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Temanummer: Mollie Faustman
Våren 1999 fick jag klart för mig att det fanns ytterligare en fantastisk,  
för de flesta av oss nästan okänd,  kvinna i kretsen kring Wendela Hebbe. 
Visst kände jag till Wendelas barnbarn Mollie Faustman, hennes kamp 
mot skandaltidningen Fäderneslandet och hennes populära Vagabonde-
kåserier.  Men det var Mollies dotter Tuttan, som fick mig att börja 
”forska”, och så småningom inse vidden av hennes insatser på olika fält.  
Jag har haft god hjälp av vännen och konstentusiasten Gunnar Nyberg 
och av redaktionskollegan Sven Erik Rönnby. En hel del av materialet 
måste vi spara till nästa nummer.  

Tuttan Leijonhuvud Faustman ringde mig och berättade att hon hade 
hört talas om Wendela Hebbes Hus och ville överlämna några brev och 
en oljemålning som hennes mor  hade målat. Tuttan var över de 80 och 
låg  bunden till sängs i lungemfysem i det hus i Gamla stan, som hon 
ärvt efter Mollie 1966.  Jag åkte upp till  Stora Hoparegränd 2. Huset 
hade visserligen  fyra våningar men bara ett rum i varje våning. Mollie 
köpte huset redan 1939 och bodde där ända till sin död 1966. Huset har 
medeltida valv, stentrappor och ateljé på vinden. Ovanför porten hänger 
vindragarämbetets emblem på en 1600-talsskylt.

I sjuksängen låg Tuttan och  fotografier och brev i mängd. Det blev en 
högtidsstund på sängkanten när Tuttan berättade  om sin bror Hampe, 
den lovande skådespelaren och regissören, som dog bara 42 år gammal. 
”Oj vad vi sörjde honom, mamma och jag.”  

Men framförallt berättade Tuttan om sin mor Mollie. Hon var, anförtrodde 
mig Tuttan, för Dagens Nyheter ungefär det som Kar de Mumma senare 
blev för Svenska Dagbladet - en mycket populär kåsör, vars bästa alster 
blev en årlig julbok illustrerad med egna teckningar.  

Men främst var Mollie Faustman, åtminstone enligt henne själv och 
Tuttan, konstnär.  Konst, barn och fred låg henne varmast om hjärtat.  
Det sa hon  i en intervju redan 1933, där hon också varnade för Hitler. 
Tuttan visade mig ett urklipp av intervjun. Hon visade mig också urklipp 
ur serierna Tuttan och Putte i Dagens Nyheter och Idun.  Vi var nog landets 
mest kända syskonpar, berättade Tuttan stolt. Men inte alls så näpna som 
man skulle kunna tro. Vi börjar detta nummer med ett litet kåseri där 
Mollie  berättar hur det kunde vara att åka tåg med Tuttan och Putte.

Tuttan visade på porträttet av sin son, döpt till  Peppan Lars Johan.  
”Mollie blev en mycket duktig barnkonstnär.  Precis så såg han ut och 
lika rödhårig var han som sin mormorsfarfar Lars Johan Hierta.” Tavlan 
kan nu beskådas i Wendela Hebbes Hus. Den blev Tuttans gåva till huset.  
Under ett par månader hade jag fin telefonkontakt med Tuttan. Sedan 

dog hon i sin svåra sjukdom.                  

Per Eric Mattsson

 

MOLLIE FAUSTMAN
1883 - 1966

Fotona är gåvor av Tuttan 
Faustman. Nederst Vera 
Nilssons porträtt av vännen 
Mollie Faustman. Eskilstuna 
Konsthall (BUS 2002)
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Att resa med tåg.
Ett barnkåseri av Vagabonde

Att resa på tåg med småbarn hör inte till det mera angenäma i livet. Det är snarare 
en av dess plågor. Att den icke står upptagen i Dantes annars välsorterade Inferno 
måste enbart bero på tågens dåtida obefintlighet. Småbarn har det gunås funnits 
gott om i alla tider. Jag startade i går från Stockholm med destination Göteborg och 
intet skulle ha avbrutit resans enformighet om inte de små barnen varit. I början 
av resan var jag riktigt stolt över dem -  de var nämligen mina egna - deras ljusa 
lockar, rena och prydliga små utseenden och lustiga anmärkningar gladde både 
mig och den fullsatta, välvilliga kupén. Mot slutet av resan önskade jag att de små 
demonerna tillhört vem som helst, utom mig, och kupén var icke längre fullsatt, än 
mindre välvillig, utan skramlade iväg tom så när som på mig och de förfärliga  små. 
Alla andra hade flytt och satt hellre och trängdes i de andra kupéerna eller stod och 
vinglade sorglustigt i korridoren. 

I Huddinge började den minsta ungen undra varför vi inte var framme, och denna 
undran upprepades alltmera pockande var femte minut för att slutligen övergå i 
långa, oartikulerade tjut varje gång tåget stannade vid en station och han icke fick 
debarkera. Först i Partille domnade han av för att sova tungt när tåget stannade i 
Göteborg. Den äldsta pratade oavbrutet om de mest intima saker och roade i början 
mycket våra medresande. ’”Mamma, varför sydde du inte i min knapp, utan satte 
en säkerhetsnål i mina byxor? Mamma, varför blev pappa så förskräckligt ond  för 
att den där gubben kom och ville ha pengar? Mamma, varför har du sånt där mjöl 
i ansiktet när du ska gå bort.

Hennes sysslolösa lilla själ vandrade på upptäcktsfärd baklänges genom hennes 
korta livs små händelser och alla frågor måste genast besvaras. Slutligen övergav 
hon världsliga ting och gav sig in på viktigare och mera spekulativa funderingar. - 
Mamma, är änglarna Guds fruar? Mamma, när man är död, hur får Gud fast vingarna 
på en, syr han fast dom? Mamma, när man står opp igen står man opp med alltihop 
då med kläderna också? När hon icke längre orkade tala om tingen eller, kanske 
rättare, när mina svar blev för otillfredsställande, kastade hon sig över det 
närmast liggande, medpassagerarna. - Mamma, varför smackar den frun när hon 
äter? - Tyst barn! - Ja, men mamma kan väl svara när jag frågar, varför smackar 
den där frun när hon äter? - Tyst, lilla vän! - Men mamma då, varför smackar hon, 
det är väl inte fint att smacka när man äter.

Vid Laxå steg en man, med ansiktet vanställt av ett stort eldmärke, på tåget och 
in i vår kupé. Jag viskade till lillan: - Säg nu ingenting om den stackars gubben 
som gjort sig så illa, utan var en tyst och snäll flicka. Lillan var tyst, men stirrade 
envist på den stackars karlen. Så pekade hon på honom med ett smutsigt finger, 
talade och sade: - Mamma, jag är snäll, jag säger ingenting, jag bara ser på gubben.

WendelAvisan är medlemstidning för den litterära föreningen Wendelas 
Vänner. Föreningen startade 1983 med syfte att utveckla och  bevara Wendela 
Hebbes Hus från Snäckviken i Södertälje och sprida kännedom om journalis-
ten/författaren Wendela och hennes dotter operasångerskan/pedagogen Signe 
Hebbe. Medlemsavgiften är kr 150:-/år. Postgirokonto 985920-8. Ansvariga 
för tidningen är föreningens ordförande Per Eric Mattsson (08-55030584) och 
sekreterare Sven Erik Rönnby (08-55016478).  Föreningens hemsida http://
home.swipnet.se/wendela och E-mail wendelas.vanner@swipnet.se. Wendela 
Hebbes Hus har öppet måndag-lördag 11-15 för lunch och kaffe. Visning varje 
lördag kl 14. Tel. 08-55086675.

Ur barns och spenabarns mun...
Bilderbokskonstnärinnan Mollie Faus-
tman av Kristin Hallberg.......8
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På 1950-talet berättade Mollie Faustman i en serie radioprogram 
om sin barndom och ungdom. Programmen redigerades senare till 
en memoarbok, som rätt och slätt fick namnet Då (Sthlm 1958). I 
det första kapitlet Barnbarn till vänster berättar hon, utan att nämna 
några namn, om sin släkt.  

Fadern hette Edvard Faustman, en obotlig men charmfull slarver, 
som på kort tid förslösade sitt stora arv. ”Han fick god utbildning 
och alldeles för mycket fickpengar”.  Edvard var son till Lars Johan 
Hierta, ”en mycket framstående och rik man” och Wendela Hebbe, 
”en fint bildad kvinna”. 

Innan Edvards rätta karaktär blev känd gifte han sig med Alma 
Karsten, en utomäktenskaplig dotter i en ”genuint borgerlig familj”. 
Framtidsutsikterna ansågs lysande och alla var belåtna. I rask takt 
föddes tre barn. Till faderns besvikelse var alla döttrar. För att 
”kamouflera eländet” kallades Mollie Karl-Edvard. 

År 1888 när döttrarna var sju, fem och tre år, flyttade hela familjen 
till London. Fadern var optimistisk nog att tro att det skulle gå lättare 
att exploatera de uppfinningar, som han alltid ”var på vippen att 
göra” i England. Efter två år fick modern nog av obetalda räkningar 
och vidlyftiga  planer. Hon reste hem till Stockholm med flickorna. 
Det blev skilsmässa och stor skandal i Stockholm. Fadern försvann 
ur barnens liv och det blev i fortsättningen bara sporadisk kontakt 
med honom. Modern talade franska och engelska perfekt och fick 
plats som språklärarinna i en flickskola i Stockholm. Senare i livet 
blev hon också översättare.

