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Sammanfattning
Tora Vega Holmström (1880-1967) beskrivs ofta som en avantgardistisk kolorist som gärna
använde exotiska motiv. I min uppsats redogör jag för TVHs förutsättningar, strategier och
status i konstens Sverige med tonvikt på åren 1910-1930, med hjälp av sociologen Pierre
Bourdieus modell för maktpositionering i kulturella fält. Dessutom görs en översiktlig
beskrivning i TVHs porträtt- och figurbilder, men tonvikt på det varierande bildspråket och
den öppna inställning hon tycks ha haft gentemot sina modeller. En av hennes ”negerbilder”
Utanför ett musikcafé i Biskra analyseras ur ett postkolonialt perspektiv och verket ställs i
relation till det tidiga nittonhundratalets värderingar och till TVHs egna ord. Genom att
använda förstahandskällor som brev och samtida recensioner har jag fått värdefulla
upplysningar om TVHs sociala och ekonomiska situation och även kunnat nyansera den bild
som förmedlas i Birgit Rausings biografi över TVH. I ett självporträtt från 1904 framstår
TVH som en rakryggad och stolt person, egenskaper som senare märks på flera sätt i hennes
konstnärskap, såväl i bildspråket som i andra faktorer i hennes karriär. Hon hade många goda
förutsättningar för att lyckas som konstnär då hon föddes in i en kulturellt och intellektuellt
stimulerande uppväxtmiljö. Olika kontakter gav henne utställningsmöjligheter, ledde till
beställningsarbeten, gav henne konstnärlig feedback eller stöttade henne ekonomiskt. Å andra
sidan mötte hon motstånd i konstens fält på grund av att hon kom från Skåne och var kvinna,
ett motstånd som inte minst syns i recensioner från hennes levnadstid. Hon ville inte låta
politiska eller ekonomiska frågor och problem påverka det konstnärliga uttrycket. I breven
framstår TVHs vänskapsrelationer som nära och samtidigt fruktbara med tanke på
konstnärskapet. Vännernas stöd i kombination med hennes starka integritet, tycks ha varit
förutsättningar för det bildligt och bokstavligt talat färgstarka inslag hennes bilder var och är
på den svenska konstkartan. Hon tillhörde inte det svenska kulturlivets elit, men
konsekrerades stegvis och blev framför allt en del av det skånska konstlivet. Hennes position
kan delvis förklaras med de ekonomiska och strukturella faktorer som Bourdieu talar om.
TVH tycks dock ha varit mer intresserad av ett fritt konstnärskap, meningsfulla relationer och
sociala sammanhang, än att bli vad Bourdieu menar att alla fältets agenter strävar efter: att bli
fältets härskare. Utanför ett musikcafé i Biskra (1929) föreställer två afrikanska män i
halvfigur, med bortvänd kroppsställning och blick och karikatyrartade anletsdrag. Beaktande
att publiken var svensk och vit ur de övre samhällslagren i en era präglad av kolonialism och
exotism hävdar jag att bilden kan betraktas på ett distanserande, objektiverande sätt.
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Introduktion
Mitt första möte med Tora Vega Holmströms konst var en reproduktion av ett självporträtt
från 1904. Bilden är både målerisk och skarp i linjerna, den avbildade kvinnan ser stolt och
allvarlig ut, och jag fängslades av målningen. När jag senare sökte på hennes namn på
Wikipedia, kom det bland annat upp ett lösryckt citat ”att aldrig underkasta sig”, från ett brev
som konstnären skrivit, utan någon särskilt uttömmande förklaring.1 Vem och vad gäller
underkastelsen? Utan att egentligen ha en aning antog jag att det handlade om den kamp som
det ofta inneburit för kvinnor att göra karriär inom ett mansdominerat område. Hur ska man se
den stolta personen på porträttet i förhållande till citatet? Jag anade ett spännande
konstnärskap och att det möjligen fanns fler av hennes egna reflektioner dokumenterade. En
mer problematisk bild av konstnären fick jag när jag upptäckte hennes ”negerbilder”, flera
schablonartade och ganska opersonliga målningar av afrikaner, som förde tankarna till
kolonialism och rasbiologi. Det är troligt att Tora Vega Holmström hade problem med att vara
kvinna och konstnär. Men det är ju också möjligt att hennes bilder har bidragit till
upprätthållandet av andra maktförhållanden. Dessa funderingar kring Tora Vega Holmströms
person och verk är utgångspunkt för denna uppsats.

Syfte
Mitt syfte är att lyfta fram några aspekter av den skånska modernistiska målaren Tora Vega
Holmströms konstnärskap. Med hjälp av Bourdieus fältanalys vill jag undersöka hennes
förutsättningar och strategier för en karriär i det svenska konstlivet, med tonvikt på åren 19001930, och ytterst vilken position hon uppnådde. Jag vill också undersöka om hennes bilder
kan säga oss något om 1900-talets första hälft, när det gäller synen på olika folkslag och om
Holmströms bilder uttrycker alienerande värderingar. Därför kommer jag, med några
postkoloniala frågeställningar, analysera en av hennes figurbilder från en resa till Nordafrika.
Bilden kommer att relateras till andra verk av konstnären, samt till litteratur om och brev
skrivna av Holmström.

1

Tora Vega Holmström, http://sv.wikipedia.org/wiki/Tora_Vega_Holmstr%C3%B6m
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Teori och metod
För att synliggöra vilken status Tora Vega Holmström (TVH) hade i konstfältet använder jag
mig av sociologen Pierre Bourdieus modell för maktpositionering i kulturella fält. Boken i
vilken Bourdieu presenterar denna modell är Konstens regler, det litterära fältets uppkomst
och struktur (1992, översatt till svenska 2000) och handlar främst om litteraturens fält, men
modellen går även att applicera på konstområdet.
Inom konstens fält finns olika agenter inom produktion och distribution, som konstutövare,
gallerister, institutioner och ekonomiska instanser. Enligt Bourdieu strävar alla aktörerna efter
att flytta sin position uppåt i fältet för att bli dess härskare. De faktorer ur Bourdieus
verktygslåda jag valt att använda när det gäller TVH följer här med korta förklaringar.
Habitus är det invanda beteende agenten utvecklat i uppväxtmiljön, och som är gynnsamt för
att erövra en bra position i fältet. Socialt kapital, kallar Bourdieu mänskliga kontakter av en
sort som kan omvandlas till andra former av symboliskt kapital som politiskt, kulturellt eller
ekonomiskt kapital. Nästa term i undersökningen är ekonomiskt kapital, som innefattar både
materiella resurser och kunskap om fältets ekonomiska spelregler. Konsekration betyder att
bli accepterad av andra agenter i fältet, i TVHs fall att kritiker, kollegor och
utställningsintendenter betraktade henne som konstnär.
Vidare kommer jag undersöka integriteten i TVHs konstnärskap, och relatera till de
konstnärskap Bourdieu berättar om från 1820-talets Frankrike, vilkas verk förkroppsligade
idén om konst för konstens skull, och som därigenom var en förutsättning för fältets framväxt.
I Den manliga dominansen (1998, översatt till svenska 1999) beskriver Bourdieu att
samhällets sociala strukturer, i offentligheten och med äktenskapet som betydande
traditionsbevarande företeelse, missgynnar kvinnor med karriäranspråk. Sist i denna
uppsatsens första del ges exempel på TVHs strategier för att kunna utöva sitt yrke inom en
sådan mansdominerad struktur i det tidiga 1900-talets Sverige. På detta område har Linda
Fagerströms avhandling Randi Fisher, svensk modernist (2005) varit viktig läsning för mig.
För bildanalysen av Utanför ett musikcafé i Biskra har jag tagit hjälp av Anne D´Allevas
Methods and Theories of Art History (2005), kapitlet “Art´s contexts” och de frågeställningar
hon tar upp i samband med “Cultural Studies and Postcolonial Theory”. Det postkoloniala
perspektivet på konsthistorien innebär att kritiskt granska visuella kulturella uttryck från och
som konsekvens av kolonialtiden. D´Alleva föreslår en rad frågor, som kan vara vägledande
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för att peka på ”vad bilderna säger oss om den tid i vilken de gjordes”.2 Frågorna hon tar upp
har jag förenklat och modifierat något för att de ska passa mitt undersökningsobjekt. De
kommer i analysen även att relateras till skriftligt material; brev och biografisk information,
som står i direkt anknytning till bildens tema eller till det specifika verket.

