
Gustaf Thorsell 

 

 
Självporträtt  

Oljemålning på duk 31 x 24 cm 
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1905 – 1989 

 

 

1905 Karl Gustaf Thorsell föds den 14 januari i Bengtsfors, Dalsland. 
Son till metodistpredikanten Karl Oskar Thorsell, f. 21 februari 
1864, d. 1952, och Katarina Amanda Persdotter, f. 6 februari 
1868, d. 1946. Föräldrarna är begravda på nya kyrkogården i 
Sala.  

19xx Realskola I Sala. 

19xx Gymnasium i Västerås. 

19xx Tekniska skolan i Sala. 

19xx Teologiska studier i Uppsala. 

19xx Examen vid Konstfack. Lärare vid Konstfack. 

1942 Målar porträtt av häradshövding Carlsson, Västmanlands östra 
domsagas häradsrätt i Sala 

1946 Teckningslärare i Uppsala. 

1949 Ställer ut i Sala 30 okt – 6 nov i folkskolans samlingssal tillsammans med andra Uppsalakonstnärer. 

1953 Målar porträttet av Sala Sparbanks bankdirektör Jakob Lundberg. 

1955 Somrar på Gotland från 1955. 

1978 Sjösatte på Gotland en segelbåt efter egen konstruktion. 

1985 Blev änkeman. 

1987 Utställning på Upplands Konstmuseum i Uppsala 31 oktober – 29 november. 

1989 Avlider och efterlämnar sonen Erik med maka Karin och barnbarnet Henrik. 
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Thomas Kumlin vid träffen i studiecirkeln 25 november 2014: Att jag valde att berätta om Gustaf Thorsell var 

att mina föräldrar hade några teckningar av honom, vilket gjorde att jag blev nyfiken på Gustaf Thorsell. Det här 

kommer att visa att världen är ganska liten och delvis makaber. 

När jag började titta närmare på Gustaf Thorsell tog jag hjälp av min kusin som jag visste kände Gustaf. Jag åkte 

till min kusin Karin för att prata med henne och vi började med Gustafs pappa, Karl Oskar, som var 

metodistpastor här i Sala. Han bodde på Magasinsgatan 11. Som metodistpastor fick man efter några år byta ort, 



Gustaf Thorsell 

 
så han var troligtvis i Sala bara 3-4 år, men kom tillbaka när han blev pensionär. Han blev änkling i slutet på 

1940-talet.  

Då fanns i Sala min kusin och en svägerska till en av hans söner som tog hand om Karl Oskar och han gick dit 

och åt varje dag. Svägerskan arbetade hos tandläkare Bertil Ringström. 

Det något makabra var att Karl Oskar Thorsell dog i det rum som några år senare blev mitt pojkrum. Det har jag 

inte tidigare vetat, utan det talade min kusin om för mig nu.  

Det jag också fick veta var att Gustaf, född 1905, gifte sig sent – på 1950-talet – och fick en son som heter Erik. 

Jag fick också veta att Gustaf hade en bror, Pehr eller ’Pekka’ som han kallades, som var apotekare. Jag började 

leta efter Erik Thorsell på Internet. Det fanns ganska många med det namnet, men jag hittade en som stämde bra i 

födelseår, arbetade på Apoteksbolaget och som hade sommarstuga på Gotland. Karl Oskars hustru, Amanda, var 

från Gotland, så jag tyckte jag hittat rätt Erik Thorsell. Jag ringde upp honom och det visade sig stämma.   

Gustaf och Pekka hade magasinerat en mängd föremål efter fadern Karl Oskar hemma hos min farmor och jag 

minns att det fans massor av spännande saker uppe på min farmors loge. Det visade sig att Erik kom ihåg att han 

också varit där. Bland grejerna fanns en skinnplånbok efter Karl Oskar som både Erik och farbrodern Pekka ville 

ha, så de blev lite osams. Gustaf kom och medlade, så Erik var den som fick plånboken. 

Det visade sig också när jag talade med Erik att hans ingifta fasters syster var min ingifta faster! 

Erik har sänt mig lite material om sin far Gustaf och det som är spännande är att Gustaf skrivit ner en del, Innan 

minnet sviker, ett slags memoarer, som Erik kommer att försöka skriva ner före sista januari 2015. Det här är vad 

jag fått från Erik Thorsell i november 2014:  

Min far Gustaf föddes 1905 i Bengtsfors, Ärtemarks församling i Älvsborgs län. Föräldrar var 

metodistpastor Karl Oscar Thorsell, född i Torshälla, och Amanda Catherina, född Pearsson i 

Kappelshamn, Gotland. 