Att växa upp som skilsmässobarn i en familj, där båda föräldrarna 
var ”oäkta”, som termen lydde på den tiden, hade sina sidor. Överallt 
rådde tystnad om föräldrarnas ursprung, men ändå visste hon allt. 
Och allt sysselsatte hennes livliga fantasi. I memoarerna berättar 
hon om det stela livet i morföräldrarnas borgerliga och välbärgade 
hem, och det glada livet i faderns släkt. Varannan söndag var det 
middag hos morföräldrarna och varje onsdag klockan fyra bjöd Signe 
Hebbe på middag i hemmet på Sturegatan, där Wendela fortfarande 
fanns i livet, men nu inne på sitt sista decennium. Middagarna hos 
morfadern var för barnen en lång prövning. I det Hebbeska hemmet 
däremot gick det livat till. Anekdoterna, agerandet, sången, skratten, 
pratet hos  alla dessa människor från sångens och musikens värld, 
som gästade hebbarna, var naturligtvis överväldigande för barnen, 
som satt moltysta, men lyssnade med öronen på spänn och ögonen 
på skaft. 

Mollie Faustmans far var som sagt en obotlig  slarver och inte 

Med modern   A lma 
Karsten (1859-1935) 
var det tvärtom. ”Att två 
så olika individer skulle 
kunnat  f inna  någon 
gemensam nämnare var 
naturligtvis omöjligt.”

Mellandottern Mol-
lie med sina  systrar 
Mabel och Esther. 
Mabel blev gymna-
stikdirektör, konver-
terade och flyttade 
utomlands. Esther 
blev lärarinna och 
gifte sig med konst-
nären Rolf Trolle.

Fadern Edvard (1852-
1927) var ”la joie de la 
rue et la douleur de la 
maison” skrev Mollie 
i sina minnen. Utåt 
en historieberättare 
och skämtare av rang. 
”Synd bara att han gav 
så lite av sin glädje till 
sin familj.”  

”Hon hörde till jordens salt”
En levnadsbeskrivning av per Eric Mattsson
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mycket att hålla i handen för en dotter. Han var emellertid en 
duktig tecknare och Mollie ger honom erkänsla för att han tidigt 
uppmuntrade henne att måla och rita. Snart blev ritblocket en ständig 
följeslagare.  Hennes präktiga mamma såg till att hon också fick 
en ordentlig borgerlig utbildning. Mollie var nämligen en begåvad 
flicka. Det blev Lyceum för flickor och sedan gymnasiet i Åhlinska 
skolan. Där hade Anna Sandström varit rektor och där hade Ellen 
Fries verkat som studierektor. Anna Sandström var känd som en av 
landets intressantaste pedagoger och Ellen Fries var studierektor 
och organisatör av gymnasiet under tio år fram till sin död år 1900. 
Hon   hade 1883 endast 28 år gammal blivit Sveriges första kvinnliga 
filosofie doktor i Uppsala. 

I Carl Wilhelmsons målarskola.
Mollie tog studenten på reallinjen vid 18 års ålder 1901. Därefter 
arbetade hon fyra år som matematiker på Lifförsäkringsanstalten 
Oden. Alla var snälla och tjänstgöringen lindrig, men detta var inte 
hennes melodi. Hon skickade i hemlighet in små noveller till Var-
8-Dag, som belönades med arvoden på 15 kronor.  En 14-dagars 
uppskakande Londonsemester då hon upptäckte slummen, fick 
henne att säga upp sig, sälja sin cykel och för pengarna resa till Carl 
Wilhelmsons målarskola i Göteborg, där hon lyckades bli  frielev. 

Målarskolan på Valand under Carl Wilhelmsons ledning stod högt 
i kurs, den prisades i alla tonarter av den yngre målarfalangen. 
Wilhelmson, den enkle sjömanspojken från Fiskebäckskil, var nu i 
40-årsåldern, och tycks redan tidigt ha haft en osedvanlig förmåga 
att skapa den rätta atmosfären i en ateljé så att alla kunde arbeta 
bra och trivas. Nätterna var ”onödiga och ledsamma tillställningar 
bara till hinders i arbetet”. Wilhelmsons pedagogik gick ut på att 
ge eleverna frihet att finna sitt eget personliga uttryckssätt. Till 
skillnad från de flesta andra lärare på den tiden gjorde han aldrig 
heller någon åtskillnad på manliga och kvinnliga elever.  ”Aldrig 
har de senare behövt känna sig mindervärdiga, aldrig har han hyst 
mindre intresse för dem än för deras manliga kamrater” skrev Mollie 
i en minnesartikel  över Wilhelmson i konsttidskriften Ares 1921.
 
Efter tre lyckliga år på Valand och stadigt sällskap med konstnärskollegan 
Gösta Törneqvist,  bar det iväg till Londonolympiaden 1908. Stadiga 
sällskapet hade fått ett arv, och själv lyckades hon, påstår hon i varje 
fall, att få en göteborgstidnings uppdrag att teckna från spelen. Jag 
har inte lyckats hitta en enda teckning i någon göteborgstidning 
från den tiden av Mollies hand. Däremot vidstående i Göteborgs 
Morgonblad  av stadiga sällskapet. Sedan blev det konststudier 
och umbäranden i Paris med Sverigebesök på somrarna, ibland på 
konsulatets bekostnad. 1909 debuterade Mollie i Hallins konsthandel 
tillsammans med tre manliga kamrater från Valand, bland dem 
numera fästmannen Törneqvist. 

På Valands målarskola 1906. Mollie 
är den hitåtvända kvinnan i vitt till 
höger. Ur memoarboken Då.

Stadiga säll-
skapets, Gösta 
Törneqvist, 
olym-piabild 
1908  i Göteborgs 
Mor-gonblad från 
en regnig cykel-
tävling.

”Hennes tavlor ser ut som de påskkort 
vi i barndomen målade och skänkte 
varandra.”  Så skrev en kritiker om 
hennes tavlor 1908. Carl Wilhelmson 
sade: ”Det var en bra recension. Fast 
kritikern inte förstår hur bra den är.” 
Barnet och katten - hennes konstnärslivs 
ständiga motiv, finns med från början.
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 Paris – den nya konstens källa
1910 fick Mollie Faustman sin första bok utgiven, en 
bilderbok med titeln Malins midsommar. Samma år 1910 
gifte hon sig med Törneqvist, och for strax därpå ensam 
till Paris igen. Denna gång för att att gå i lära hos Henri 
Matisse. Matisse blev vid sidan av Carl Wilhelmson hennes 
livs läromästare. ”De var egentligen ganska lika Wille och 
Matisse”.  Mollies memoarbok slutar med ett avsnitt om 
Matisse. Vi publicerar det på sidan 8.

På hösten 1911 flyttade Carl Wilhelmson till Stockholm och 
öppnade målarskola i en rymlig ateljé på Odengatan 37. 
Mollie Faustman blev skolans massière. Det var den gängse 
beteckningen på den elev som blev ett slags assistent eller 
faktotum åt mästaren. Tillsammans med Vera Nilsson och 
Maj Bring bildade Mollie Faustman en högt begåvad trio, 
som beundrades av de övriga inte minst för att alla tre redan 
hade en studietid i Paris bakom sig.  Senare kända konstnärer 
som  Hugo Zuhr, Kurt Jungstedt, Ivan Aguéli, Eric Hallström 
gick från tid till annan på skolan. 

1912 illustrerade Mollie Faustman en nyutgåva av farmodern 
Wendela Hebbes 40 år gamla sagobok I skogen. Det är 
dekorativa, färgstarka, stiliserade  bilder påminnande om 
Elsa Beskows sagoillustrationer. De finns på vackra vykort 
i färg i Wendela Hebbes Hus.

Barn förblev ett ständigt återkommande tema för Mollie 
Faustman inte bara i kåserier och serier. Bland barnkonstnärer 
ställs hon ofta jämsides med  sin vän, den mer kända Vera 
Nilsson. Hennes altartavla i Lövhults kapell i Nässjö har ett 
barn med en docka i handen, den enda dockan på en altartavla 
har det sagts (avbildad i WendelAvisan nr 14). Mollie som 
barnboksförfattare belyses närmare av Kristin Hallberg i en 
artikel som börjar på sidan 8.

De följande åren fortsatte Mollie Faustman att ställa ut 
kontinuerligt dock inte separat. Mest uppmärksammad blev 
kanske utställningen Malerier og tegninger i Köpenhamns 
Ovenlyssal 1917 – uppmärksammad dock främst på grund av 
medutställaren Vera Nilsson, som här  gjorde en prisad debut. 

1915 skilde hon sig från Gösta Törneqvist. I memoarerna 
berör hon något äktenskapet. Svåra barndomsupplevelser 
gjorde honom, menar Mollie, oförmögen att våga leva. 

En dag uppenbarade sig på skolan en ung man vid namn 
Gösta Pettersson. Han utmärkte sig för sina välpenslade 
tavlor. Han var anställd vid järnvägen och kallades därför 
Stinsen. Senare blev han en känd satirisk tecknare i bland 
annat Svenska Dagbladet under namnet Chatham. 1917 gifte  

En av Mollies illustrationer till farmodern 
Wendela Hebbes sagobok I skogen.