Material
Det finns 0,3 hyllmeter av TVHs brev till ett sextiotal vänner, kollegor och familj, från hela
hennes vuxna liv, på handskriftsavdelningen på Universitetsbiblioteket i Lund. I TVHs arkiv
finns dessutom tidningsurklipp, teckningsblock och diverse handlingar som kvitton,
deklarationer och gästlistor till vernissage. Av denna omfattande samling har jag valt att
närläsa hennes brev till Marie-Louise Bellander 1920-35. Jag valde dem eftersom de
innehåller olika typer av information; Bellander var både TVHs modell, köpare och vän,
dessutom handlar det om många brev, så de ger mig en någorlunda kontinuerlig överblick
över den perioden.3 Ytterligare brev till kollegan och vännen Ester Almqvist, vännerna
Johanna Hans-Larsson och Hans Larsson samt poeten och vännen Anders Österling, samt
tidningsurklipp och personuppgifter har jag inte närläst, men skummat igenom och tagit fasta
på vissa delar som varit relevanta för min undersökning. Jag hade för avsikt att läsa TVHs
brev till filosofen Hans Larsson eftersom det var i ett brev till honom som TVH skrev om ”att
inte underkasta sig”, och jag hade gärna sett citatet i sitt originalsammanhang. När jag hade
beställt fram breven till Hans Larsson visade det sig att de fattades i Universitetsbibliotekets
samling. Min enda källa som ger en riktning om citatets ursprungliga sammanhang är några
rader ur Birgit Rausings Tora Vega Holmström (1981).
Målningen Utanför ett musikcafé i Biskra har jag sett i original i Malmö Konstmuseums
samling. De verk som används i jämförande syfte har jag endast sett som reproduktioner i
böcker och tidningsurklipp, vilket jag bedömer vara fullt tillräckligt, eftersom jag enbart är ute
efter deras titlar, motiv och särskilda aspekter på innehåll.

2

“what the picture tells us about the culture in which it was produced” min övers., D´Alleva, Anne, Methods
and Theories of Art History, 2005, s.83
3
I Rausings Tora Vega Holmström kallad Maja Bellander, i breven gav TVH ofta henne smeknamnet Möja.
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Tidigare forskning
Den mest omfattande texten som utgivits om Tora Vega Holmström är konstvetaren Birgit
Rausings Tora Vega Holmström (1981). Författaren understryker själv att boken är en
översiktlig biografi och att hon lämnar vidare till andra forskare att göra kritiska granskningar.
Men utan att ha en problemformulering eller särskild agenda annat än att lyfta fram TVHs
konstnärskap, kommenterar Rausing sin egen text kontinuerligt i marginalen, för att
uppmärksamma olika teman eller problem såsom motgångar på grund av könstillhörighet.
Rausings bok bygger till stor del på Holmströms egna brev, men författaren har naturligtvis
gjort urval och boken skall alltså inte läsas okritiskt. Övrigt tryckt material om TVH är
kataloger, svenska konsthistoriska översiktsverk, artiklar och recensioner, både från tiden hon
levde och i samband med postuma utställningar. En avhandling som varit vägledande för mig
är Linda Fagerströms Randi Fisher: svensk modernist (2005). Fagerström har använt
Bourdieus fältanalys på ett intressant och tydligt vis, och jag har delvis följt hennes metod. I
avhandlingen undersöks en kvinnas konstnärskap i den modernistiska eran, Randi Fisher var
verksam ett tjugotal år senare än TVH, men det finns skillnader och likheter mellan Fisher
och TVH, som hjälpt mig att urskilja relevanta detaljer i mitt material.

Tora Vega Holmström genom Pierre Bourdieus fältanalys
För att närmare undersöka Tora Vega Holmströms karriär kommer jag nedan använda framför
allt fem av Bourdieus termer på henne som agent i konstfältet. Bourdieu skiljer på
konsumtionsfält och produktionsfält, TVH tillhör det senare. Dessutom har konstfältet två
ytterligheter i en kommersiell respektive konstnärlig pol, detta kommer att ha viss betydelse
för min undersökning. Bourdieu var sociolog, och han såg de kulturella fälten som ett nätverk
av relationer. Individerna i fältet kallas agenter och besitter olika former av symboliskt
kapital, som avgör deras status. Först och främst kommer jag att undersöka TVHs habitus,
vilket är lika med det sociala beteende som en individ utvecklar under sin uppväxt. Ett gott
habitus i konstfältet innebär att vara bekant med dess regler och konventioner och behärska
det språk och de vanor som är brukliga i detta kulturella sammanhang.
Med socialt kapital avser Bourdieu relationer med släkt, vänner och kollegor som kan
konverteras till andra former av symboliskt kapital, såsom politiskt eller ekonomiskt kapital.

5
Ekonomiskt kapital innefattar ”materiella tillgångar samt kännedom om ekonomins
spelregler”.4
Konsekration är att välkomnas in bland de etablerade i fältet, det vill säga för en producerande
agent som TVH att hennes konst blir erkänd som konst av andra agenter som har stort
symboliskt kapital. Konsekrationen behöver inte vara detsamma som att kunna leva på sin
konst. TVH hade en rad andra inkomstkällor än försäljning av verk, men vann respekt i fältets
konstnärliga pol. Under rubriken ”Ett självständigt konstnärskap” vill jag visa att TVHs
konstnärskap var självständigt på samma vis som det var för de skapande personer i Frankrike
under tidigt 1800-tal, som Bourdieu nämner som pionjärer för konstnärlig produktion fri från
ekonomiska och politiska påtryckningar.
Efter att Bourdieu fått kritik för att i Konstens regler inte ha nämnt genusaspekten,5 skrev han
senare i boken Den manliga dominansen, i kapitlet ”Kvinnorna i de symboliska tillgångarnas
ekonomi”, om ”kvinnan som underlägsen och utestängd /.../ vilket det mytisktrituella systemet
stadfäster”.6 Jag kommer att relatera till detta och peka på några strategier TVH använde sig
av för att förhandla sin roll som kvinna på konstens område.
Jag börjar med habitusavsnittet som behandlar uppväxtåren. Sedan skriver jag framför allt om
åren 1900-1930. Den perioden är lämplig att applicera Bourdieus teori på, eftersom det var då
TVH successivt arbetade sig fram till att bli en etablerad konstnär.
De olika formerna av kapital kan genom agentens handlingar konverteras till andra, mer
användbara former av kapital. Därför händer det att jag exempelvis pekar på ekonomiskt
kapital under rubriken socialt kapital och vice versa.

Habitus
Tora Vega Holmström föddes 1880 i Åkarp, Skåne.7 Under uppväxtåren fick hon rikligt med
intellektuell och kulturell stimulans. Fadern Leonard Holmström var föreståndare för en
folkhögskola, och skolan inklusive bostaden var en mötesplats för kulturfolk och intelligentia
mest från Lund, men även från kontinenten och övriga Sverige. Här vande sig den unga Tora
Vega vid att umgås med ovan nämnda och hon lär inte ha varit rädd att framföra sina åsikter i

4

Broady, Donald, ”Inledning: en verktygslåda för studier av fält” i Donald Broady (red), Kulturens fält, 1998
Fagerström, Linda, Randi Fisher, svensk modernist, 2005, s.30
6
Bourdieu, Pierre, Den manliga dominansen, 1999, s.56.
7
Holmström, Tora Vega, Mitt lilla åttital, 1959 och
Rausing, Birgit, Tora Vega Holmström, 1981
5
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olika sällskap. Hon var elev vid Valands konstskola 1900-1902. 1903 fick hon undervisning i
måleri hos konstnären Adolf Hölzel i tyska Dachau. TVH tog flera kurser senare i livet, men
dessa två var viktigast för att ge henne en riktning som ung konstnär. I undersökningen
betraktar jag TVHs avslutade studier i Dachau som en startpunkt för hennes kamp som agent i
konstens fält. Hennes förtrogenhet med att röra sig i lärda kretsar är vad Bourdieu skulle
klassa som ett gott habitus, en förutsättning för att kunna bli en del av och dra fördelar av ett
kulturellt etablissemang.

Socialt kapital
TVH hade goda relationer med många vänner och konstnärskollegor, härom vittnar inte minst
alla de brev som finns bevarade från i stort sett hela konstnärens vuxna liv.8 Dessutom hade
hon en skara syskon som stod henne nära och som stöttade hennes yrkesval. Ett exempel på
hur en vänskap var till hjälp för TVHs karriär, var när hon 1907 ville åka till Paris för att
måla. Detta blev möjligt genom ett lån på 1000 kronor från vännen och kollegan Adelheid
von Smitherlöw, ett lån som enligt Smitherlöw ”inte fick tillbakavisas”.9 Med andra ord hade
socialt kapital konverterats till ekonomiskt kapital. TVHs sociala kapital ledde även till
uppdrag och beställningar. Genom sin vän poeten Anders Österling, fick hon uppdraget att
teckna sju porträtt till Bonniers publikation Unga Poeter år 1906, senare illustrerade hon flera
av Österlings diktsamlingar. Andra händelser då socialt kapital konverterades till ekonomiskt
kapital var när bekanta köpte hennes målningar. Förutom inkomsten, måste det ha varit
uppmuntrande att få sälja till kollegor med starkare ställning i fältet, till exempel konstnären
Anders Trulson, som TVH efter hans död utnämnde till ”bäst i konstnärslaget”. 10 Även
konstnärerna Ernst Norlind och Albert Larsson, också de TVHs vänner från Konstnärslaget,
köpte målningar av henne vid flera tillfällen.11

8

exempel på personer TVH brevväxlade med: Ester Almqvist (konstnär), Adolf Hölzel (konstnär, och TVHs
målerilärare), R.M. Rilke (tyskspråkig poet), Ernst Norlind (konstnär), Adelheid von Smitherlöw (konstuderande
hos Hölzel, samtidigt som TVH), Harriet Sundström (företrädare för Föreningen Original Träsnitt) Carl
Wilhelmsson (konstnär och TVHs målerilärare), Anders Österling (poet). Brev från TVH till samtliga här
nämnda finns representerade i Lunds Universitetsbiblioteks handskriftsavdelning, i TVHs personarkiv, utom
Rilke, hans och TVHs brevväxling finns i Birgit Rausings Rainer Maria Rilke och Tora Vega Holmström (1989)
9
Rausing, Birgit, Tora Vega Holmström, 1981, s. 52
10
Skånska konstnärslaget var en sammanslutning som bildades 1902. Många av medlemmarna avbildade det
skånska landskapet och skånelängor, TVH kom att tillhöra en mer radikal falang.
11
A a, s.95
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Rausing skriver om åren efter de avslutade utbildningarna: ”För en fattig målarinna som Tora
fanns /…/ inga andra modeller att tillgå än dem hon gratis fann i sin närmaste omgivning.”12,
och tycks mena att TVH var utan ekonomiska medel. Jag anser att de personer som ställde
upp som modeller ska räknas till det sociala kapitalet. Deras arbetsinsats innebar att
konstnären kunde arbeta ihop en produktion och utvecklas konstnärligt, utan att det kostade
henne pengar.

