
Jane Elisabet Gumpert

Jane Elisabet Gumpert föddes den 18 februari 1884 på Djursholm i 
Stockholm. Hon var dotter till grosshandlaren Morris Gumpert och Sara 
Elisabeth Thegerström. På Djursholm växte Jane upp tillsammans med sina 
bröder och systrar. 

Janes morbror hette Robert Thegerström. Han var målare, tecknare och 
grafiker. Han gick på Konstakademien i Stockholm mellan åren 1876-1880.  
Han var där studiekamrat med bl.a. Ernest Josephson, Carl Larsson, Bruno 
Liljefors och Richard Bergh. Richard Bergh var en av de drivande krafterna 
bakom Konstnärsförbundets skola i Stockholm som bedrev undervisning i 
tre omgångar mellan åren 1890-1908. 

När Jane var 21 år började hon på Konstnärsförbundets skola, tredje skolan 
(1905-1908). Där var hon kurskamrat med bl.a. Isaac Grünewald, Gösta 
Sandels, Einar Jolin, Anna Sahlström, Einar Nerman och Sigfrid Ullman som 
senare kom att bli hennes make. Direkt efter studierna reste Jane 1909 till 
Paris tillsammans med konstnärerna Birger Simonsson, Sigfrid Ullman och 
Charlotte Mannheimer. Där var de elever vid Académie Matisse. Målaren, 
tecknaren, grafikern och författaren Carl Palme var initiativtagaren till 
Académie Matisse. Yngre svenska och norska konstnärer hyrde en stor ateljé i
Paris och varje lördag kom Henri Matisse dit och beskådade samt 
kommenterade vad målarna hade åstadkommit under veckans lopp. 
Verksamheten upphörde 1911 men lämnade bestående spår hos en hel 
generation skandinaviska målare, varav 40 från Sverige och däribland Jane. 

Jane gifte sig med Sigfrid Ullman den 6/7 1911. De bodde omväxlande i 
Göteborg och Varberg innan de bosatte sig permanent i Lerum 1915-1919. 
Sigfrid vistades utomlands en del under deras äktenskap och det är möjligt att
Jane följde med honom på hans resor. Tillsammans med konstnärerna Gösta 
Sandels, Birger Simonsson, Ingrid Simonsson och Sigfrid Ullman ingick Jane i
Kungälvsmålarna. 
1929 skiljde sig Jane och Sigfrid. Senare samma år gifte han om sig. 

Tillsammans med Anna Sahlström hade Jane en utställning i Stockholm 1930 
och år 1934 medverkade hon i Liljevalchs Höstsalong.  



På 1950- talet flyttar Jane in hos Anna Eurenius Larsson i Ljunggrensgården 
(Västergården 2), Slättevalla. Där bodde hon på övervåningen medans Anna 
bodde på undervåningen. När sedan Anna flyttar till Sjötorp och Carlmarks 
hus (Kyrkvägen 2) flyttar Jane med henne. Tillsammans bodde de på 
undervåningen och Samuel Johansson bodde på övervåningen. 

Den 7/11 1959 dör Jane Gumpert i Carlmarks hus (Kyrkvägen 2) i Sjötorp. 
Hon ligger begravd på Norra begravningsplatsen i Stockholm tillsammans 
med sin familj. 



Tidningsurklipp efter Jane Gumperts död. 