Utställningen med Vera 
Nilsson (1888-1979) i 
Köpenhamn. Mollie och 
Vera Nilsson höll ihop 
livet igenom.

Hampe Faustman var känd för en stor publik långt innan 
han blev en känd skådespelare och regissör. Även pappa 
Gösta Chatham använde honom i sina teckningar.För 
pappa var han Hampe, för mamma Putte.

Ungarna från 1934. Olja på duk  i Tessinska institutet i 
Paris. Foto Per Eric Mattsson.
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sig Mollie Faustman med honom och det blev i rask takt två barn, 
Hampe och Tuttan, båda naturligtvis med Faustman som efternamn. 
Chatham blev med åren stark alkoholiserad och det blev skilsmässa 
1928. Hans livsmiljö – krogen – kan spåras i flera av hennes kåserier 
från den här tiden.

Kamp mot manschauvinism och 
skandalpress.
1920- och 1930-talen var mycket aktiva årtionden för Mollie 
Faustman. I kulturtidskriften Ares, som utkom 1921-22 och var en 
kamratprodukt med ovanligt många kvinnliga medarbetare, skrev 
hon konstkritik nästan varje vecka. Hon inledde sitt arbete med en 
programförklaring för konstnären som kritiker. En konstnär kan 
utifrån sina egna erfarenheter bedöma ett verk medan kritikerna 
endast har teoretiska kunskaper, menade Mollie. Misstron mot 
kritiker och konstdoktorer lyser ofta fram.  Inte minst efter en 
förödande kritik av bland andra Albert Engström   mot en utställning 
med 17 kvinnliga konstnärer på Liljewalchs. Engströms drapa och 
Mollies svar på tal kan läsas på sidan

På 1920-talet började Mollie Faustman teckna sin serie Tuttan och 
Putte för Dagens Nyheters barnsida. Det blev bilderböcker i färg av 
dem 1926 och 1934. Tecknade serier är ett gammalt fenomen men 
kom sent in i svensk dagspress. Frågan är om inte Mollies serier i 
Dagens Nyheter var de första. 

Mollie Faustmans populära kåserier i Dagens Nyheter och Idun 
under pseudonymen Vagabonde blev julböcker varje år mellan 
1923 och 1931. 1926 väckte hon uppseende i hela landet när hon i 
ett par kåserier i Dagens Nyheter vågade sig på att öppet kritisera 
skandaltidningen Fäderneslandet. Sedan gaddade sig allmänhet, 
många folkrörelser och inte minst tidningar, tidningsfolk och 
tidningsorganisationer samman och lyckades bli av med tidningen. 
Denna sedelärande och i svensk presshistoria sällsamma episod och 
Mollies avgörande insats berättar vi om på sidan 17  i detta nummer 
av Avisan.

1931 hade Mollie sin första separatutställning på Konstnärshuset. 
Den följdes av flera egna utställningar under 1930- och 1940-talen. 
Hon tillbringade flera somrar i sin ägandes stuga på Kråkön i 
Hälsningland -  ”38 mil från Stockhol.ms beskäftighet” - och reste 
också utomlands på målarfärder. Under kriget engagerade hon 
sig i flyktingarnas situation och målade deras verklighet. Åren i 
Hälsingland resulterade i en illustrerad landskapsbok Stugan vid 
älven (Sthlm 1943).

Före det andra världskriget var Mollie aktiv i fredssammanhang och 
i kampen mot nazismen. Redan 1933 varnade hon för Hitler. Under 
kriget  engagerade hon sig för flyktingarnas situation och målade 
deras verklighet.  Efter kriget blev hon medlem i Aktionsgruppen 
Mot Svenskt Atomvapen (AMSA). I den sistnämnda tillhörde hon 

Illegal kärlek i Hälsingeland. Illustration 
hämtad ur Mollies landskapsbok Stugan 
vid älven. 

Källor.
Den enda sammanhängande  levnadsbe-
skrivningen  om Mollie Faustman som 
finns har skrivits av Barbro Werkmäster i 
katalogen till utställningen ”Den otroliga 
verkligheten”.   Utöver denna har Mollies 
egna skrifter och en lång rad intervjuer med 
henne i tidningar och tidskrifter använts.
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Mollie Faustman var under mel-
lankrigstiden en viktig svensk 
kulturfaktor. En anmälare av 
hennes samlingsutställning på 
Konstnärshuset 1931 skriver i 
tidskriften Konstrevy:  ”I sin egen-
skap av kulturfaktor har Mollie 
Faustman, som är lika uppskattad 
som målarinna som hon är som 
skribent ( Vagabonde), samlat om-
kring sig och sin konst ett intresse, 
som fört tusentals personer till 
hennes utställning i konstnärshu-
set.” En annan anmälare jämför 
hennes bildmässiga uttryck med 
hennes skrivkonst och menar att 
hon målar som Vagabonde skri-
ver ”med friskt humör, käckt och 
kraftigt och med starka färger”.

Mollie Faustmans konstnärskap har 
bredd och djup i såväl ord som bild. 
Hennes plats  i det svenska kultur-
sammanhanget, allkonstnärens, är 
typisk för många  kvinnliga mo-
dernistiska  konstnärer. Hon deltar 
med andra ord inom olika områden  
på det kulturella fältet. Hon är, som 

vi sett, en välkänd och uppskattad 
målarinna, och hon skriver om-
tyckta kåserier under pseudonymen 
Vagabonde. Ett urval av kåserierna 
blir böcker illustrerade med under-
bara ögonblicksstudier främst av de 
egna barnen. Hennes bilder är ofta 
impressioner av barn och kvinnor, så 
också när orden ger paletten:

Jag var på kafferep häromdagen. 
I den allra värsta värmen. En hel 
del damer, de flesta med barn, voro 
inbjudna. Vi sutto i en skuggig vrå 
av trädgården, lata och mätt, men 
barnen dansade omkring som om ej 
hettan bekomme dem det ringaste. 
De voro alla uppklädda och liknade 
vita, skära och blå  fjärilar. Vi följde 
deras lek med ögonen. Det var som 
stod tiden still.

Barnen lekte i gungorna. De klövo 
den blåa luften och föllo mjukt till-
baka likt kolibrifåglar, som stiga och 
falla i det blå. Skimrande emot en 
tropiskt blå himmel.
( ur Ur barns och spenabarns mun  
1925 s.6).

 
Hon inte bara skildrar barn utan hon 
skriver och tecknar för barn. Hon 
tecknar regelbundet en kåserande  
barnserie med Tuttan och Putte, de 
egna barnen, som huvudpersoner 
i Dagens Nyheter, där hon också 
under en kortare period recenserar 
barnböcker. Hon gör bilderböcker, 
skriver ett par flickböcker och med-
arbetar i läse-böcker och illustrerar 
hygienupplysning för barn och ung-
domar utgiven av Röda korset. Trots 
att allt detta kan verkar brokigt och 
okoncentrerat, så framstår det som 
en helhet - ett konstnärligt univer-
sum -  där de olika delarna reflekterar 
varandra och speglar Mollie Faust-
man som kvinnlig konstnär. 

Konstnärskapets tematik kretsar 
kring barnet och nära samman-

Ur barns och spenabarns mun...
Bilderbokskonstnärinnan mollie faustman

av kristin hallberg

Titelsidan till Mollie 
Faustmans första 
kåseribok 1923, som 
nämns i texten.

Kristin Hallberg är kritiker i SvD  och forskare och lärare i 
barn-och ungdomslitteratur vid  Stockholms universitet. Hon 
har gett ut ett flertal böcker bl.a. Litteraturläsning och Läs 
mig - sluka mig, Svensk vers och dikt.

 Ett studium av Mollie Faustmans barn-och bilderböcker samt 
hennes barnskildringar ingår i en kommande avhandling Med 
barn som perspektiv, som behandlar perioden 1910 till 1945 
dvs tiden för Faustmans bilderböcker.  Förutom att studera 
barnskildringarna fokuserar hon på Faustmans och fyra andra 
konstnärinnors förhållande till modernism och modernitet.
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kopplat med barnet är förstås kvin-
nosfären. Barnet är så centralt för 
Faustman att hon använder ett 
barns perspektiv för att förklara sin 
expressionistiska konstsyn. Flick-
ebarnet, i citatet nedan, fungerar 
som en bild för konstnärens verklig-
hetstolkning. Konstnären har barnets 
omedelbarhet och en förmåga att 
omsätta den upplevelsen i stället för 
den krassa verkligheten.

- Vet mamma, att när jag gick idag 
på Kornhamnstorg var det så mycket 
duvor att  man inte kunde se himlen 
och när spårvagnen kom, så kunde 
den inte komma fram, utan den fick 
vända om och åka baklänges bara 
för att duvorna satt hela marken 
full. Och jag gav ärtor åt dom, fullt 
av ärtor och dom kröp upp på mig, 
så att jag hade duvor på hela mig.
( ur Mina  barn är vackra barn 1923) 

Mollie Faustman menar att barnets 
”lögn” liknar modern konst. Konst-
nären berättar som hennes lilla 
flicka. ”För en konstnär svarar ex-
pressionen mot visionen, - en icke-
konstnär ser livet som en kamera. En 
konstnär - eller ett barn - får intryck 
som är starkare än andra människors, 
han vore ju inte sann, om han gav sitt 
intryck ett uttryck som vore lättför-
ståligt för alla.(Mina barn är vackra 
barn” ) En intressant tolkning av sitt 
konstnärskap gör Mollie Faustman 
1950 i Svensk Konstrevy med an-
ledning av invigningen av fresken 
i Härnösands småskoleseminarium. 
Hennes analys växer ut till en pre-
sentation av hennes konstnärliga 
intentioner och en resumé av hennes 
konstnärskap. Här finns barnen, och 
kretsen av kvinnor, männen i skym-
undan. Se ett foto av fresken och 
Mollies textkommentar på sid 12.

