelse för bakgrunden och 

göra konstverken mer givande för besökaren.  

6. Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om donationen av självporträtt från Hjalmar Gabrielsons 

konstsamling till Göteborgs konstmuseum 1950 av hans döttrar. En kort historik 

om själva donationen har gjorts samt också hur Konstmuseet har tagit hand om 

den. Självporträtten är från den tid som Hjalmar Gabrielson var som mest aktiv 

som samlare alltså 1920-1930-talen även om några porträtt är från ett tidigare och 

även senare decennium.  En översikt av självporträttets historia från antiken till 

första halvan av 1900-talet har utförts samt hur dess uttryck kan gestaltas också 

med blick och identitet. En studie av Hjalmar Gabrielsons brevsamling från ett an-

tal konstnärer till honom har utförts på Nationalmuseums konstbibliotek. I breven 

skriver konstnärerna ofta om att de vill ha bidrag i form av pengar till sin verk-

samhet, men även om konstsamlaren vill köpa något verk eller kan förmedla in-

tressenter bland annat. Med hänsyn taget till korrespondensen har urvalet själv-

porträtt fallit på tre konstnärer där en kort biografi om dem har genomförts, men 

också det mest angelägna som stod i breven. De tre konstnärernas verk har sedan 

analyserats med semiotisk teori. De olika verken är mycket skiftande i sina uttryck 

där Tor Bjurströms har en okonstlad personlig framtoning och kolorit med intryck 

från Edvard Munch. Birger Simonsson, som är den andra konstnären, har målat 

ett självporträtt som är välbalanserat med dova färger och med ett självsäkert ut-

tryck där bakgrunden kan påminna om en friare tolkning av den nya sakligheten. 

Den tredje konstnären är Ivan Ivarson vars självporträtt är i profil med få och 

starka färger – det är ett uttryck av naiv expressionism.  
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Käthe Kollwitz (tysk, 1867 - 1945)  Självporträtt, 

trekvartsprofil från vänster 
ca 1911, Kolteckning på papper, 47 x 34 cm 

 

 
Ivar Arosenius (svensk, 1878 - 1909) Självpor-
trätt med mössa 1903, Blyerts på papper, 29 x 

20,2 cm 

 

 
Nils von Dardel (svensk, 1888 - 1943) Självpor-

trätt 1906, Akvarell på papper, 19 x 14 cm 

 

 
Jens Ferdinand Willumsen (dansk, 1863 - 1958) 

Självporträtt 1910, Olja på duk, 32 x 26 cm 

 

 
Hilding Linnqvist (svensk, 1891 - 1984) Själv-

porträtt i skjorta och hängslen 1913, Olja på 

duk, 81 x 66 cm 

 

 
Carl Ryd (svensk, 1883 - 1958) Självporträtt 

1913, Olja på duk, 33 x 32 cm 

 

 
Tor Bjurström (svensk, 1888 - 1966) Självpor-

trätt ca 1926, Olja på duk,  
61 x 50,5 cm 

 

 
Johan Johansson (svensk, 1879 - 1951) Själv-
porträtt 1917, Olja på duk, 41 x 38 cm 

 

  
Kurt Jungstedt (svensk, 1894 - 1963) Självpor-

trätt med palett 1917, Olja på duk,  

98,5 x 64,5 cm 

 

 
Emil Olsson (svensk, 1890 - 1964)  

Självporträtt 1919, Olja på duk, 36 x 32 cm 

 

 
Karl Andersson (svensk, 1899 - 1977) Självpor-

trätt ca 1929, Olja på duk,  

45 x 31,5 cm 

 

 
Karl Isakson (svensk, 1878 - 1922) Självporträtt 

med hatt 1920, Olja på duk, 75 x 62 cm 
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Inge Schiöler (svensk, 1908 - 1971) Självporträtt 

i svart baskermössa ca 1932, Olja på duk,  

54 x 46 cm 
 

 
Einar Jolin (svensk, 1890 - 1976)  

Självporträtt i spegel 1924, Olja på duk,  
65 x 52 cm 

 

 
Carl Kylberg (svensk, 1878 - 1952) Självporträtt 

1924, Olja på duk, 70 x 57 cm 

 

  
Sigurd Möller (svensk, 1895 - 1984) Självpor-

trätt med palett 1924, Olja på duk,  

73 x 60 cm 

 
Gideon Börje (svensk, 1891 - 1965)  

Självporträtt med pipa 1925, Olja på duk,  

62,5 x 51,5 cm 
 

  
Sigfrid Ullman (svensk, 1886 - 1960) Självpor-

trätt 1925, Olja på duk, 71 x 57,5 cm 

 