Farfar arbete innebar han flyttade runt med sin familj; Bengtsfors, Karlskoga, Odensvi, Surahammar, Sala 

och Hultsfred. 3-4 år på varje plats gjorde att pappa Gustaf knappt hann rota sig förrän det var dags att 

flytta till nytt ställe med allt vad det innebar med nya kamrater, ny skola osv.  

Pappa fick tidigt i 8-års åldern spela kyrkorgel när farfar höll gudstjänster.  Han byggde sin första båt ca 1 

m lång när de bodde i Odensvi.  

Han fick cykla en halv mil till Kolsva varannan dag för att hämta posten men nådde inte ned till tramporna 

på cykeln utan fick trä in ett ben genom ramen för att kunna cykla. Prestation! 

Första världskriget bröt ut och kyrkklockorna ringde. Orostider med inkallad äldre bror och väntan på vad 

som kanske skulle ske. Den äldre brodern Emanuel emigrerade till Amerika. 

På nästa boplats – Surahammar – började Gustafs intresse för måleri att växa fram på allvar. Han hade 

tecknat och målat i vattenfärg sedan fem års ålder, men i Surahammar hade han en lärare i tyska som, när 

läxan i tyska var förhörd, tog med honom till sin ateljé för att måla med oljefärg. Något helt annat!  

Surahammars tekniska miljö inspirerade pappa att bygga en egenkonstruerad ångmaskin med vickande 

cylinder som gick att köra. Besvikelsen blev stor när en av brukets ingenjörer talade om för pappa att 

denna konstruktion redan var uppfunnen.  

Perioden i Surahammar avslutades med den allvarliga Spanska sjukan som drabbade många. 

Därefter blev det Sala dit pappa Gustaf fick resa ensam då han behövde tentera för att komma in i 

realskolan och familjen inte kunde flytta så snabbt. 

Han blev inackorderad hos en Bergsman Liljeqvist. Pappa började i 4:an i Sala men flyttade redan efter att 

gått ut 5:an 1923 till Västerås och det Högre Allmänna Läroverket där. 

Pappas yngre bror Pehr flyttade efter två år till Västerås och de bildade skolhushåll då farmor Amanda 

också flyttade dit medan farfar Karl Oskar fick tjänst i Hultsfred till pensioneringen. 
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Därefter hade pappa militärtjänstgöring och sedan skrev han in sig vid Uppsala Universitet för teologiska 

studier. Dock, efter att ha antagits som klubbmästare vid V-Dala nation, blev det mindre och mindre tid för 

studier och han slutade studera så småningom. 

Intresset för måleri och teckning fanns där hela tiden och pappa tjänstgjorde ett tag som reportagetecknare 

för Sala Allehanda.  

1933 åkte pappa till Stockholm och besökte Tekniska Skolan, nuvarande Konstfack, för att se om 

teckningslärarseminariet kunde vara något för honom. Han menade att arbetet som han fick som förordnad 

lärare vid Bergslagernas Verkmästare- och Teknikerskola (matematik, fysik och mekanik) inte var någon 

framtid egentligen.  

Pappa kom in vid Tekniska Skolan och senare vid Högre Konstindustriella skolan hösten 1934. I 

utbildningen ingick långa studieresor till Venedig, Florens, Rom och Milano. I Florens och Rom målade 

han ett par tidiga verk. I Rom beundrade pappa de kända målningarna i bl a Sixtinska kapellet och i 

Palasso Doria Velasques porträtt av en Påve. Porträtt hade fascinerat pappa tidigt och innan han 

utexaminerades hade han gjort tre porträtt. Han blev senare anlitad som lärare vid konstindustriella 

skolan under en tid.  

Ytterligare några porträtt av vänner från skolan hann han med innan han möttes av mobiliseringsaffischer 

plötsligt en kväll 1939 när han promenerade nerför Regeringsgatan i Stockholm. 

Det blev sedan många års militärtjänst i bl a FO-stab och förband vid kusten och han lärde då känna 

familjen Beckfris på Harg. Under denna tid blev det många karikatyrer när tid gavs, men det var bråda 

tider att upprätta kustförsvar och ställningar.  

Under denna tid lärde pappa känna Albert Engström som gav bra betyg åt pappas karikatyrer! 

Efter beredskapstiden anställdes pappa vid Uppsala Stads Skolor 1944 som teckningslärare och 

teckningskonsulent då han undervisade både folkskollärare och elever. 

Måleriet fortsatte förstås hela tiden pappa jobbade i skolan fram till pensioneringen vid 67 års ålder och 

tills hans bortgång 1989. Det blev en rad separatutställningar; 1946, 1949, 1955, 1960, 1979 och 1982 och 

därtill flera tillsammans med andra bl a Sickan Abrahamssons utställningar i Uppsala. 