Barnböckerna 
Mollie Faustman debuterade som 
författare 1910 med bilderboken 

Malins midsommar. Det var samma 
år som Elsa Beskow gav ut Tomte-
bobarnen. Mollie Faustman gjorde 
inalles åtta bilderböcker, varav sex 
där hon själv står för såväl bild som 
text. Förutom Malins midsommar, 
Tuttan och Puttes äventyr(1926), 
Tuttan och Putte  (1934), Sagan 
om den stygga kissen som blev den 
snälla kissen  (1937), Drömlandet  
(1945) och Två som dumma grisar  
(1945 ). Hon står för den rikliga il-
lustreringen av Irja Browalius ABC 
och Läsebok (1940/41) Hon bild-
satte sin farmors natursagosamling 
I skogen 1911och hon samarbetade 
med den nära vännen Einar Nerman 
med bilderboken När katten är borta 
1932. I den senare står Einar Nerman 
för bilderna och Mollie Faustman för 
den drastiska, rimmade texten.

Hon skrev  modernt pedagogiska 
sagor i Min sagobok,(1935). Idag 
känns sagorna förlegade men hennes 
språk och  temperament pekar fram 
mot Astrid Lindgens sagoböcker 
Nils Karlsson Pyssling  och Kajsa 
Kavat. Modern är också flickboken 
Renées med sin självständighet och 
käcka språk.   Sagan om den stygga 
kissen som blev den snälla kissen och 
Två små dumma grisar har båda ett 
modernt barntilltal och en modernt 
skissartad stil -  i färgpenna i stället 
för den traditionella akvarellen.

Tre generösa bilderböcker
Jag ska berätta lite utförligare om två 
av Faustmans bilderböcker Malins 
midsommar och Drömlandet  Båda 
har ett generöst klassiskt bilderboks-
format. 

Vi börjar  med debutboken Malins 
midsommar, en av de bilderböcker 
som journalisten och barnbokskriti-
kern Eva von Zweigbergk berättar 
om i Barnboken 1750 - 1950. Malins 
midsommar  minns hon från sin egen 
barndomsläsning och kan ”bedöma 

med egna barnögon”. Hon tycker att  
handlingen har drag både av Burre  
Busse i trollskogen  och av Vendela 
Hebbes  Barnet och björnen. Zweig-
bergk beskriver Faustmans bilder 
som ”stora och klara, som klippta 
ur papper”.

Malins midsommar  kan läsas som 
både en drömsaga och en kvinn-
lig äventyrsberättelse. Berättelsen 
börjar om midsommarnatten då den 
lilla flickan Malin finner att hon gått 
vilse i den ljusa  skymningen. Den 
påminner om Bröderna Grimms 
legendsaga Stjärndalrarna men 
Faustmans flicka har inte brutit mot 
något  förbud när  hon ger sig ut  
skogen för att plocka bär och hon 
kan ströva fritt omkring:

Det var en gång en midsommardag,
som Malin gick till skogen ett slag
att plocka smultron i korgen sin.
Och solig var dagen, och Malin var 
fin,
och fåglarna sjöngo, och grodorna 
kväkte,
och Malin plockade bär och lekte.

Men Malin går vilse och sitter och 
gråter ensam i kärret inne i skogen.  
Men Malin är det nya seklets mo-
derna barn och tar själv tag i sin 
situation och ”till slut steg hon upp 
att söka vägen. ”Hon är bestämd 
och målmedveten och  ”vandrade 
hela dagen trägen”. Men så börjar 
det hända saker, hon möter en björn, 
som får hennes bär och ”en gubbe,/ 
så liten och knotig och grå som en 
stubbe ”som får hennes röda luvan  
och han springer ”till skogs med 
skatten”, som om han lurat av flickan 
något betydelsefullt. Sedan björ-
nen fått bären och gubben mössan,  
vandrade Malin ”med gladare sinn” 
Men åter bryts  sagans lugn, då Ma-
lin plötsligt  hör ”en ömkelig gråt,/
ett snyftande och en ynkelig låt:/’ 
Ack, jag skälver i alla leder,/ge mig 
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litet av dina kläder!’” Malin klär 
skyndsamt av sig alla sina kläder 
och ger dem till det vädjande bar-
net. Malin är nu både naken och 
ensam. I nästa scen faller kvällen 
på och Malin blir trött och läg-
ger sig ned och somnar sött. Den 
nakna  flickan somnar helt tryggt 
med huvudet i handen. Bilden är 
förtjusande, ett ljust öppet land-
skap- ”den gröna dal” med fjället 
i bakgrunden och framför det ett 
stilla liksom avklarnat vatten. Ma-
lin sover under rosenbusken och 
älvorna dansar likt  Matisse kvin-
nor i hans tavla ”La joie de vivre ” 
från 1905. När Malin vaknar nästa 
morgon kommer björnen med 
fina moderna kläder  och ” aldrig 
en gladare flicka fanns än Malin 
på björnen med fladdrande band 
med strålande ögon och korgen i 
hand! Hon sjunger och viftar och 
ropar på mamma”. Lägg märke 
till att modiga Malin inte ropar  på 
mamma först när allt skrämmande 
är över och hon fått nya fina klä-
der.  Och slutbildens  mamma för 
tankarna i hög grad till Matisses 
kvinno-bilder.

Den modernistiska sagan, där Malin 
förvandlas från en liten Rödluva till 
modernt klädd flicka i fina kläder 
växlar oavlåtligt tempo från stilla 
till det plötsliga, det oväntade dra-
matiska. Den pendlar mellan dåtid 
och nutid. I expressionistisk teknik 
låter Faustman ytorna understryka 
känslostämningar mer än deskriptivt 
berätta eller realistiskt illustrera. Ex-
pressionismen ställde sig avvisande 
till berättande konst och var främst 
inriktad på att uttrycka konstnärens 
upplevelse. Som jag ser det lyckas 
Faustman i Malins midsommar för-
ena detta krav med en berättelse. Hon  
låter t.ex. ett koloristiskt  ljusspel 
med ljus och skugga fungera  som 
ett formspråk i Matisses anda.

Drömlandet  utspelas också sommar-
tid, men med en pojke i huvudrollen. 
Bildmässigt påminner Kalle om 
Ingrid Vang Nymans Tommy även 
om han är rödhårig som Pippi. Kalle 
påminner också Faustman studier av 
sonen .Malin var en passiv hjälpare 
medan Kalle aktivt  använder sin 
erfarenhet när han botar den förkylda 
giraffprinsessan. Drömlandet  är en 

En illustration ur Malins 
Midsommar, Mollie Faustmans  
första  bok med egna 
färgillustrationer (röda figurer 
mot en fond av grönt). Jämför 
med Dansen av Matisse på sid 
15. Mollies bok kom ut 1910. 
På hösten samma år for hon till 
Matisses skola i Paris. Säkert 
blev hon Matisseinspirerad 
redan första gången hon kom 
till Paris 1908.

absurd drömsaga, där Kalle måste gå 
på händerna för att accepteras och där 
exotiska djur  betjänas av vanliga hun-
dar, och fåglarna är à la Josef Franck. 
En modern sagovision som påminner 
om Chagalls romantik och pekar fram 
mot såväl  Stig Lindbergs dekorativa 
illustrationsteknik som Bo Noti-nis 
illustration i Hellsings  Katten blåser 
i silverhorn  från samma år 1945.  
Här är ett kort exempel på Faustmans 
nonsens:

- Kanske jag kan, sa Kalle, och så fick 
han gå in till prinsessan som låg där 
så söt i sin säng med en grön halsduk 
lindad om halsen. Den lilla prinsessan 
försökte le vänligt, men det gick illa, 
hon hade ju så ont.
Det var fullt med folk i rummet. Doktor 
Elefant stod i ett hörn och telefonera-
de, men tant Uggla satt på sängkanten 
och berättade sagor.

Drömlandet   är typiskt för 1945 med 
sin  naiva och lite nonsensaktiga stil. 
Det ljusa,  klara färgvalet är också 
karaktäris- tiskt för 
40 - t a l e t s nya bil-
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Mollie  Faustman är snarast 
motsatsen till elegant, hennes måleri 
är strävt och kärvt, ibland nästan 
grovt, och detta ser jag som det bästa 
och mest personliga hos henne. Man 
kan också säga att det är ett slags 
svenskhet. Hennes bilder är alltid  
redigt och klart organiserade, ting 
och människor är återgivna med 
rättfram och stor enkelhet, och det är 
rymligt omkring dem. Men framför 
allt omfattas de av en stor ömhet 
och värme. 
Torsten Bergmark om hennes 
retrospektiva utställning 1964.

Det drag, som mest framträder hos 
Mollie Faustman, både när hon 
skriver och när hon målar, är väl det 
käcka och  friska, okonventionella och 
oromantiska i hennes temperament. 
Det är det som ger hennes barnbilder 
deras befriande naturlighet. Men 
det finns hos denna oförskräckta 
sanningssägare, som inte saknar 
lusten att chockera en smula med 
sin uppriktighet, också ett lyriskt, 
vågar man säga romantiskt drag. 
Det har klingat som en svärmiskt vek 
folkvisemelodi ur mycket av hennes 
tidigare landskapsmåleri och det har 
djupnat till en ny stämningsstyrka i 
hennes bilder från Kråkö utanför 
Hälsingelandskusten.
Gotthard Johansson i Svenska 
Dagbladet 1942.