Ekonomiskt kapital
En del av Bourdieus exempel på konstnärer och författare i Konstens regler, hade haft turen
att ärva en större summa pengar, vilket haft stor betydelse för deras möjligheter att arbeta
självständigt, utan att behöva anpassa sina verk efter marknaden. Så var inte fallet med TVH,
vars ekonomi under stora delar av hennes verksamma år pendlade mellan plus och minus.13
Däremot försågs hon vid upprepade tillfällen med materiella tillgångar i form av ekonomiskt
stöd eller husrum från familj, vänner och mecenater.14 Genom det material jag undersökt har
jag inte kunnat kartlägga exakt hur TVHs ekonomi såg ut och förändrades. Men säkerligen
utgjordes hennes ekonomi åtminstone under de första tjugo åren av hennes karriär till viss del
av socialt kapital direkt omvandlat till materiella tillgångar.15
Hon fick aldrig råd att arbeta i en ateljé med det ljus och den standard hon ofta uttryckte en
önskan om och hon var ibland tvungen att leva på lånade pengar. Men hon höll sig över
vattenytan så pass att hon fick råd med material och mycket resande, både inom Sverige och
utomlands.16 Hennes rapporter från barndomshemmet, vilket hon besökte under längre
perioder som vuxen, och andra tillfälliga bostäder, berättar ofta i förbigående om tjänstefolk. I
breven skriver TVH om att hon vid ett längre besök på Torups slott fick hjälp av en
”förtjusande tjänarstab av gamla sorten”,17 en annan gång framgår det att städhjälp förekom i
föräldrahemmet: ”Vi var länge på vinden (som jag låtit skura)”. 18

12

A a, s.82
Rausing, Birgit, Tora Vega Holmström, 1981
14
A a och Ahlstrand, Jan Torsten, Signums svenska konsthistoria, Konsten 1890-1915, 2001, s.180
15
I flera av breven från åren kring 1920 till Ester Almqvist framgår det att de båda levde under ekonomisk press
och diskuterade lån och pengagåvor mellan dem. Årsdeklarationer från 40- och 50-talen vittnar om en mer stabil
ekonomi, baserad på hennes inkomster från försäljning av verk. Källa: Brev från Tora Vega Holmström till Ester
Almqvist samt deklarationer och kvitton, Lunds Universitetsbiblioteks arkiv.
16
Till exempel reste hon upprepade gånger till Frankrike, Tyskland, Finland, Danmark, och Algeriet.
17
Holmström, Tora Vega, brev till Marie-Louise Bellander, 21/3 1920
18
Rausing, Birgit, Tora Vega Holmström, 1981, s.96
13
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Fastän hon oftast kanske inte skulle haft råd att själv betala för hemarbete, hade hon en krets,
ett socialt kapital som i perioder försåg henne med överklassens vanor och status. Som vi vet
underlättar hjälp med hushällsnära tjänster för den som vill ägna sig åt annan yrkeskarriär.
När Rausing vid upprepade tillfällen talar om TVHs fattigdom, skulle jag vilja säga att det är
en relativ sådan. Visst fanns det konstnärer bland hennes samtida som hade större inkomster
genom försäljning av verk, men TVH fick möjlighet att arbeta konstnärligt och resa på ett sätt
som verkar tämligen omöjligt för en lågavlönad arbetare från samma tid, eller en konstnär
med sämre socialt kapital.
Ytterligare intressant information om TVHs ekonomiska kapital framgår i följande citat ur ett
brev till Marie-Louise Bellander, där konstnären har gjort en prislista till Bellander, över
några av sina verk.
Prislista för M.B-r

4/4 1920

Klar dag 1800
gosse med snäcka 1300
död fogel 1000
Båtbyggare 700 (i händelse af två taflors inköpande)
Söndag 800
(Kv. m. Br. 1500)
Då jag kommer till Stockholm ska jag medsamma afsända en liten kollektion till en
grosshandlare i Kristianstad samt min broder som båda vilja köpa. Därför bra om du kan
afgöra saken rätt snart. D.v.s. jag afsänder inte gosse m. Sn. Och Klar dag till grossh. För
han får inte någon af dem, inte. Men möjl. Båtbyggarn, som ji tror han skulle möjl. välja.19
Detta var alltså storleksordningen på de summor TVH prissatte sina verk, vid försäljning
utanför konsthandeln eller gallerier, det vill säga då hela summan vid försäljning går till
konstnären. Priset för Båtbyggare, 700 kr, motsvarar idag cirka 11 700. Priset för Klar dag,
1800 kr, motsvarar med dagens kronor cirka 30 000. 20 Det är inte möjligt att räkna ut timlön
för arbetet bakom verken, men summorna ligger i nivå med vad en yrkeskonstnär som varken
nedvärderar sin konst, eller tillhör fältets toppskikt, begär i betalning. Jag menar att TVH
19
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kände till det ekonomiska spelet, hon visste vad hennes konst var värd och signalerade detta
genom prissättningen. Också elva år tidigare tog hon betalt med värdighet. Den målning som
Anders Trulson köpte 1909 finansierade två månaders resande runtom i Europa. 21
I brevtexten som följer efter listan ovan, visar det sig att hon kunde kosta på sig att vara
selektiv bland sina köpare och inte släppa ifrån sig sina favoritmålningar till vem som helst.
I flera brev till Ester Almqvist från åren kring 1920 framgår det att de båda levde under
ekonomisk press och de diskuterade lån och pengagåvor till varandra. Med andra ord var det
troligen inte TVHs inkomster som gjorde att hon vågade ta sig sådana friheter, utan snarare
tryggheten i hennes sociala nätverk av stöttande, och delvis bättre bemedlade, vänner och
släktingar. Förutom olika inkomstkällor från hantverksarbete på ett snickeri,
porträttbeställningar, undervisning och försäljning av konstverk,22 tycks hon ha haft ett
nätverk att falla tillbaka på, åter igen ett socialt kapital, som på ett direkt vis omsattes i
materiella tillgångar.