Det blev också många offentliga porträtt av professorer, rektorer, kommunalordföranden, borgmästare, 

sparbanksordförande och en rad privata porträtt därutöver. 

Efter pensioneringen byggde pappa en egenkonstruerad havskryssare “Inga Maria” efter min mors namn. 

En rejäl segelbåt 8 m lång, 2,5 ton.  

Det blev flera seglingar till vårt sommarställe på Gotland vid Kappelshamn och seglingar i Mälaren.  

Utöver porträttmåleriet som han älskade blev det också många landskap inte minst från Gotland men 

också kustmåleri.  

Jag hinner inte skriva mer text nu och foton får komma vid ett senare tillfälle. 

Hälsningar 

Erik  

 

Erik berättade också att Gustaf byggde en segelkanot i sin ungdom uppe vid Långforsen tillsammans med 

kompisen Albin Thorberg. De var under åren många gånger till Sala och hälsade på familjen Thorberg.  

En gång hade han en båt i Uppsala som skulle upp till Singö. Då var min kusin Karin med, men det var helt 

vindstilla och de hade ingen hjälpmotor! Min kusin kom inte till sitt jobb på flera dagar!  
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Nu övergår vi till några målningar av Gustaf Thorsell med kommentarer av Thomas Kumlin och övriga 

kursdeltagare: 

 

Gustaf Thorsell, Ekeby Kvarn 1932, oljemålning 65 x 55 cm, gåva till Avlidna Salakonstnärers Sällskap. 

Det här är min kusin Karins tavla. Så här såg det ut före branden. Nedanför till vänster mot vattnet låg ett 

stall där böndernas hästar fick hö, havre och vila. 

 

Gustaf Thorsell, Gotländskt landskap, oljemålning 1955, 56 x 42 cm, gåva till Avlidna Salakonstnärers Sällskap. 

Det här är Karins förlovningspresent från Gustaf 1955. De var sex systrar som var överens om att om de inte fann 

någon annan så kunde de gifta sig med farbror Gustaf! Han var då fortfarande ogift. 
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Gustaf Thorsell, Albin Thorberg, oljemålning på pannå 1942, 69 x 55 cm 

 

I övre högra hörnet på målningen finns texten Till Svea den 14.9.1942 från modellen och målaren.  

Albin Thorbergs hustru hette Svea och fylld här jämna år. 

 

 

Gustaf Thorsell, Bengt Magnusson, oljemålning på duk 40 x 50 cm 

Bengt Magnusson var Sveas far, Albin Thorbergs svärfar. 
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Gustaf Thorsell, Hjalmar Colliander och BK Eriksson, oljemålningar på duk, 64 x 54 cm. 

 

Det här är Sala Sparbanks styrelseordförande Hjalmar Colliander, 1943-1945, respektive BK Eriksson, 1946-

1955. Målningarna finns i Sala Sparbank styrelserum. Om Edvard Cederling, Sven Norling och Bo Svärd var och 

är stora skildrare av Sala, så får man utan tvekan utnämna Gustaf Thorsell till Salas porträttmålare nr 1 med Inga-

Lisa Stadling och Olle Eriksson som goda tvåor.  

 

 

Gustaf Thorsell, Häradshövding Carlsson 1942, Västmanlands tingsrätt. 

Målningen fanns på Sala tingsrätt och tillhör numera Västmanlands tingsrätt. Birgitta Nordmark: Han hette Otto 

Carlsson och bodde i hörnet Ekebygatan – Magasinsgatan. Hans fru var faster till Ulf Adelsohn! Ulf var ofta och 

hälsade på sin faster och farbror på loven, Vi skulle ut och åka skidor på vinterloven. Jag var yngst på 

Magasinsgatan och Ulf var från Stockholm och kunde inte åka skidor. Så han och jag var alltid sist! Sist upp till 

Lärkan och sist ner till Magasinsgatan. Han var och är väldigt rolig – en riktigt kul kille – Ulf Adelsohn. 

 



Gustaf Thorsell 

 

 

Gustaf Thorsell, Jakob Lundberg, oljemålning på duk 1953, 130 x 89 cm.  

Bankdirektör Jakob Lundberg, 1884 – 1957, sågs ofta i stadens vimmel, ständigt hälsande och lyftande sin hatt. 

Vi som var barn fick en karamell eller en slant. Han hade ett specialdesignat skrivbord på Sala Sparbank med en 

liten urfasning för sin imposanta mage.  

 

 

Gustaf Thorsell, Karin, oljemålning 1952. 