Mollie Faustman är en utpräglad 
och självständig personlighet som 
engagerar sig starkt i vad hon 
målar. Hennes utvecklingskurva har 
ingenting av fäsörens onyanserade 
jämnhet utan går upp och ner. Ofta 
verkar det som om hon skulle lyfta 
sig till nya tag, när hon nyss mött och 
levat sig in i en ny landskapsmiljö. 
Det hände henne i Ljusdal och på 
Kråkön i Hälsingland på 30- och 
40-talen och det har på sistone hänt 
henne nere i Torekovstrakten i Skåne, 
där hon i lycklig betagenhet öppnat 
sig för det flödande sommarljuset 
över åkrar och strandängar vid 
Skälderviken.

Några omdömen om Mollie 
Faustman och hennes konst

G. Näsström om den retrospektiva 
utställningen i Färg och form 1952.

Vad som gör det så stimulerande att 
gå omkring på Mollie Faustmans 
utställning är den känsla man 
får att konstnärinnan nått upp 
till de mognadens höjdplatåer 
där ingivelsen kan röra sig med 
otvungen frihet. Hon kan dämpa 
ner sin kolorit till ett fåtal dova, 
emotionellt laddade gråtoner och 
hon kan låta hela orkestern spela 
upp i en sydländsk gatuscen eller i 
ett stilleben med glödande frukter 
och intensivt smaragdgröna blad. 
Och i allt vad Mollie Faustman gör 
känner man en varm och robust 
livsnärhet, en artistisk klokhet och 
ett sinne för det väsentliga värdena 
både i konsten och i den värld som 
omger oss.
Tord Baeckström i GHT 11/2 
1953 om utställningen i Göteborgs 
Konsthall.
 

Vit syren. 1951. Olja på duk. 56x70cm. 
Moderna Museet. Fotot gåva av Tuttan F.
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Mollie Faustmans fresk Människans glädjeämnen 
i Härnösands småskoleseminarium (numera 
Mitthögskolan) är utförd 1949. 3x7 meter. 

Så här skrev Mollie själv om sitt verk:
”Motivet är människans glädjeämnen: naturen, konsten och det skapande 
arbetet. Naturen är kustlandskap, påminnande kanske om Ångermanlands, 
konsten representeras av gossen till vänster som blåser på en pipa och 
målaren. Det skapande arbetet av fiskaren, och det hjälpande arbetet, som 
jag också ville ha med, av flickan som hämtar upp vatten. Mittfigurerna 
representerar ”la joie de vivre” i största allmänhet.
Den franska konsttidskriften vill påminna om den tacksamhetsskuld vi stå i 
till fransk konst. Med tanke på att fresken skall ses dagligen av ungdom och 
barn har jag velat göra den glad och stimulerande.Jag har tillåtit mig att sätta 
en liten katt i högra hörnet som en signaturmelodi för att glädja ungarna.”

(Fotot på hårdpapp i storlek 66x19 cm är en gåva från Tuttan 
Leijonhuvud. Det är troligen något beskuret i högra kanten. 
Katten kan inte skönjas där.)



 1312£12

Gammal gård. 
Olja på duk. 
1911. 63,5x48,5. 
Moderna museet.
Fotot gåva av Tuttan F
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När jag fick höra om Matisses skola, 
reste jag huvudstupa till Paris. Glad 
som en lärka och utan samvets-
förebråelser. Jag hade då varit gift en 
månad. Matisse’s skola låg vid Boule-
vard des Invalides, i ett gammalt f.d. 
kloster. De allra flesta eleverna var 
nordbor, mest svenskar och norrmän. 
Vi var alla utan undantag, tror 
jag, hänfört lyckliga att arbeta där. Vi 
låg i, varenda stund modellen stod, 
och vi insöp vår lärares ord, som 
svampar suger vatten. Jag undrar 
om någon målarskola varit så älskad 
av eleverna som Matisse’s skola, och 
om någon konstnär så missförståtts 
hemma hos oss som Matisse? I 
många år var ”Matisseelever” ett 
skällsord. (Två undantag: Brunius 
och Moselius.) Ändå visste ju folk 
nästan ingenting om Matisse som 
målare och ändå mindre om honom 
som lärare. När jag under dessa 
år försökte beskriva hans sätt att 
undervisa, möttes jag av misstro. 
Han var, och skulle vara, en 
ytlig färgklåpare och vi  - antingen 
vi gått lång eller kort tid på hans 
skola  - okunniga matisse-apor. 

Studera framför allt naturen, brukade 
han säga. ”Hur kan ni se alla de där 

färgerna”, hörde jag honom en gång 
fråga en mycket begåvad kvinnlig 
elev. ”Ser ni inte hur enkelt och 
vackert modellen står mot den grå 
väggen?” ¨ 
- Jag tyckte det grå var tråkigt, sa 
eleven. 
- Gå då hem och måla nature morte, 
sa Matisse, där kan ni ju välja vilka 
färger ni vill ha. Här är ni för att 
studera. 

Han sa också, när någon arbetade 
trött och slött: ¨ 
- Att måla är inte som att faire la 
cuisine. Jag föreslår att sen ser på 
modellen med friska ögon. 

Att se med friska ögon som ett barn, 
utan förutfattade meningar, utan 
fördomar. Allt hör samman. Man ska 
på modellens sätt att hålla huvudet, 
kunna se hur hon håller benen. 

Jag tyckte att denna ”vilddjurens” 
chef och mästare i sitt korrigerande 
mycket påminte om Carl Wilhelmson. 
Hans uppmaning till en yngling som 
tecknade med ett brett kol att i stället 
använda en hård blyertspenna för 
att man skulle kunna veta vilken 
linje, den yttre eller den inre av 

den breda kollinjen, han egentligen 
menade, var helt i Villes anda. 

Folk hemma – och länge också 
i Frankrike – inbillade sig, att 
Matisse målade upp sina färgsköna 
dukar hastigt och lustigt. Så fel! 
I veckor och månader gjorde han 
förarbeten, han tecknade oavbrutet, 
och rådde oss att göra detsamma. 

- Effacer, ce n’est pas simplifier, sa 
han en dag till mig, då jag i nån slags 
vilja att vara ”modern”, hade gjort 
några dekorativa krumelurer. 

Paris. Vilka skönhetsupplevelser! 
Vi lärde känna Cézanne hos 
Pellerin, margarinpellerin, som bytt 
bort sin stora Manetsamling mot 
ett femtital Cézanne, vi stiftade 
bekantskap med Picassos och 
framför allt Matisse’s tavlor hos 
syskonen Gertrude och Leo Stein. 
På höstsalongen  - eller om det var 
på Independenterna  - träffade jag 
Rousseau, le douanier. En norsk 
målare tog mig med till honom och 
vi gjorde sällskap till salongen. 
Rousseau var till det yttre en liten 
obetydlig man, som föreföll att passa 
bra till sitt ursprungliga yrke. 

 

Mollie och Matisse

Det sista avsnittet i Mollie Faustmans memoarbok ”Då” handlar om 
Henri Matisse, vars skola i Paris hon upplevde en period från hösten 
1910. Hon var då 27 år och nygift, men lämnade maken hemma. Han 
ville inte följa med, han hade, tyckte han, slitit alltför mycket ont  
förra gången de vistats i Paris. Men Mollie ville. Frankrike och fransk 
konst blev hennes inspirationskälla livet igenom. Se till exempel den 
inlagda franska konsttidskriften ”L´amour et l´art” i hennes stora 
väggmålning i Härnösand (sid 12). Vi publicerar här Matisseavsnit-
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Vi sa oss beundra hans naiva tavlor, 
men nog var väl, åtminstone jag, 
innerst inne chockerad. När jag senare 
läste vad poeten kritikern Apollinaire 
skrev om Rousseau, kunde jag inte 
annat än instämma: ”Han har ingen 
oro i sig, han är nöjd... Han borde inte 
varit annat än konsthantverkare.” 

Året efter, tror jag det var, föddes 
kubismen. Några år senare skrev 
Apollinaire sitt futuristiska manifest. 
Merde aux…. kritiker, pedagoger, 
professorer, muséer, Montaigne,  Wag-
ner, Beethoven o.s.v. och Rose aux... 
så gott som alla les Fauves, alla de 
moderna konstnärerna med Picasso 
i spetsen. Van Goghs namn förekom 
inte i manifestet, ”rose à van Gogh” 
kom nog senare. 

När ryssen Stchoukins köpte Matisse’s 
”Dansen” tänkte jag, ack den får jag 
aldrig se mer. Men det fick jag. Ett 
par och tjugo år senare återsåg jag den 
på Museet för Västerländsk konst i 
Moskva. Den hade bytt ägare  - på vad 
sätt vet jag inte - blivit stats-egendom, 
och hängde tillsammans med en 
hel del andra tavlor av samma 
mästare i ett särskilt rum på museet. 
En andäktig skara enkelt klädda 
människor lyssnade till stu-denten 
som föreläste. 