 
Edvard Wallenqvist (svensk, 1894 - 1986)  

Självporträtt med blå hatt 1925, Olja på duk,  

40 x 30 cm 
 

 
Arne Cassel (svensk, 1898 - 1965) Självporträtt 

1926, Olja på duk, 41 x 33 cm 
 

 
Arvid Fougstedt (svensk, 1888 - 1949) Självpor-
trätt med palett 1926, Olja på duk,  

61 x 50 cm 

 

  
Fritiof Schüldt (svensk, 1891 - 1978) Självpor-

trätt 1926, Olja på duk, 76 x 60,5 cm 

 

 
Henrik Sörensen (norsk, 1882 - 1962) Självpor-

trätt 1926, Olja på duk, 65 x 54,5 cm 

 
Joronn Sitje-Mohr (norsk, 1897 - 1982) Själv-
porträtt 1927, Olja på duk, 73 x 60 cm 
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Albin Amelin (svensk, 1902 - 1975) Självporträtt 

1930, Gouache och pastell på papper,  

61,5 x 49,5 cm 
 

  
Lars Boëthius (svensk, 1903 - 1968) Självpor-

trätt 1930, Olja på duk, 41 x 33 cm 

 

 
Jean Heiberg (norsk, 1884 - 1976) Självporträtt i 

blå tröja 1931, Olja på duk, 73 x 60,5 cm 

  

 
Alf Rolfsen (norsk, 1895 - 1979) Självporträtt 

med tobakspung 1931, Olja på pannå,  

61 x 50 cm 

 

 
Sven Erixson (svensk, 1899 - 1970)  Självpor-

trätt med utsikt mot Slussen 1932, Olja på duk, 

81,5 x 65,5 cm  

 

 

 

 

 
Evald Björnberg (svensk, 1895 - 1971) Självpor-

trätt 1933, Olja på pannå, 38,5 x 28 cm 

 

 
Birger Lindberg (svensk, 1901 - 1991)  Självpor-

trätt 1933, Olja på duk, 55,5 x 45,5 cm 

 

 
Nils Nilsson (svensk, 1901 - 1949) Självporträtt 

med anemoner 1933, Olja på duk, 65 x 54 cm 

 

 
Bertil Damm (svensk, 1887 - 1942) Självporträtt 

vid staffliet 1935, Olja på pannå, 46 x 38 cm 

 

 
Harald Sallberg (svensk, 1895 - 1963)  Självpor-

trätt 1936, Litografi på papper, Tryckyta: 34 x 

27,6 cm 

Papper: 44,5 x 36,3 cm 

 

 

 

 

http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=0&sp=Sartist&sp=l19
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=0&sp=F&sp=Scollection&sp=l10285
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=Sartist&sp=l96
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10346
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10346
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=Sartist&sp=l330
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10297
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10297
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=Sartist&sp=l699
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10323
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10323
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=Sartist&sp=l223
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10290
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10290
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=Sartist&sp=l91
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10340
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10340
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=Sartist&sp=l1770
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10311
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10311
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=Sartist&sp=l603
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10315
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10315
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=Sartist&sp=l183
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10286
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10286
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=Sartist&sp=l2905
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10326
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10326
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=0&sp=F&sp=Scollection&sp=l10285
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10346
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10297
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10323
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10290
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10340
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10311
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10315
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10286
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10326


   

4 
 

 
Holger Strömblad (svensk, *1914)  Självporträtt 

1943, Olja på duk, 37,5 x 33 cm 

 

  
Wilgot Olsson (svensk, 1906 - 1990)  Självpor-

trätt 1944, Olja på duk, 46 x 38 cm 

 

 
Folke Persson (svensk, 1905 - 1964)  Självpor-

trätt 1944, Olja på pannå, 46 x 38 cm 

  

  
Rabbe Enckell (finländsk, 1903 - 1974)  Själv-

porträtt 1947, Olja på duk, 55 x 46,5 cm 

 

 
Tyko Sallinen (finsk, 1879 - 1955)  Självporträtt 

1947, Olja på duk, 53 x 46 cm 

 

 
Kurt Schwitters (tysk, 1887 - 1948) Självporträtt 

1947, Olja på papp, 65 x 50 cm 

 

 
Svante Bergh (svensk, 1885 - 1946) Självporträtt 

med pipa, Olja på duk, 52,5 x 48 cm 

 