Konsekrationen
TVH blev framför allt konsekrerad i det skånska konstlivet. Utifrån de uppgifter jag tagit del
av, verkar det i TVHs fall inte vara möjligt att tala om en viss händelse eller datum för en
definitiv konsekration. Istället kommer jag att ta upp några händelser som visar hennes
konsekration som en process. Därefter följer några citat, mest från recensioner, som visar de
motgångar konstnären upplevde som kvinna och som icke-huvudstadsbo. Dessa citat visar en
sorts gräns för hennes konsekration; TVH tillhörde inte det svenska konstlivets absoluta elit.
Sommaren 1906 hade brodern Torsten Holmström besök i det gemensamma
barndomshemmet av tre herrar; konstnären Ernst Norlind, konstnären Axel Törneman och
poeten Anders Österling, samtliga med mer etablerad ställning i Skånes kulturliv än TVH.23
De visades delar av hennes produktion, som hon själv ställt undan och egentligen inte hade
tänkt visa upp. Alla tre blev imponerade och följden blev att Österling ville att TVH skulle
illustrera hans diktsamling Årets Visor, Norlind bjöd in henne att debutera i Skånska
Konstnärslagets utställning samma år. Törneman skrev i ett brev till TVH: ”På Höstsalongen
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i Paris får Sverige i år utställa såsom egen oberoende grupp uti trenne salar. Jag beder Eder
innerligen att sända några af Edra arbeten med. Har fått i uppgift att inbjuda Eder
deltaga…”.24 Den inbjudan tackade TVH nej till då hon själv inte tyckte att verken var
tillräckligt bra. Däremot bidrog hon med ett par av sina porträtt till Konstnärslagets
höstsalong på Malmö Museum, och möttes av beröm från flera håll. 1909 antogs sex av
hennes målningar till en utställning på Konstakademin i Stockholm. Hennes verk nämndes i
en recension i Svenska Dagbladet: ”Bland alla den yngre generationens bidrag till
utställningen finns det inga som röja en koloristisk särsyn som denna”.25
Från 1911 skriver Rausing att TVH ”retade sig över att alltjämt betecknas som en ung och
lovande porträttmålarinna”.26 Tydligen sågs hon fortfarande vid drygt trettio års ålder som ett
lovande konstnärsämne, snarare än en färdig konstnär. Ordet porträttmålarinna kan även
tolkas som att hon sågs som en hantverkare som borde syssla med porträttbeställningar,
snarare än fritt skapande.
Under 1910-talet skedde viktiga steg för TVHs konsekration. 1910-12 medverkade hon i
Konstnärslagets utställningar. 1913 drog hon i sällskap av Agnes Wieslander och Ellen
Trotzig sig ur ”Laget”. De bildade istället ”Konstnärsgruppen 1913”, och visade sina verk i
Landskrona samma år. 1914 bidrog hon med en målning i en utställning i London. Det året
ägde även Baltiska Utställningen rum på Malmö Museum, där TVH inte enbart deltog som
utställare, hon var dessutom suppleant i juryn och skrev till vännen Adelheid von Smitherlöw
strax innan öppnandet ”Den svenska avdelningen kommer att bjuda massor av likgiltiga ting,
det hade inte behövts. Jag har tio nummer, det var knappt att vår kommissarie ville gå in på
att hänga upp de två nya. Han tyckte de var för brutala, men han blev dock övermannad av
Agnes och den blide Per Gummeson.”27 Hon var engagerad i kulturlivet inte bara som
konstnär utan även som arrangör, hennes konst hade bevisligen stöd, här av Agnes Wieslander
och Per Gummeson. Följande rader av Rausing understryker utställningens betydelse för
TVHs konsekration. ”Främlingar visades först på en utställning i London och sedan på
Baltiska Utställningen i Malmö 1914, där den med sitt kraftfulla måleri väckte stor
uppmärksamhet. Detta fick till följd att TVH sent omsider noterades som en av modernismens
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pionjärer. ”28
Sedan följde deltagande i ett par grupputställningar i Köpenhamn respektive Göteborg 1916
och 1917. Den första separatutställningen hade hon 1918 på Gummesons konstgalleri i
Stockholm. I Göteborgstidningen, troligen 1922,29 recenserades Emil Olsson och TVH
samtidigt av B. Beckman30, då bådas verk visades på konsthallen; ”Två skånska målare har
tagit Konsthallen i besittning. Det gäller i båda fallen konstnärer med stadgad reputation
sedan många år tillbaka, framför allt inom sitt eget landskap.”.31 Här framgår det att TVH var
etablerad, särskilt i Skåne. Recensionen fortsätter: ”Det största intresset tillvinner sig
otvivelaktigt Tora Vega Holmströms måleri. Det har inte slagits på trumman för henne och
den nyckfulla konsthallspubliken har tydligen inte haft klart för sig att hennes utställning är
något av ett evenemang. Här kommer en för de flesta Göteborgare säkerligen helt okänd
konstnärinna med en samling måleri som vore värd de succédagar, som i regel blott ett fåtal
svenska konstnärer lyckas locka fram uppe vid Götaplatsen.”32 Hon var, enligt Beckmans
bedömning, etablerad, men fortfarande relativt okänd bland en bredare publik, då särskilt
utanför hemregionen. Recensenter tillhör i hög grad de i fältet som har makt att avgöra
konstens värde, Beckman tycks vilja lyfta fram konstnärskapet, vilket är betydande för
agentens konsekration.
1924 ställde TVH ut på Malmö museum i sällskap med ”De Tolv”,33 en grupp hon skulle
medverka i fram till 1934.34 1930, vid 50 års ålder, hade TVH en separatutställning på Malmö
museum. Att hon ställde ut separat på en så inarbetad institution tolkar jag som att hon hade
hög status i den skånska konstens etablissemang, även om hon långt tidigare betraktats som en
etablerad konstnär.
Bland positiva bedömanden av kollegor kan nämnas konstnären Ernst Norlinds brev från
1918: ”Någon kritik får du aldrig av mig över dina arbeten –dertill fordras att jag ska känna
mig överlägsen, och jag gör precis motsatsen över dina saker. Teckningarna håller jag för att
vara överlägsna, t.o.m. så överlägsna att jag icke vet någon i modern konst som gör det
28
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prägnantare och bättre /.../ och dina färger håller på att klargöra det moderna färgproblemet
på ett alldeles särskilt sätt”.35 När det gäller hans egen konst kände han sig tydligen förlegad;
”Den tillhör icke tiden. Jag kan så tydligt se hur litet av den som kommer att leva efter mig.”36
Här framgår hur bra han anser TVHs konst vara, samtidigt som han antyder att hon är den av
kollegerna som gör framsteg av ett slag som har betydelse för konsthistorien.
Beträffande recensioner i stort förekom både negativ och positiv kritik under hennes levnad.37
Men fortfarande 1945 i samband med en utställning på Konstnärshuset i Stockholm, låter det
såhär i en recension: ”Tora Holmström besegrar Stockholm. Tora Vega Holmström är i detta
nu otvivelaktigt en av Skånes bästa målare och landskapets och södra Sveriges absolut mest
lidelsefulla och fria målarinna.” .38 Hon besegrar huvudstaden, men behåller epiteten som
anger hennes härkomst och könstillhörighet: skånsk målarinna.
Recensioner från senare TVH-utställningar som nu finns utlagda på nätet har i stort sett varit
positiva, ofta med en antydan om att hon fått kämpa i motvind, på grund av sitt kön och sin
geografiska hemvist.39
TVH medverkade i utställningar som Skånska Konstnärer på Liljevalchs i Stockholm 1919,
Tolv Skånska Konstnärer, på Malmö Museum 1929, Skånskt måleri på Galerie S:t Lucas i
Stockholm 1942.40 Konstnären var skeptisk till att kvinnor skulle ställas ut separat, men
deltog 1937 i Les Femmes Artistes de l´europé på Museé Jeu de Paume i Paris 1937.
Att låta sig särskiljas kan vara en stärkande separatistisk strategi; genom att uppträda som
grupp fick skåningarna möjlighet att ställa ut på exempelvis den tunga institutionen
Liljevalchs, å andra sidan är en sådan strategi konsekvensen av att tillhöra en grupp i
underläge, här på grund av geografisk tillhörighet respektive genus.
Även följande kommentar av Rausing antyder att de sydsvenska kvinnliga konstnärerna
upplevde motvind från den ”uppsvenska” kritiken: ”Samtida kollegor, inte minst de manliga,
visade oftast sin stora uppskattning av våra tre målarinnor medan samtida kritiker, särskilt
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de uppsvenska, ibland negligerade eller förhöll sig kyligt kritiska och någon gång t.o.m.
uttryckte sig i raljanta tonfall.”41

Ett självständigt konstnärskap
I Konstens regler berättar Bourdieu om författare och konstnärer som under det tidiga 1800talet skapade varken för att framföra politiska eller religiösa budskap, eller primärt för
betalningens skull. Enligt Bourdieu hävdade de konstens egenvärde och konstnärens
integritet. Konstnärens rätt att uttrycka sig subjektivt är en föreställning som skiljer
modernismen från tidigare epoker, och på så vis kan Bourdieus exempel ses som de första
modernisterna eller de som gjorde det första språnget mot modernismen. TVHs verk var redan
under 1900-talets första tiotal ofta radikala med tanke på färgval och abstraktionsnivå. Nedan
vill jag visa att TVH också var en verklig modernist i Bourdieus mening genom hennes sätt
att hävda sin konstnärliga individualitet och integritet.

I Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk från 1957,
beskrivs TVH ”med en dekorativ expressionism” ha ”framträtt såsom en radikal färgförnyare
i den skånska genombrottskonsten på 1910-talet samt genom åren som en av vårt lands
starkast självständiga målarinnor.”42 Detta citat bekräftar att hon vågade gå i bräschen med
nya form- och färggrepp, och mot det rådande skånska konstspråket, som då överensstämde
med konstnärsförbundets naturalism och tillbakahållna toner.
Något som hon ständigt fick kämpa med var det motstånd hon mötte från flera håll enbart för
att hon var kvinna, detta stoppade henne dock inte; hon stod på sig i sitt val. Hon lät sig inte
heller hindras av den kroniska feberreumatismen som hon led av mer eller mindre under hela
livet och som kunde akutiseras vid de mest olämpliga tillfällen på hennes resor. Hade hon
tagit mer hänsyn till sjukdomen kunde hon kanske ha valt ett mer stilla och ordnat liv.
TVH var yrkesstolt, och ville helst inte kompromissa i sitt måleri.
När hennes far Leonard Holmström hade antytt i ett brev år 1915 att hon för sin ekonomis
skull borde ägna sig något mer åt rent hantverk försvarade sig TVH genom att räkna upp vad
41
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hon de senaste åren sysslat med i form av hantverk och andra jobb; vikariat på folkhögskolor,
porträttbeställningar, design, betsning och dekorering av möbler med mera. ”Men ska min
konst bli sådan att den bara faller var och en i smaken utom mig själv, då vill jag hällre
förtjäna pängar på vad som hälst annat. /…/var inte orolig för min konst. Själv är jag lugn. I
den stund arbete blir till, får inte människors dom inverka.”43
Ett annat exempel på hur ogärna hon ville sälja sig till arbete utanför det fria skapandet är
dessa rader ur ett brev till Marie-Louise Bellander, där hon gör en radikal jämförelse för att
uttrycka hur hon känner inför beställda porträtt: ”Jag har läst i böcker att italienare sälja sina
barn i Amerika /…/ ju fler ju bättre för att få sälja fler. Äfvensom förvandlas barnen vid tidig
ålder till krymplingar genom afhuggande af hand eller fot, för att sen gå och tigga. Sådana
som dessa föräldrar är vi målare. (de beställda porträtten är krymplingarna.)”44
TVHs kringflackande sätt att leva, tror jag bidrog till att hennes bildspråk fortsatte förnyas
och inte stagnerade. Hon såg mycket konst och träffade många konstnärer under sina resor,
och fick därigenom inspirerande intryck exempelvis när det gäller färganvändning som hon
kunde ta med sig i det egna arbetet. Hon ingick som sagt i flera olika grupperingar av
konstnärer, en del formella och andra mer informella.45 En del av modernismens konstnärer
höll sig till en och samma grupp under lång tid, där de tillsammans utformade riktlinjer för
verkens stil och innehåll. Exempel på sådana är surrealisterna, futuristerna och dadaisterna.
Såvitt jag har kunnat se i min läsning, tillhörde TVH aldrig någon sådan inbördes reglerande
grupp. Detta gav henne friheten att lämna ett stildrag, närhelst hon hade lust, för att ge sig på
något nytt. Samtidigt hade hon utbyte med enskilda vänner och grupper, både när det gällde
att ta steg i karriären, och på en rent konstnärlig nivå, i form av konstruktiv kritik och
uppmuntran.
TVH var intellektuell, social och aktiv i kulturella sammanhang. Men när hon arbetade med
sin konst ville hon vara ifred. I vissa perioder bodde hon på platser långt från det kulturella
etablissemanget. Förutom att hon valde platser som tilltalade henne och som hon rent
praktiskt fick möjlighet att bo på, ville hon ibland vara där arbetsron inte skulle störas.
En sådan plats är det lilla samhället Vindeln i Västerbotten, där hon genom sin syster, vars
man förestod folkhögskolan i byn, fick möjlighet att bo och arbeta sommaren 1906, högst upp
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i en kvarn.46 Hon uppskattade stillheten, naturen och de ljusa norrländska nätterna där, och
återvände dit flera gånger.47
En annan indikation på hennes integritet är hon kunde tacka nej till utställningar, när hon inte
själv var nöjd med sina verk. Detta kanske har att göra med en överdriven självkritik, och
ytterst bottna i dåligt självförtroende. Hur det än ligger till med den saken, behöll hon makten
att bestämma vilka verk ur hennes repertoar som skulle visas offentligt. Exempel på tillfällen
då hon tackade nej till medverkan i utställningar är den Parisutställning 1906 som jag nämnde
i stycket om konsekrationen, och 1910 efter att hon fått en inbjudan att delta i en
samlingsutställning i Stockholm, då hon ”sade sig vilja ha mer att visa”.48
Att hon ömsom sökte upp konst och konstnärer för inspiration, ömsom isolerade sig för
koncentration, hennes trygghet i de sociala nätverken och hennes vägran att nedslås av
motgångar, gjorde henne till en stolt modernist. Hennes gärningar och handlingar i den
kulturella sfären och hennes konstnärliga uttryck är präglade av en stark integritet. Liksom de
franska män som Bourdieu beskriver, ville TVH undvika att anpassa sin produktion efter
ekonomiska fördelar eller politiska spörsmål.

Kvinna och konstnär
Den teoretiska utgångspunkten här är som sagt Bourdieus konstaterande att konstens fält är en
struktur som gynnar män. För att förflytta oss till Sverige och 1900-talets första hälft vill jag
inledningsvis nämna ett par konkreta motgångar som TVH stötte på.
Det var vanligt förekommande att konstkritiker placerade TVH och hennes kvinnliga kollegor
i ett särskilt fack. I en recension som Karl Asplund skrev i samband med
Novemberutställningen i konsthallen Liljevalchs 1922, framgår det att något mindre än
hälften av utställarna var kvinnor, och TVH var en av dem. De tillägnades dock enbart en
femtedel av recensionstexten, de behandlades som grupp och det stycke som handlar om dem
börjar som följer: ”Damerna bilda ett kvantitativt starkt inslag. Kvantitativt mera än
kvalitativt.”49 Långt senare, i Expressen 1946 skrev Gustaf von Platen att: ”Tora Holmströms
måleri präglas först och främst av exotism. Kanske är det ett utslag av kvinnligt kynne (det är
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ju damerna som helst läser om schejker och arabiska stjärnnätter)”.50 Dessa exempel visar
hur det kunde låta när män i det offentliga samtalet uttalade sig om vad som åstadkommits av
professionella kvinnliga konstnärer. Det var tydligen, för ungefär 90 respektive 60 år sedan,
tillåtet att göra nedsättande generaliseringar av det här slaget.
TVH kom vid 16 års ålder i kontakt med Carl Larsson, efter att systern Malin Holmström
hade skrivit till konstnären och bett honom ta en titt på TVHs teckningar. Larsson medgav i
ett brev till Harald Wieselgren, en släkting till systrarna Holmström som var engagerad i
Sveriges intellektuella och kulturella kretsar, att flickan hade talang; ”hon måtte vara en qvick
och knepig flicka. Och /…/ hon har mycken konstnärlig uppfattning. Somliga teckningar äro
alldeles märkvärdigt karakteristiska.” 51 men han avrådde från en konstnärskarriär och tillade
senare i samma brev: ”Ett, och det allra viktigaste, har hon emot sig och det är hennes kön. Ty
aldrig blir en qvinna någon konstnär att hurra för”52
Senare skulle Larsson mjukna en aning på området, men det var alltså den typen av reaktioner
som kvinnliga konstnärer kunde mötas av. Betänk att kvinnor inte hade rösträtt i Sverige
förrän 1921.
1905, efter ett par år av konstnärlig stiltje kände TVH att det var dags att utöka sin utbildning
och bad föräldrarna om ekonomiskt stöd till en Parisresa men fick nej. De hade nämligen just
beslutat att hjälpa brodern Torsten Holmström (känd som CTH) ekonomiskt med hans
konstnärliga utbildning och då fanns det inte utrymme att även hjälpa dottern.53
1907 kom TVH ändå till Paris och tecknarkurser på Académie Colarossi, resan blev möjlig
tack vare att hon, vilket jag berört tidigare, fick låna pengar av sin vän von Smitherlöw.54 Det
löste sig alltså även för Tora Vega, men det var hennes brors karriär som familjen valde att
satsa på.
Rausing skriver i en katalogtext om Ester Almqvist, TVH och Ellen Trotzig ”De utgick alla
från vad som kallas borgerligt stabila förhållanden där ’familjeflickan’ till en början hade sina
självskrivna uppgifter. Enligt tidens sed skulle hon i första hand stå till pass som allmän
hjälpreda, ofta som sjukvårdarinna, när så erfordrades.”55 När TVH försökte måla under sina
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besök i föräldrahemmet, blev hon ofta avbruten av arbetsuppgifter i hemmet och alla därtill
knutna verksamheter.56
I breven klagade TVH ibland över att det var svårt för henne som kvinna att bli tagen på
allvar. Hon skrev till Adelheid von Smitherlöw 1907 från Frankrike när hon och några
manliga bekanta hade haft delade meningar om Hölzel, och TVH upplevde att man lyssnade
mer på den man som hade motsatt uppfattning: ”Sörensen är ju karlord, då mitt bara är
fruntimmers-ord. Usla Karl-elände… Och så går de och läser Weiniger och Strindberg och
tro till hälften att kvinnorna är en sorts lågt stående Angorakattor”.57
Nedan redogör jag för omständigheter och livsval som gjorde att TVH ändå kunde ägna sig åt
konsten professionellt och bli en respekterad person i etablissemanget.
TVH hade många vänskapsrelationer med män som sysslade med kultur; poeterna Anders
Österling och Rainer Maria Rilke, läraren från Valand Carl Wilhelmsson, filosofen Hans
Larsson, tillhör dem hon brevväxlade med kontinuerligt. Med dem hade hon, såvitt jag kan
bedöma, jämlika samtal med ömsesidigt utbyte, om livet i allmänhet och om kultur. Ett
exempel på att TVH och vännen Anders Österling visade och kommenterade varandras verk
framgår i ett brev som TVH skrev till Österling 1913: ”Då ji häromdagen sorterade 1912 års
brev läste ji om igen ett från dig, där du bebådar din bok till jul och säger du gärna ville veta
hur ji tycker om ett par av novellerna.”58 Sedan följer uppmuntrande kritik av två av
novellerna i samlingen. Brevet fortsätter: ”Det skulle varit roligt att få visa dig ett
par av mina franska studier, den bästa som är såld har ji hållit kvar här i händelse /…/ du
och Torsten skulle komma hem”.59 Relationerna till män hjälpte henne att bli respekterad och
inbjuden i kulturella kretsar.60 Viktigt för henne var också att måleriläraren vid Valand, Carl
Wilhelmsson var av uppfattningen att kvinnor visst kunde bli konstnärer, något som var långt
ifrån självklart på den tiden.61
Också de kvinnliga nätverken betydde mycket för TVH. Undervisningen hos Hölzel tog hon
sig igenom tillsammans med två vänninnor, Hanna Borrie och Adelheid von Smitherlöw,
tillsammans kallade de sig ”de tre musketörerna”. Teckningar och anteckningar från tiden
vittnar om att de tre vännerna hade rikt utbyte av varandra när det gäller konsten och över
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huvud taget tillvaron i Dachau.62 TVH var dock den enda av dem som fortsatte med måleriet
som yrke.
En annan trio av kvinnliga konstnärer som alla blev betydelsefulla för varandra under 1920talet var Ester Almqvist, TVH och Ellen Trotzig.63 Särskilt Almqvist, som TVH hade träffat
hos von Smitherlöw redan 1912, blev en mycket nära vän, ”oumbärlig kamrat”, 64 som TVH
uttryckte det i ett brev vid nyåret 1928-29. I breven uppmuntrade de varandras konstnärskap,
de tipsade om, respektive sågade platser att resa till, de avhandlade ekonomiska bekymmer
och diskuterade ekonomiska lån och gåvor till varandra. 1919 hade Almqvist tydligen skickat
pengar till TVH, såhär svarade hon på det: ”Jag borde skrivit förr och hindrat dig men ji har
otvivelaktigt användning för pängar närmsta tiden. Ack Ester jag vill både gråta och skratta
åt dig- så snart du har så du kan leva några månader framåt så ser du ingen ände på
pängarna och tycker du skulle ge bort hela högar. Ser du om jag kunde ta emot pängar som
gåva (och det kan ji ju ibland) skulle det just vara av dig för du ser pängarna på samma sätt
som jag- Pängar- det är väl inte hela världen.”65 Ellen Trotzig hade TVH visserligen träffat
vid Colarossis målarskola i Paris 1907,66 men verkliga vänner skulle de två inte bli förrän
under 1930-talet.67
I ett brev till Almqvist från 1921 ser vi i ett möte med en annan kvinnlig konstnär, två
kollegor som ger varandra konkret hjälp: ”Joho du, idag har Maria Gutiérrez slitit sig loss
från sitt arbete och kommit och hjälpt mig. C´est bien- c´est tres bien, sade hon, och en sten
rullade bort från min själ. (men den rullar dit igen.) Sen tvingade jag henne ta en blyerts och
rita ut konturerna där de skulle ändras och min koloss som stått på lerfötter har fått bättre
remedier./…/ Igår var jag hos henne och räddade en kronärtskocka och en kind påstår hon.
Men det egendomliga är, att vi återföra varandra till våra ursprungliga intentioner som gått
förlorade i arbetet.” 68
TVH tillhörde en krets av kvinnor som var aktiva i sydsveriges kulturliv och som debatterade
kvinnornas situation på området. En central figur i sammanhanget var Harriet Sundström, som
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var Föreningen Original Träsnitts ”ledande gestalt”.69 Sundström är en av de personer som
TVH brevväxlade allra flitigast med. I översikten över TVHs personarkiv i Lund framgår det
att TVH 1940-42 även hade korrespondens med en av den svenska feministrörelsens
förgrundgestalter, Elin Wägner.
Men TVH ville inte gå med på alla former av kvinnokamp. När en utställning på Liljevalchs
med bara kvinnliga konstnärer planerades, uttryckte hon sig i negativa ordalag i ett brev till
vännen Svea Larsson 1919: ”Du vet jag vill inte blanda ihop kvinnosak och konst. Vi är utleda
intill döden att alltid i vårt arbete bedömas i första hand som kvinnor./…/-Konsten står över
stridsvimlet”. 70 Hon tackade nej till att medverka i utställningen. Rausing skriver att ”i sitt liv
skulle hon finna anledning att betona sin åsikt att ansvaret var kvinnans eget.”71 TVH hade
inte tillgång till vår tids synliggörande av system och faktorer som missgynnar kvinnor.
En påtaglig strategi för TVH var att inte ingå äktenskap. Enligt henne själv var detta en väg
för att kunna ägna sig åt konsten professionellt, utan att livet skulle tas över av hushållsarbete
och barn.72 I litteraturen och breven framgår det att hon inte var utan beundrare, men detta
citat av TVH tyder på att hon inte hade träffat på ”mr Right”: ”Själv har jag aldrig råkat min
egen man, så att säga, det skulle vara roligt att åtminstone ha fått se honom och blivit sedd av
karlen.”73
Jonas Ellerström konstaterar i sin recension av en utställning med TVHs verk år 2009, att
signaturen TVH inte avslöjar konstnärens könstillhörighet.74 Detta kanske var en medveten
strategi för att inte omedelbart förpassas till kategorin kvinnor.