Dansen av Matisse
(lysande röda figurer mot en fond av grönt och 

blått)

”Jag drömmer om en konst, som är jämvikt, renhet och ro; en 
konst utan krångliga ämnen som leder uppmärksamheten från 
det väsentliga; en konst som kunde skänka varje intellektuellt 
arbetande människa, affärsmannen lika väl som konstnären, 
lindring och avspänning, något liknande en god länstol i vilken 
han kunde vila ut från sin fysiska ansträngning.” 
Så formulerade Matisse sina konstnärliga ideal 1908. 

Samma år som Mollie Faustman kom till hans målarakademi i 
Paris på hösten 1910 färdigställde han tavlorna ”Dansen” och 
”Musiken”. Båda köptes  av den ryske storsamlaren Stchoukin 
och kan  beskådas i Moskva.

Solbadande pojkar. 1932. Olja på 
masonit. 63x85 cm. Moderna museet.
Fotot gåva av Tuttan F.
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Albert Engströms drapa om 
fruntimmerskonst
Jag besökte häromdagen fruntimmernas utställning hos 
Liljewalch och något så förskräckligt har jag aldrig sett. 
Det fanns naturligtvis några ljuspunkter, annars hade jag 
antagligen av ledsnad och avsky fått slag och kvitterat det 
jordiska. Fröken Anna Sahlström t ex har den sanna naivi-
teten och konstnärliga instinkter samt bör kunna bli något 
om hon arbetar mycket och håller sin själ ren från modernt 
slagg och går sin egen väg. Fröken Trotzig målar som en hel 
karl – om nu detta är idealet för en kvinna som konstnärinna. 
Men fröken Slör skall inte tro att hon klarar sig genom att 
sätta så lite som möjligt på duken. Det finns inga genvägar 
i konst. Hur kan man förresten utställa en sådan smörja som 
den duk hon kallar porträtt av dr Gustaf Upmark? Det är 
inte Gustaf Upmark mer än mina gamla galoscher. Uruselt 
både som färg och teckning. Lär sig teckna, lilla Slöör och 
lär sig måla också. Sluta sen med hela jobbet!

De andras namn nämner jag inte. Möjligen fröken Fisch-
erström. Och då har jag varit mycket hygglig och diskret.

Men om de andra vill jag ändå säga några visa ord. Det är en 
skam för hela kvinnokönet att ställa ut sådan vidrig talang-
löshet. Smutsigt i färg, ointelligent pretentiöst, härmning, 
aperi, idioti. Inte är väl den lokalen gjord för sådana sopor. 
När kvinnorna visa sig sakna självkritik till den grad bör de 
förbjudas att blamera sig själva och landet till den grad som 
nu. Nu på vårkanten hoppas jag emellertid att vårkänslorna 
tar överhand hos de målande rösträttsägarinnorna, så att de 
håller sig ifrån denna ovärdiga lek med i sig själva vackra 
färger och jungfruliga dukar. Gå ut och älska, små gryn! Det 
passar er bättre. Men väljer ni inte bättre färger i era kläder 
och visar så lite smak i ert uppträdande som hos Liljewalch, 
låter nog få karlar lura sig. Vilken liten sömmerska som 
helst har bättre smak.

Ni ser ju att det inte går att producera konst – åtminstone 
hör ni det nu! Och lita på mina ord, ty jag är en erfaren man. 
Om ni jagar bort er konstfluga, lär er laga mat och föra hus-
hållsböcker, då kommer vi män med våra starka, av våren 
inspirerade känslor och gör era liv till en fest. Ni blir gifta 
hela bunten för att i sinom tid föda sunda barn till världen. 
Behöver ni sedan lite konst, skall vi karlar måla starka och 
välgjorda tavlor åt er både för kök och sängkammare. Men 
hustavlan skall ha hedersplatsen.

Albert Engström var 52 år  
när han skrev denna drapa i 
Strix 1921. Året efter blev han 
en av de aderton i Svenska 
Akademien och 1925 professor 
vid Konsthögskolan och strax 
därefter filosofie hedersdoktor 
i Uppsala. Redan 1897 hade 
han grundat skämttidningen 
Strix vars redaktör och främste 
skribent han hela tiden var.

Erfarenheterna från barndomen och äktenskapen 
gjorde att Mollies tilltro till männens lojalitet 
inte var särkilt stor. Hela livet kämpade hon mot 
manschauvinismen, vilken form den än tog sig. 

1921 kom det till en urladdning.

Til lsammans med konstnärskollegerna 
Charlotte Mannheimer och Maj Bring hade 
Mollie Faustman arrangerat en utställning på 
Liljevalchs med enbart kvinnliga konstnärer. 
17 konstnärinnor delade på utrymmet. Där 
fanns förutom arrangörerna de två stjärnorna – 
enligt vår sentida bedömning – Sigrid Hjertén-
Grünewald och Siri Derkert.  Utställningen 
recenserades av kända konstkritiker. Mest kritisk 
var Albert Engström. Se hans drapa härintill.  
Även andra manliga skribenter var kritiska.

Man försökte analysera kvinnlig konst och 
förklara varför kvinnan alltid misslyckas med att 
göra sig gällande på det konstnärliga området. 
”Pastischkonst, imitation, stöld, en ormlik mjuk 
och ogenerad an-passningsförmåga, som höves 
kvinnan i äktenskapet men ej vid paletten” 
skrev Gustaf Näsström. ”Alla chevalereska 
instinkter till trots tvingas man till skepticism 
mot kvinnlig konst. Osjälvständighet, bristande 
intensitet, och energi, nyckfull rörlighet, och 
som en följd, oförmåga att behålla greppet om 
ett ämne tills det får sluten form och enhet. Om 
dessa hinder för verkligt skapande ha sin grund 
i könets ”psykofysiska’ särart eller i historiska 

Mollies kamp mot 
patriarkatet
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”Jag skulle också gärna lämna hr E. 
och hans gelikars känslotänkande 
åt sitt värde, om det inte vore så 
förbaskat genant detta, att just mitt 
kära fosterland skall gå främst av 
alla länder i fråga om manligt hys-
ter. Jag undrar vad det kan bero på 
att svenska karlar är så livrädda för 
kvinnlig konkurrens? Så att de t o m 
hota med att göra vårt liv till en fest 
bara vi slutar måla.

Detta Strixcitat är varken det dum-
maste ej heller det råaste, jag läst, 
à propos kvinnor som konstnärer, 
utan tämligen typiskt. Jag tar upp 
det, fastän post festum, för att ej 
året skall gå ut utan att jag gjort vad 
jag kunnat för att försvara de för-
svarslösa och ge ett nyp åt det slags 
översitteri som ovanstående är ett 
prov på. I Frankrike är icke konst 
en könsfråga, inte heller i Norge el-
ler Danmark och naturligtvis inte i 
Ryssland eller Polen. I dessa länder 
förlorar inte en karl allt sinne för pro-
portioner, därför att en kvinna målar 
och målar bra. Han vill naturligtvis 
gärna måla bättre, men gör han inte 
det, så tillgriper han inte infama 
vapen för att hämnas. Här klappas 
kvinnliga konstnärer faderligt på 
huvudet så länge de är tillräckligt 

I det sista numret 1921 av konst- och litteraturtidskriften 
ARES går Mollie Faustman  frejdigt till motangrepp.    
Hon  börjar med att citera slutet av Engströms artikel och 
konstaterar att ”dessa prydliga tirader är icke skrivna av en 
gymnasist, inte heller av en nykläckt konstdoktor. utan av 
herr Albert Engström”. Hon konstaterar att ingen förnuftig 
människa tror att männen skriver dylika artiklar som en 
protest mot dåligt måleri. Det är, skriver Mollie, en protest 
mot målarinnor, och hon fortsätter:

usla, men ve dem om de vill något 
och kan vad de vill. Då kommer 
den vårlige och härlige mannen och 
slår dem i huvudet med Nietsche, 
Weiniger, Schopenhauer och hela 
raden av perversa filosofer, efter råd 
och lägenhet utökade med det egna 
lilla sårade ingeniets påhitt. Då gör 
det detsamma hur vi målar, att vi 
målar är mer än tillräckligt. Språket 
är rikt på skällsord. Herr Engström 
begagnar sig av aperi, härmning, 
idioti, blamering av landet. Men det 
finns mycket mer som kan användas. 
Risken är ingen: det är inte svenska 
konstnärers vana att dra blankt för 
en kvinnlig kamrat.

Om vi stackars kvinnfolk hade haft 
vett att från början framträda under 
något antaget karlnamn, som de 
kvinnliga författarna måste göra förr 
i världen, hade mycket dumt skriveri 
bortfallit. Alla dessa långa ingresser 
om kvinnlighet och manlighet som 
varje medelgod och undermålig 
kritiker börjar sin recension med, då 
han vet att konstnären är en kvinna. 
Samma tavlor hade tagits upp till 
bedömning, men halva skriveriet 
hade fallit bort.