 
Marc Chagall (rysk, 1887 - 1985)  Självporträtt, 

Etsning på papper, Tryckyta: 27,5 x 21,5 cm 

Papper: 52,4 x 37,5 cm 

 

 
André Derain (fransk, 1880 - 1954) Självporträtt 

i hatt, Sepia på papper, 58 x 43 cm 

 

  
Olle Gill (svensk, 1908 - 1996) Självporträtt 

framför staffliet, Olja på duk, 83 x 47 cm 

 

 
Isaac Grünewald (svensk, 1889 - 1946) Självpor-

trätt i uniform, Olja på papp,  

62 x 50,5 cm 
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http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10289
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10327
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10330
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10318
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l3105
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10288
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10292
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10293
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Åke Göransson (svensk, 1902 - 1942) Självpor-

trätt, skiss, Olja på duk, 53,5 x 49,5 cm 

 

 
Eric Hallström (svensk, 1893 - 1946) Självpor-

trätt, Olja på pannå, 22,5 x 13,5 cm 

 

 
Johan Heurlin (svensk, 1893 - 1951) Självpor-

trätt, Olja på duk, 25 x 20,5 cm 

 

 
Bror Hjorth (svensk, 1894 - 1968) Självporträtt i 

väst, Blyerts på papper, 39,6 x 31,5 cm  

  

 
Ivan Ivarson (svensk, 1900 - 1939) Självporträtt 

med glasögon, Olja på duk, 64 x 48,5 cm 

  

 
Kraesten Iversen (dansk, 1886 - 1955) Självpor-

trätt i skjortärmar, Olja på duk,  

60 x 47 cm 

 

 
Axel P Jensen (dansk, 1885 - 1972) Självporträtt, 

Olja på duk, 50,5 x 38,5 cm 

 

 
Tore Kumlien (svensk, 1904 - 1976) Självpor-

trätt, Pastell på papper, 61,5 x 48 cm  

  

 
Axel Nilsson (svensk, 1889 - 1980) Självporträtt 

i korgstol, Olja på duk, 46,5 x 65,5 cm 

 

 
Torsten Palm (svensk, 1885 - 1934) Självpor-

trätt, Olja på duk, 45 x 38 cm  

  

 
Patrik Reutersvärd (svensk, 1886 - 1971) Själv-

porträtt framför staffliet, Olja på duk,  

81 x 100,5 cm 

 

 

 

 

http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=Sartist&sp=l301
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10294
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10294
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=Sartist&sp=l311
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10295
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10295
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=Sartist&sp=l341
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10298
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10298
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=Sartist&sp=l354
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10299
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10299
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=Sartist&sp=l386
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10301
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10301
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=Sartist&sp=l387
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10302
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10302
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=Sartist&sp=l396
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10303
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=Sartist&sp=l459
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10309
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10309
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=Sartist&sp=l602
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10314
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10314
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=Sartist&sp=l639
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10319
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10319
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=Sartist&sp=l688
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10321
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10321
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10294
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10295
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10298
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10299
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=25&sp=F&sp=Scollection&sp=l10301
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10302
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10303
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10309
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10314
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10319
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10321
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Axel Revold (norsk, 1887 - 1962) Självporträtt, 

Olja på duk, 81 x 64,5 cm 

 

 
Olaf Rude (dansk, 1886 - 1957) Självporträtt 

med pipa, Olja på duk, 56 x 45 cm 

 

 
Birger Simonsson (svensk, 1883 - 1938) Själv-

porträtt med korslagda armar, Olja på duk, 65,5 

x 54 cm 

 

 
Otte Sköld (svensk, 1894 - 1958) Självporträtt, 

Olja på duk, 100 x 82 cm  

 

 
John Sten (svensk, 1879 - 1922) Självporträtt, 

Olja på duk, 41 x 33 cm 

 

  
Sten Teodorsson (svensk, 1904 - 1992)  Själv-

porträtt, Olja på duk, 50 x 38 cm 

 

 
Sten Teodorsson (svensk, 1904 - 1992) Självpor-

trätt, Träsnitt på papper,  

Tryckyta: 28,8 x 21,5 cm 

Papper: 38,2 x 31 cm 

 

 
Gustaf Wolmar (svensk-dansk, 1880 - 1971) 

Självporträtt med hatt, Olja på duk, 39 x 33 cm 

 
 

 

http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=Sartist&sp=l689
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10322
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=Sartist&sp=l716
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10324
http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleLink.link&sp=13&sp=Sexhibition&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=3&sp=Sdetail&sp=0&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=50&sp=F&sp=Scollection&sp=l10324
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