Tora Vega Holmströms porträtt- och figurmåleri
Avbildade människor återkommer ständigt i Tora Vega Holmströms produktion. Delvis
handlar det om porträttbeställningar. Men människor som motiv intresserade henne även då
hon själv satte dagordningen. Under sina resor träffade hon många olika personer med vitt
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skilda livsöden och utseenden. Ibland var de betalda modeller, andra gånger var det gamla
eller nya vänner som ställde upp. Många av de modellsituationer som Rausing beskriver i sin
bok vittnar om att mötet med personen, och situationen i sig intresserade konstnären. Hennes
porträtt och figurmålningar visar en stor bredd när det gäller färg, komposition och uttryck.
Variationen beror kanske dels på att hon influerades av olika konstnärer, färgläror och
riktningar under olika perioder, men även vilket intryck modellen gjorde på henne. Klart är att
hon inte använde en sorts manér eller mall. Tvärtom får man intryck av att hon arbetade mer
eller mindre förutsättningslöst med varje målning och ny modell.75 Nedan följer en fokusering
på de figurbilder hon gjorde vid tiden för hennes Afrikaresor, mest ingående undersöks
Utanför ett musikcafé i Biskra.

Utanför ett musikcafé i Biskra

(Av upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan.)

Utanför ett musikcafé i Biskra, 1929.

I Utanför ett musikcafé i Biskra står två mörkhyade män parallellt bredvid varandra, deras
ryggar ses snett bakifrån, ansiktena i profil. De är så lika, både utseendemässigt och med
tanke på pose, att jag som betraktare blir osäker på om det föreställer två individer eller om
det är en man och hans spegling. Måleriet ser ut att vara kvickt genomfört, med stora
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penseldrag och en ganska hög abstraktionsnivå. Bakgrunden är målerisk; mest grå nyanser,
och med en stor orange sol i hörnet, inte helt olikt barnteckningars solar.
Det är svårt att avläsa situationen, om det varit en modellsituation, en ”real life”-studie, eller
en ren konstruktion. Männen är abnormt bredaxlade, på ett sätt som snarare ser förvridet ut än
överdrivet manligt. Ansiktena har tydliga drag som verkar tämligen överdrivna. De har
underbett. Hakorna pekar utåt och har en lätt kubiserande form, käkpartiet blir artikulerat,
vilket liksom lyfter fram dess funktion. Vid ögonbrynen har pannorna stora breda
utbuktningar, och under dem, djupt inne i sina hålor, sitter ögonen; ljust gröna små kulor, med
svarta prickar i mitten, som stirrar bortåt, utåt. Ögonen har inga ögonlock, formspråket
påminner just här om karikatyrer. Där inget ljus reflekteras är männens ansiktsfärg pålagd i
stora sjok av brunt eller alldeles svart.