Konst bör enligt mitt förmenande 

behandlas som konst, oberoende av 
vem som gjort den. Här diskuteras 
nu var dag, hur en kvinna bör måla. 
Det vore lika gott att ”ni män” talade 
om hur en rödhårig eller puckelryg-
gig bör måla. Förstår ni inte att 
man målar som man är, efter sitt 
temperament. En svensk måste inte 
med nödvändighet måla tallar och 
kullor, icke ens nödvändigtvis ha ett 
blont och kallt färgsinne, lika litet 
behöver en kvinna ha en söt och 
ljuvlig färg. En svensk kan ha ett 
romersk känsloliv och en stark och 
glödande färg, en kvinna kan ha ett 
kraftigt och oberoende temperament. 
Resonemanget om nationell konst 
och kvinnlig konst borde kunna få 
dö sin ålderdoms död. Det enda 
viktiga är att var och en målar 
efter sin speciella egenart. Är man 
speciellt nordisk lär detta röja sig i 
ens konst, är man speciellt kvinnlig 
lär detta också visa sig i konsten, 
för så vitt man är ärlig motsitt in-
nersta jag. Med kvinnlig menar jag 
då känslig, vek, försynt, men icke 
svag, konventionell, beroende. Detta 
senare kallar jag dålig och jag anser 

Mollies svar

Blått och rött. 1930. 94x76 cm. Olja på 
duk. Moderna Museet. Fotot gåva av 
Tuttan F.
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I Fäderneslandets huvud under den 
stolta devisen Frihet Arbete Rättvisa 
ser man hur svärdet Tryckfriheten 
dräper den lede ormen ”Våld, väld, 
orätt och tyranni.

Några generationer svenskar 
kände Mollie Faustman   främst 
som den som fick skandaltid-
ningen Fäderneslandet på fall. 
Själv tonade hon alltid ner sin 
egen betydelse i samman-
hanget. Efter att ha ”forskat” 
i saken vill jag nog hävda att 
Mollies insats, även om den 
inte var direkt avgörande, var 
betydelsefull. En positiv effekt 
av kampanjen har nog också 
blivit att vi i Sverige  sluppit 
den form av skandalpress som 
finns i till exempel  England. 
Bakgrunden var följande.

Fäderneslandet 1, 2 och 3.
I december 1830 kom det första 
numret av Fäderneslandet,  startat, 
närmast som en hovtidning,  av den 
färgstarke publicisten  Crusenstolpe. 
Efter fyra år lades tidningen ner 
och Crusenstolpe övergick till 
Aftonbladet, som också hade startats 
1830.

Sedan dröjde det till 1852 innan 
Fäderneslandet kom ut igen. Denna 
gång  hette utgivaren Nils Rudolf 
Munck av Rosenschöld, en 37-
årig, relativt nybliven filosofie 
doktor från Lund. Han kallades ofta 

Munkensköld och var Riddarhusets 
enfant terrible och det svarta fåret 
i en i övrigt prydlig och välartad 
skånsk adelssläkt. Rosenschöld 
hade en välutvecklad förmåga att 
väcka förargelse var han än drog 
fram men han hade också sina 
proselyter. Hjärtat ömmade för de 
betryckta i samhället. Han var med 
om att starta Stockholms allmänna 
arbetarförening men kan knappast 
kallas socialist. 

Vid något tillfälle hade han 11 
tryckfrihetsmål på gång samtidigt. 
Tidningen fick nu öknamnet Fan-
derseländet. Den Munkensköldska 
eran varade emellertid bara fem år. 
En av kreditorerna J F Hagström tog 
över tidningen.    Tidnin-gen  var ett 
slag på 1870-talet en av Sveriges 
största tidningar med en upplaga 
på omkring 15.000.   Den var  som 
en pressforskare skrev ”en säregen 
företeelse i den svenska pressen: 
politiskt på sitt vis radikal, ständigt 
kritisk mot myndigheter och äm-
betsmän men också ytterst begiven 
på skandal och personförföljelse.”

Kring sekelskiftet försjunker 
t i dn ingen  a l l t  l ängre  ne r  i 
obemärkthet. Ägarfamiljen, ättlingar 
till Hagström, förefaller inte längre 

så intresserad av den.  

Fäderneslandet 4
1914 trädde Carl Sigfrid Dahlin in 
som ägare och redaktör. Därmed fick 
Fäderneslandet ännu en ”värdig” re-
daktör. ”Skan-Dahlin”, som han ofta 
kom att kallas, var född i Öjersjö i 
Skåne. ”Uppfostrad för det praktiska 

Tidningen som Mollie sänkte   

En av de allra första bilderna 
i Fäderneslandet - en nattmössa 
tillägnad  Munkenskölds över-ordnade 
vid Lunds Universitet med bildtexten: 
”Vi vilja förära veder-börande en, 
som vi tro, temligen lugn nattmössa, 
att däruti utan all yrsel saken i moget 
övervägande taga och derefter tillika 
med processerna inslumra”.

en sedelärande  berättelse av 
per eric mattsson



 1918£18

livet, vann han sig snart en position, 
som bragte honom i kontakt också 
med det kommunala och politiska 
livet” (hans egen tidning  15/12 
1923).  Han ger ut sin tidning under 
fältropet ”jag är människa och 
intet mänskligt är mig främmande.  
Kampanjer förs mot politiska 
strebrar, arbetarplågare, bankhajar, 
judefaran  o s v. Ren per-sonförföljese 
var vanlig. Behandlingen av  Mollie 
Faustman häintill får illustrera 
arbetsmetodiken.

Inte minst den av allehanda intressen 
styrda tidningspressen gav  sig 
Fäderneslandet på. Stockholms-
Tidningen anklagades för osedlighet 
och koppleri i samband med s k 
”tuttenuttannonser”.  1917 försökte 
Aftonbladet, Svenska Dagbladet och 
Stockholms-Tidningen åstadkomma 
en bojkott av tidningen men den 
misslyckades. Tobakshandlarna i 
Stockholm ställde inte upp bakom 
bojkotten. 1923 organiserades 
en landsomfattande bojkott mot 
smutspress och skandaljournalistik. 
Denna torde dock inte ha fått någon 
särskild inverkan på Fäderneslandet. 
1925 bildades den s k Distributions-
nämnden, vars uppgift var att föra 
register över försäljningsplatser, 
utfärda legitimationsböcker för 
kolportörer mm. Man kunde också 
utesluta tidningar från distribution. 

Dagens Nyheter 21 september 1926.
Utdrag ur Mollie Faustmans kåseri
Hur kan det komma sig?
-----   
Jag stod häromdagen på främre plattformen av en spårvagn. Där stod utom jag 
en springpojke. Han läste Fäderneslandet. Eftersom vi var ensamma – föraren 
får ju reglementsenligt varken tala eller höra – tog jag mig friheten att tala till 
pojken.
- Vad är det där för en tidning? Sade jag. Är den trevlig?
Han tittade upp och svarade med ett brett leende:
-Nää, men den är skojig, för den är så fräck. Här står om —
Och så fick jag till livs en hel del förbaskat skvaller. Rått och lömskt serverat. Det 
var som om slemmiga paddor kröp omkring på den hyggliga spårvagnen och som 
om otäcka ormar slickade med kluvna tungor.
-Fy sjutton, så´n smörja! sade jag.
-Ja, men det är humor, sade ynglingen och försjönk återigen i sitt ruskiga blad.
Att gossen använde humor som adjektiv, är ingenting at göra åt – det gör halva 
svenska folket – men att han, utan minsta hinder från samhällets sida, skall kunna 
löga sin själ i Fäderneslandets dypölar, det är tråkigt.
Här censurerar vi filmer (vad vi sluppit se) och oskadliggöra mat (vad vi sluppit 
äta) och i synnerhet håller vi efter dryck (vad vi inte får dricka), men läsa det vi 
gör vad som helst. Så fort våra barn blivit så stora att de över huvud taget har 
en egen 25-öring, så är det ingenting som hindrar dem att lägga sig till med 
smutsbladet Fäderneslandet.
Jag tror inte, som gumman, på släktskap med Bernadottarna, men nog skulle 
jag vilja veta varför en tidning som Fäderneslandet tillåts existera, år efter 
år. Jag minns den från min spädaste barndom och jag är säker på att dess 
otäcka löpsedlar kommer att kanta gatorna då jag färdas min sista färd. Allt är 
förgängligt, men denna skvaller-, smuts- och skandaltidning är evig.
Kan ingenting ta livet av den?    Vagabonde

Gumman, som nämns i texten, berättas om tidigare i kåseriet. Hon skyllde alltid 
länsmans obenägenhet att ingripa på hans släktskap med Bernadottarna.
Fyra dagar senare skrev Mollie Faustman ett nytt kåseri i DN:

Folks feghet är ganska stor. Jag skrev häromdagen i Dagens Nyheter några väl 
valda ordom skandaltidningen Fäderneslandet. Massor av människor har tackat 
mig pr brev och pr telefon. För mitt mod att våga kalla den tidningen med dess 
rätta namn. Vad är det för mod? Ingenting är väl lättare än att kalla en lus för en 
lus.
Människor, som har varit utsatta för den där tidningens lömska skriverier, 
har tackat mig. Bättre hade det varit om de satt alla krafter i gång för att få 
en opinion mot skvallertidningen. Hur är det möjligt att ett sån´t där blad får 
terrorisera hyggligt folk till egen vinning och till en dålig läsekrets förnöjelse?
Fäderneslandet ringde samma dag min artikel stod i Dagens Nyheter upp min 
mamma och frågade henne om hon visste ”vilken rutten dotter hon hade”. Sedan 
ringde en annan av dess hejdukar upp mig, men när han sade vilken tidning han 
representerade lade jag på luren. Så det blev ingenting av med det. ---
Bakom mig har jag massor av oförvitliga medborgare, när jag nu återigen 
frågar: Finns det verkligen intet sätt att få död på den där ohyran?                                                                   
Vagabonde

Källor:
Resp.tidningar i microfiche på KB.
Ur mediekritikens historia. Av Torbjörn von 
Krogh. Pressens tidning 10/2001.
Den svenska Pressens historia. Sthlm 2001.
Fäderneslandet. En pressetisk sanering. Av 
Britt Börjesson. I antologin Den moderna 
dagspressen 350 år. Gbg 1996.
Minnen av C.S. Dahlin. Sthlm 1933.
De gamle Munckar och Rosenschöldar. En 
släktkrönika av Th.  M.af R. H-borg 1988.