Thomas Kumlin: Det här är min uppgiftslämnare och kusin, Karin, 1952. 
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Gustaf Thorsell, blyertsteckning 1934 

Thomas Kumlin: Det här är en av de fem teckningar som mina föräldrar räddade. Det fanns en säck med 

teckningar av Gustaf Thorsell hemma på logen hos min farmor. När min faster skulle sälja fastigheten hittade 

man säcken och Gustaf sa ”Ta det ni vill ha och bränn resten”. Så många blev bara slängda. 

Den här teckningen är från 1934, samma år som han började på Tekniska skolan/Konstfack. Så det kan vara ett 

inträdesprov eller en studie på skolan.  

 

 

 

 

Gustaf Thorsell, oljemålning på pannå, 23 x 47 cm. 
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Gustaf Thorsell, oljemålning på duk 1933, 65 x 55 cm. Sala församling, Mikaelsgården. 

 

 

Gustaf Thorsell, Doktor Carl Friberg, infört i Barnens Dags Bladet, augusti 1934.   
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Gustaf Thorsell, akvarell 1936, 35 x 25 cm. 

Bertil Hammarbäck, 24 november 2014: Den här tavlan, som Gustaf Thorsell har målat av fattigbössan utanför 

sockenkyrkan, fick min fru Karin när hon var tandsköterska hos tandläkare Thelin.  

 

 

Gustaf Thorsell, Albin Thorberg, blyertsteckning 1936. 
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Gustaf Thorsell, Signe Kebbon, oljemålning på duk 1936, 65 x 54 cm. 
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Gustaf Thorsell, Svea Thorberg, akvarell-krita-blyerts 1937. 

 

 

 

 

 

Gustaf Thorsell, Porträtt av John Sköld, oljemålning på duk 1942. Gåva till Avlidna Salakonstnärers Sällskap.  
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Gustaf Thorsell, Karin Karsberg, oljemålning på duk 1941, 83 x 63 cm. Sala Konstförenings samlingar, 432 

Karin Karsberg var Sala Konstförenings första intendent, 1941-1949. 

 

 

Invigningen av biblioteket och Aguélimuseet 1987. Sala Allehanda 26 oktober 1987. 



Gustaf Thorsell 

 

 

Gustaf Thorsell, oljemålning på panna 1943, 54 x 44 cm. 

 

 

Baksida: Till Rigmor 18.4.-43 av farbror Gustav. 
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Gustaf Thorsell, Blomstilleben, oljemålning 1944, 61 x 50 cm. Metropol auktioner. 

 

 

Gustaf Thorsell, Blomstilleben, oljemålning 1944, 61 x 50 cm. Metropol auktioner. 
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Gustaf Thorsell, Natteffekt, 1963, 44 x 53 cm, Göteborgs Auktionsverk 2014-04-06. 

 

 

Gustaf Thorsell, Från Klinten innanför norra ringmuren, Visby, oljemålning på duk 1965, 28 x 40 cm.  
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Gustaf Thorsell, Olof Stenström, oljemålning på duk 1965, 82 x 66 cm. 

Tillhörighet och foto: Västerås konstmuseum. 

Olof Stenström var rektor på Rudbeckianska gymnasiet, Västerås. 
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Gustaf Thorsell, oljemålning på duk 1966, 30 x 27 cm. 

 

  

Gustaf Thorsell, tuschteckning, 14,5 x 20,5 cm. 
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Gustaf Thorsell, Gösta Sjöberg, oljemålning på duk 1969, 83 x 64 cm. 

Tillhörighet och foto: Västerås konstmuseum.  

Gösta Sjöberg var ordförande i Stadsfullmäktige 1953-1966. Porträttet hänger i foajén i Stadshuset, Västerås.  

 

 

Gustaf Thorsell, tusch 1974, 20 x 28 cm. 
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Gustaf Thorsell, blyertsteckning 1975, 22 x 30 cm. 

 

       

   

Gustaf Thorsell, blyertsteckning ar. 
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Gustaf Thorsell, Självporträtt, oljemålning på pannå 1975, 31 x 24 cm. 

 

    

Baksidan av självporträttet. 
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Gustaf Thorsell, Stilleben, oljemålning på duk 1981, 61 x 41 cm. Tillhör Sala Sparbank. 

 

 

Gustaf Thorsell, Rådhuset, oljemålning på pannå 55 x 42 cm. Tillhör Sala Sparbank.  
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Gustaf Thorsell, Uppsala domkyrka, 82 x 65 cm. Metropol Auktioner. 

 

 

Gustaf Thorsell, Båthus, oljemålning 46 x 55 cm. Metropol auktioner.  
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De två högra spalterna fortsätter på nästa sida.  
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Okänd tidning 20 november 1987: 
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Okänd tidning 1989. 