Utanför ett musikcafé i Biskra sett ur ett postkolonialt perspektiv
Ovan har det framgått att TVH, delvis tack vare goda förutsättningar som rätt habitus och
socialt kapital, blev konsekrerad i det svenska konstlivet. Hennes bidrag till konsthistorien
hålls idag levande bland annat genom utställningar, litteratur och internet.
Ingenstans i den litteratur jag gått igenom har jag funnit några kritiska inlägg om vilka
värderingar TVHs bilder eventuellt signalerar. Jag anser att detta saknas särskilt när det gäller
avbildningar av personer av lägre samhällsklass eller från andra kulturer än konstnärens egen.
När jag träffade curatorn Marika Reutersvärd på Malmö Museer berättade hon att Utanför ett
musikcafé i Biskra hade föreslagits som vernissagekort till en utställning, men röstats ner, med
tanke på att den, om den skulle kunna väcka anstöt hos publiken.76 De flesta i min
bekantskapskrets som jag har visat bilden för, har skrattat till eller rynkat på näsan åt den. Min
nioåriga grannflicka tyckte att männen på bilden var onda skurkar. Bilden är uppenbarligen
laddad med något annat än en ”vanlig” modellmålning. Jag har försökt komma åt vilka
bildelement och kontextuella faktorer som skapar denna laddning.
Nedan följer en analys av Utanför ett musikcafé i Biskra. Som metod använder jag mig av en
rad frågor ur postkolonialt perspektiv som Anne D`Alleva presenterar i sin bok Methods and
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Theories of Art History. Vid ett par tillfällen har jag gjort jämförelser med andra av TVHs
verk, för attunderbygga min argumentation.
Jag har tagit fasta på D´Allevas förtydligande av vad ett postkolonialt perspektiv handlar om:
”from a Cultural Studies/visual culture perspective, whether or not a work can be thought of
as a ‘masterpiece’ is irrelevant: what´s important is what that work tells us about the culture in
which it was produced”. De konstnärliga kvaliteterna får stå åt sidan och det idémässiga
innehållet hamnar i fokus.
Vilken publik är verket avsett för?77
TVH ställde mest ut i Sverige. Under hela hennes karriär deltog hon enbart vid enstaka
utställningar utomlands, i Helsingfors, Köpenhamn, London, Paris, Riga och Åbo. Publiken
bestod sannolikt av en kulturintresserad, vit medel- och överklass, förutom i Riga var den
västeuropeisk och till allra största delen svensk. Jag har inte hittat hela utställningshistoriken
för verket,78 men den var med på en utställning av retrospektiv karaktär i Stockholm 1945. I
TVHs personarkiv på Lunds Universitetsbibliotek finns en inbjudningslista inför
utställningen, med nästan uteslutande svenskklingande namn. En representativ antydning om
besökarnas samhällsposition kan ses genom att deras titlar anges i listan; fru (fyra stycken),
fröken, kriminalkonstapel, herr (tre stycken), kapten, doktor, doktor, bokförläggare, fil. dr,
författare, tonsättare, redaktör, doktoringenjör, doktor, intendent.79 ”Fru”, ”fröken” och
”herr”, är tämligen anonyma epitet i sammanhanget, övriga titlar anger att det handlar om
välutbildade personer. Det specifika tillfälle jag här använder som exempel, ägde rum ett
tjugotal år efter det att bilden kom till och TVH har naturligtvis inte haft just dessa personer i
åtanke när hon målade, även om flera av de inbjudna varit bekanta till TVH sedan långt
tillbaka. Målningen ingår nu i Malmö konstmuseums samling och ställs fortfarande ut med
jämna mellanrum, under våren 2010 kommer den att visas på museet i utställningen En annan
modernism.
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Vad innebär det för betraktaren att konfronteras med bilden?80
Eftersom Sverige under den första halvan av 1900-talet mest befolkades av ”vita” svenskar,
var det inte så vanligt att man träffade färgade personer. De avbildade männen torde för de
allra flesta betraktare ha framstått som främmande och annorlunda. Målningen sågs
naturligtvis som en helhet, men utöver det betraktades bildens motiv sannolikt som en sorts
observationsobjekt i sig, av nyfikenhet på det okända, exotiska.
På vilket sätt påverkar bilden den typiska betraktaren när det gäller att skapa en uppfattning
om sig själv och andra?81
Eftersom figurerna på bilden ses från sidan, konfronteras inte betraktaren ”face to face” med
en person. Perspektivet inbjuder till iakttagande, istället för mötande.
Jag vill likna detta sidoperspektiv med de kvinnoporträtt som gjordes i 1400-talets Florens,
där unga kvinnor i samband med bröllop, avporträtterades från sidan. Avsikten med porträtten
var att man skulle kunna betrakta och bedöma hennes anletsdrag på ett sakligt vis, utan att
sugas in i hennes blick.82
Rudolf Arnheim skriver i Arts and Visual Perception (1974) talar han om att vår erfarenhet av
verkligheten påverkar vår perception av bilder, och nämner i samband med en bildanalys att
den avbildades ögon skickar energi i den riktning de tittar. 83 I fallet Utanför ett musikcafé i
Biskra sticker blickarna iväg upp i det blå, istället för att möta betraktarens blick, eller agera
aktivt. Männen på bilden står och stirrar, de tycks inte vara ute efter kommunikation med
konstnären eller betraktaren.
Denna bild föreställande två brunsvarta män, i stort sett utan individualitet, med bortvända
kroppar och blickar och med förenklade eller rentav överdrivna anletsdrag, mötte en publik
som troligen hade mycket liten eller ingen erfarenhet av att möta mörkhyade människor.
Kombinationen av dessa faktorer, gör att bilden signalerar att personerna är av en annan sort
än betraktaren. Betraktarna blir vi och de på bilden blir dom.
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Vilka kulturella idéer om ras (och klass) uttrycker bilden?84
Med stöd i de detaljer i bilden som jag har pekat på vill jag hävda att bilden uttrycker ett
maktförhållande. Vi svenskar, eller de vita svenskar som besökte TVHs utställningar för mer
än ett halvt sekel sedan är betraktare, männen på bilden blir betraktade. Männen agerar inte,
de ser inte ut att ha någon makt över situationen eller kontakt med konstnären. Bilden kan
tolkas som en sorts överdriven skildring av en annan ras, och de uttrycker inte tillhörighet till
övre samhällsklasser, tvärtom. Målningen tycks alltså uttrycka både lägre klass och
annorlunda ”ras”.

Verktitlar med exotiserande ton
Titeln Utanför ett musikcafé i Biskra, innehåller inga nedvärderande ord. Men bilden ses ofta
tillsammans med andra verk som har mer problematiska titlar. I flera av översiktsverken över
svenska konstnärer talas det om TVHs exotiska figurbilder som en motivgrupp. I Rausings
bok är bilden tryckt på samma sida som en snarlik målning med titeln Negrer som lyssnar till
musik (1929).85 Exempel på andra titlar med ordet ”neger” är Negerpojken Jim (1929) och
Negermodell (1950). Neger är som bekant ett omdiskuterat ord, i offentliga sammanhang idag
anses det inte politiskt korrekt att använda ordet, gör man det så är det oftast som en
provokation eller någon annan medveten ståndpunkt. Under den tid då målningarna gjordes
tycks neger ha tillhört det allmänna ordbruket. Titlar med ordet neger riskerar att vägleda
betraktaren till ett objektiverande, snarare än identifierande förhållningssätt till motivet. För
att tydliggöra hur jag menar: om Negerpojken Jim istället kort och gott hetat Jim, hade det
sannolikt inbjudit till ett mer jämlikt förhållningssätt till pojken på bilden. För dagens svenska
publik blir dessa titlar ett utslag av en passerad tidsepok.
Utöver ”negerbilderna” finns det bland TVHs alster även andra bilder av människor utanför
hennes relativt privilegierade samhällsklass, inom och utanför Sveriges gränser;
Bastubadaren (1912), av en man hon träffade under vistelsen i finska landsbygden samma
år86, Främlingar (1913-14), av en italiensk varvarbetares fru och son, vilka hon träffat i
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Stockholm87, Den enögde matthandlaren (1936), av en man hon hade träffat i Marseille 1931,
med sin fru88, Ålakungen (1940), Ola Ahl, modell ur det ”lokala typgalleriet” hemma i
Skåne89, för att nämna några. I dem får personerna alltså förknippas med olika egenskaper och
intressen; sitt bastubadande, sitt främlingsskap (jag antar att TVH syftar på deras ursprung),
sin enögdhet, respektive ålar (troligen var han fiskare). Dessa titlar skapar mening med tanke
på klass, framför allt i jämförelse med titlar på målningar som föreställer personer ur svensk
medel- och överklass. De bilderna, som i regel är beställningsporträtt har i många fall ingen
bestämd titel, men har i praktiken fått heta ”Porträtt av” följt av för- och efternamn på den
avbildade. Exempel på sådana är porträtten av; Ester Nannesson (troligen 1912), gift med en
vän till TVH, folkhögskoleföreståndaren Hans Rosendahl (1913)90, Systerdöttrarna Lucia och
Elna Ingers (1916)91, Maria Blanchard (1921) konstnär och vän92, (Hanna Norlind 1930)
konstnär och gift med Ernst Norlind93 och Hans Larsson (1932 och 1934), filosof och vän till
TVH94. Många av de personer som TVH avporträtterade efter beställning har haft en mer eller
mindre betydande roll i offentliga sammanhang eller har tillhört konstnärens umgängeskrets
och därigenom kan räknas till det offentliga just i samband med utställning, medan
representanter ur arbetarklassen, modeller som TVH själv valde, har varit okända utanför sin
lokala eller privata sfär. Namnen på personerna ur de övre samhällsklasserna blir tillräckliga
beskrivningar av dem som motiv. Men exempelvis bilden av matthandlaren ger betraktaren en
annorlunda riktning genom att hans namn utublir, medan däremot hans yrke och hans defekt
framgår i titeln.
Titlarnas olika karaktär har delvis naturliga skäl; att beställda porträtt får heta som personen
det föreställer är en nästan självskriven konvention, men när TVH har rest och träffat personer
som hon fått lust att avbilda, verkar hon ha velat benämna verket på ett sätt som rimmar med
det hon har fascinerats av i mötet med personen.
Vid en överblick av TVHs produktion syns ett mönster som jag tycker markerar skillnader. Ju
längre bort modellerna befinner sig från TVHs egna gelikar, geografiskt, och med tanke på
klass, desto mer fantasifulla, men även exotiserande, distanserande eller objektiverande titlar.
Utanför ett musikcafé i Biskra har en relativt saklig titel. Men skulle den hänga i en utställning
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bredvid ett av ovan nämnda beställningsporträtt, blir soldaternas anonymitet uppenbar, och
skillnaden mellan det kända och det okända, vi och dom, förstärks.

Tora Vega Holmström och det ”exotiska”
Motivet vi ser i Utanför ett musikcafé i Biskra fick TVH syn på under sin första resa till norra
Afrika, 1920. Hon beskrev det i ett brev till systern Signe 1920: ”Negrerna tycker jag bäst
om. Jag såg just två långa svarta negersoldater som stod på gatan och lyssnade till mycket
sorglig musik från det enda kaféet i stan. När jag gick förbi dem, såg jag att den ene hade
ögonen fulla af tårar, så att det rann öfver.”95.
I Rausings biografi framgår det tydligt att TVH hade starka känslor och engagemang för
förtryckta grupper. Under en av hennes resor till Frankrike träffade hon den fattiga
Catherine,96 som blev en återkommande modell för åtskilliga målningar, under flera tiotal år.
TVH hjälpte Catherine till ett liv med bättre levnadsvillkor och de blev mycket goda vänner.
Här vill jag också återknyta till min inledning. Det var i samband med TVHs förtvivlan över
orättvisor som hon skrev om ”att aldrig underkasta sig”.
Rausing ger i ett stycke en skildring av Tora Vega Holmström som upprörd över sociala
orättvisor och våldsamheter som 1936 pågick i Marseille där hon för tillfället befann sig. I ett
brev till sin vän professor Hans Larsson och hans fru Johanna berättade TVH att en fransman
hade frågat henne varför hon inte bara kunde underkasta sig den rådande ordningen, man kan
ju ändå inget göra, varpå TVH hade svarat ”-Jag sade, att det var just det enda man kan göra:
jamais se soumettre, att aldrig underkasta sig.” 97
TVH var på många sätt öppen för olika kulturer och människor, hon ville inte bli pådyvlad
andras åsikter, utan ville skaffa sig egna uppfattningar. Men hon var samtidigt, och
oundvikligen, ett barn av sin tid. Så här skrev TVH i ett brev till Marie-Louise Bellander i
samband med hennes arbete med Negermodell 1949: ”Om jag äntligen lyckas få bättre modell
än den bortskämde neger jag haft, så ska jag gärna stanna till konsulatet skickar mig hem.” 98
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Hon ville byta ut modellen så fort som möjligt. Under den här vistelsen i Marseille fick hon
tag på modeller genom att hon genomsökte gatorna en gång i veckan.99 Utan att veta vad som
gav TVH anledning att kalla sin modell bortskämd, tycker jag att det verkar naivt att plocka in
personer från gatan och sedan förvänta sig en professionell inställning till modellarbetet. Jag
utgår från att modellen hade en mindre privilegierad ställning än TVH, troligen kom han från
en fransk afrikansk koloni, och tillhörde i så fall en politiskt underordnad grupp. Kanske hade
TVHs ömkan med förtryckta grupper en begränsning. Så länge hon blev artigt och värdigt
bemött, behövde hennes tålamod inte prövas av de konsekvenser som sämre
levnadsförhållanden och maktlöshet kan få. Det tål att tänka på detta möte i relation till vad
jag tidigare tagit upp beträffande Tora Vegas habitus.
Så här skriver Rausing angående sommaren i Marseille 1951: ”De tillfälliga negermodeller
hon engagerade och ibland betalade i förskott, var inte alltid att lita på. Fastän de ibland bröt
sina överenskommelser, målade Tora ändå detta år några expressiva direktstudier, som hon
senare måste färdigställa utan modeller.”100 Kanske TVHs val att anställa svarta modeller
under dessa år blev en kompromiss. Troligen var hon intresserad av deras härkomst och
hudfärg och de var antagligen billig arbetskraft. Jag har inte kunnat se att hon knöt några
närmare band med någon person av afrikanskt ursprung.
Helt kort vill jag nämna något om det tidiga 1900-talets uppfattning om olika folktyper.
Mellan åren 1922-1946 fanns Statens Institut för Rasbiologi i Uppsala, som sysslade med
statligt finansierad forskning; att kartlägga olika raser. Ett uttalat syfte med forskningen var
att den svenska rasen inte skulle degenerera. Allmänt trodde man att människogrupper var
genetiskt mer olika än vad de flesta tror idag. TVH gick inte i rasbiologernas tjänst, men hon
hade en essensialistisk människosyn och läste ihop egenskaper med utseende och geografisk
tillhörighet. Ibland använde hon ordet ”race” i sina brev. Efter en iakttagelse hon gjort under
en resa till Dalarna 1905 låter det så här:”Det raraste man kan se är smågossarna, för de gå i
kjolar till de blir fem år gamla. Brandgul kjol och citrongult förkläde. Det är väl för att de
lättare skall kunna hålla styr på pågar af sådan livskraftig race. ”101 Många år senare, skrev
hon till Ester Almqvist i samband med att hon målade modellen Catherine och hennes son i
Marseille 1931: ”Jag har haft sådan känsla av en främmande race, ett europeiskt barn blir
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inte så yppigt och dunkelfärgat.”102 Jag reagerar också på hennes ordval i en uppsats, som
publicerades 1960, där hon beskrev en bonde som hon avporträtterat 1918: ”Det var lätt att
förstå, att skeppsbyggaren, som själv var bondson, hade fängslats av urkraften och den gamla
bondekulturens frihet hos denne jämte. ”103 I mötet med bonden från de jämtländska skogarna
upplevde TVH alltså att mannen besatt någon sorts urkraft, ett ord som snarast skulle
användas på skämt idag.
TVHs målande beskrivningar i citaten ovan uttrycker inte negativa bedömanden, utan
fascination. TVHs avsikt med Utanför ett musikcafé i Biskra eller andra bilder har knappast
varit att bidra till kartläggningen av olika folktyper. Liksom många modernistiska konstnärer,
som Paul Gauguin, Nils von Dardel och Ivan Aguéli, tycks hon helt enkel mentalt och
konstnärligt ha tilltalats av det främmande, exotiska.
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Slutdiskussion
Under arbetet med uppsatsen har det blivit tydligt för mig att den framställning om TVHs
konstnärskap som jag här presenterar är en av många möjliga. De teoretiska utgångspunkterna
har naturligtvis varit avgörande för resultatet. I avsnittet om TVH genom Bourdieu, framstår
konstnären på många sätt som privilegierad, med goda kontakter och ekonomiska
förutsättningar i en konstvärld präglad av maktspel.
TVHs starka integritet tyder på att hon inte strävade efter att bli fältets härskare, snarare tycks
måleriet och mänskliga relationer ha varit mer värdefulla för henne än makt, status och
pengar. I min undersökning finns exempel på flera både enstaka vänskapsband och grupper
som varit viktiga för TVH på många plan. Men användningen av Bourdieus modell gör att
agenterna i kulturens sociala nätverk framstår som egoistiska individualister som tävlar mot
varandra.
När det gäller analysen av Utanför ett musikcafé i Biskra har jag försökt komma åt vad det är
som gör att målningen framstår som problematisk. Bilden av de två närmast karikerade
männen med blicken i fjärran förmedlar ett budskap om att de avbildade personerna är
annorlunda. Publiken blir betraktare och männen blir objekt. Detta förstärks om man, som i
Rausings bok, samtidigt får se att en snarlik bild heter ”Negrer lyssnar till musik”. Det är inte
bara bilden i sig, utan även mötet med, framför allt den dåtida publiken som skapar mening.
Livet såg olika ut för TVH och de två männen hon såg i Biskra. Hon var den som hade råd att
resa till Afrika och ägna sig åt sitt självvalda yrke. Männen var soldater i Algeriet som då var
en fransk koloni. Det kan kanske tyckas att den tidens levnadsvillkor är inaktuella, men
fortfarande är det i stor utsträckning så att vi i väst har råd att röra oss över hela jordklotet på
ett sätt som är otänkbart för människor i länder med fattigare befolkningar. Och det
distanserande betraktelsesätt som TVHs bild förmedlar: afrikaner som exotiska och
annorlunda, tror jag är en djupt rotad föreställning som lever än idag, i något annorlunda
form. Kanske finns det ett samband mellan detta och en människosyn som bottnar i den
västeuropeiska idéhistorien, vilken jag menar avspeglas i Utanför att musikcafé i Biskra, det
stora och det lilla hänger ju tätt samman.
Jag upplever att TVHs personlighet och konstnärskap på flera sätt har visat sig motsvara den
stolthet som kom till uttryck i självporträttet 1904; dels genom det självständiga och delvis
avantgardistiska bildspråket, dels genom hennes seriösa vänskapsband, hennes sätt att trotsa
sin sjukdom och att för det konstnärliga arbetets skull undvika äktenskap, men även genom att
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hon inte ville underkasta sig världsordningen och acceptera orättvisor. TVH hade sannolikt
inte för avsikt att förmedla rasistiska budskap, men hon var som sagt en del av sin samtid och
såg därmed afrikanerna som en annan, exotisk ras. När det gäller bilderna av de två soldaterna
i Biskra verkar hon ha arbetat utifrån en iakttagelse som gjort ett starkt intryck på henne såväl
visuellt som känslomässigt.
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