Tidningen som Mollie sänkte   
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----
Jag tror mig också veta en del om 
ert ursprung - som möjligen i någon 
mån förklarar er perversa läggning.. 
Misstar jag mig inte, så var er herr 
pappa oäkta son till salig Aftonblads-
Hierta. Ni har följaktligen riktiga 
”tidnings-anor”, så till sägandes, 
- och vad beträffar begreppen 
”skandalblad” och ”skandal-
skriverier, så erkänner jag villigt, att 
en sondotter till Aftonblads-Hierta, 
anställd hos f.d. Rulle Walls blad, i 
dagligt tal kallat”Madam Anders-
son” verkligen bör känna sig riktigt på 
sin mammas gata, när det gäller att ta 
mun full och bara skälla - bara skälla. 
--
Det är synd om Er, lilla Fru Mollie, 
tycker

Bolstervar v. Rosen

Vagabondes kritik tog skruv. 

Tidningar från vänster till höger 
hakade på. Syndikalisternas tidning 
Arbetaren och  högerns Svenska 
Dagbladet var aktivast. Arbetaren 
tog kontakt med författare och 
politiker. Många fördömde Fäder-
neslandet och uttalade stöd för en 
bojkott. 
Låt oss göra slut på tidningen 
Fäderneslandet! Låt oss bojkotta 
och energiskt bekämpa denna pu-
blicistiska skändlighet, varje vecka 
tvenne gånger upprepad! Dräp 
Fäderneslandet! (Arbetaren 23/10).

Svenska Dagbladet rapporterade 
nästan dagligen på förstasidan om 
olika insändare och opinionsytt-
ringar. I en ledare den 29 oktober 
slog man fast att Fäderneslandet 
kunde liknas vid ”en dypöl, som 
alltför länge förpestat atmosfären.

Så småningom engagerade sig ABF, 
alla ungdomsförbund och många 
kvinnoförbund och man startade 
en aktionskommitté för att driva 
frågan. Tidningsförsäljarna sattes 
under press. Skyltar sattes upp i 
tobaksaffärerna: ”Tidningen Fäder-
neslandet säljes icke här”.
I Pressens Tidning kan man läsa 
att även tidningsutgivarna engage-
rade sig i kampanjen med lokala 
bojkotter. Man vägrade lämna sina 
tidningar till försäljning om ”Fä-
derneslandet och därmed jämställda 
tidningar” såldes på samma ställe.

Arbetaren kunde den 23 oktober  
rapportera  att Dahlin ämnade starta 
en ny fascistisk tidning

Fäderneslandet slår tillbaka mot 
Mollie

den 29 september 1926
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Den 24 november anklagade Fäder-
neslandet tre publicister, bl a Mollie 
Faustman, för att ha tagit emot mutor 
från Enskilda Banken. De gisslades 
för att ”låna sig till  så nedlåtande 
gärningar som att gå i sold hos all 
frihet och framgång hatande perso-
ner, taga betalt för judasgärningar, 
sälja sin själ för en spottstyver i 
tjänst hos judiska intressen”.

Mollie Faustman stämde tidningen 
för ärekränkande beskyllningar och 
lögnaktiga uppgifter.

Dahlin höll ut ytterligare några må-

nader. Det sista numret kom ut den 
12 oktober 1927. Upplagan var på 
slutet nere i ca 10.000. När den var 
som störst var den ca 100.000. I sina 
publicerade ”Minnen” skrev Dahlin: 

..vid en tidpunkt i mitt liv, då jag 
var sjuk och nedbruten av privata 
orsaker, satte man igång med nästa 
stora angrepp, som gjorde att jag - 
trött ochled på alltsammans - beslöt 
mig för att tills vidare nedlägga tid-
ningen. Jag orkade helt enkelt inte.

”Gränna befriat från ´Fäderneslan-
det´ löd en rubrik i Svenska Dag-
bladet. ”Ort efter ort rensas från det 
Dahlinska reptilorganet” rapporte-
rade Arbetaren.

Mollie mutanklagas
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 Det var inte bara i England som det 
fanns suffragetter, dvs aktiva röst-
rättskvinnor. Även Sverige hade sina 
kvinnliga rebeller. Men de svenska var 
mer fredliga och stillsamma. De kas-
tade sig inte framför skenande hästar, 
brände inga byggnader och krossade 
inga fönsterrutor som de engelska 
suffragetterna är kända för. De upp-
trädde i stället på ett svenskt lagom 
sätt och följde folkrörelsekulturens 
traditioner – organiserade sig, skrev 
dagordningar, begärde ordet och spred 
sina budskap genom stora offentliga 
möten. Aldrig gick de över gränsen för 
vad som var tillåtet i lagen.

Ändå skulle jag vilja kalla vissa kvin-
nor i rösträttsrörelsen för suffragetter 
om man ser till deras handlingskraft 
och deras förmåga att få stora skaror 
av anhängare. De trädde fram i histo-
rien i en period som rymmer den mest 
omvälvande politiska revolutionen i 
vår tid – demokratiseringsprocessen i 
början av 1900-talet. I den kom också 
kvinnornas medborgerliga rättigheter 
upp på den politiska dagordningen 
samtidigt som ett stort antal socialt 
och politiskt intresserade kvinnor 
sökte sig ut mot offentligheten för 
att delta. Med politiken som redskap 
skulle nya fält och arenor erövras. Det 
var en farlig väg att beträda eftersom 
de genom sina handlingar utmanande 
en institution som männen hade be-
härskat i århundraden – staten. Dessa 
kvinnor krävde att få bli politiska sub-
jekt och erhålla samma rättigheter som 
män. De ville omvärdera kvinnornas 

Sex svenska suffragetter
av Christina florin

Den 3 oktober följer vi upp med 
ett föredrag på samma tema.  Då 
kommer Yvonne Hirdman för 
att berätta om kvinnors villkor i 
politiska och fackliga sammanhang 
under rubriken MED KLUVEN 
TUNGA. Läs också mer på vår 

Christina Florin, som är professor i kvinnohistoria vid Stockholms 
Universitet,  kommer till Wendelas Hus  den 11 april, för att berätta om  
sitt forskningsprojekt KULTUR, KLASS OCH KÖN I DEN SVENSKA 
RÖSTRÄTTSRÖRELSEN. Hon ger här bakgrunden.

relation till staten och slippa vara 
bihang till männen i sin omgivning, i 
sin familj - äkta män, fäder eller brö-
der. De krävde en öppen dialog med 
staten som samtalspartner. Den stora 
organisationen LKPR (Landsfören-
ingen för kvinnans politiska rösträtt) 
fungerade som en mellanhand och 
”förhandlingspartner” mellan staten 
och kvinnorna. LKPR:s mål var att 
skaffa svenska kvinnor rösträtt på 
samma villkor som män och att göra 
gifta kvinnor myndiga.

Mitt forskningsprojekt handlar om 
sex av dessa svenska suffragetter 
som stod i ledningen för LKPR. 
De tillhörde alla det liberala eller 
frisinnande lägret och bildade ett 
slags informellt nätverk inom den 
stora organisationen. De skrev flitigt  
brev till varandra. I dessa kan man 
spåra hur de gjorde politik utanför 
de traditionella politiska rummen dit 
de inte hade tillträde. Hur de betedde 
sig för att få andra kvinnor att ställa 
upp för saken. 

Vilka vände de sig till i första hand? 
Vad var det som hade gjort dem till 
femi-nister? Hur vågade de bryta 
med den könsordning som var för-
härskande i tiden? Vilken aktivist-
kultur utvecklades bland dem som 
var de största eldsjälar-na för saken?  

En stor del av materialet handlar om 
agitationsresorna och själva ”talan-
det” på de tusentals rösträttsmöten 
som hölls över hela Sverige. Att få 

rösta var ju att konkret ”få röst” – att 
få delta i ett offentlig samtal, att öppna 
upp för ett samtal med staten och få 
inflytande över de beslut och lagar som 
togs av staten. Hur var det att resa runt 
och missionera för rösträtten? Var lärde 
de sig talandets konst? 

Att fungera i ledningen var också 
ett personligt projekt som gav upp-
märksamhet och kändisskap för den 
enskilda individen. Det gick att skapa 
kilar in i manssamhället. Och med röst-
rättsarbetet skapade de också kontakter 
med andra intellektuella kvinnor och 
män och blev själva kända personer.

De sex kvinnorna jag skall tala om 
(Signe Bergman, Ann Margret Holm-
gren, Gulli Petrini, Anna Bugge Wick-
sell, Gerda Hellberg  och Frigga Carl-
berg) var alla välutbildade och tillhörde 
en intellektuell övre medelklass, ett 
akademiskt bild-ningsborgerskap. De 
var eldsjälar som trodde på framtiden 
och på människans rätt och förmåga att 
förändra det rådande samhället.  

De kunde tolka och leda hela rörelsen, 
men också hålla i taktpinnen och be-
stämma vilken innebörd det kvinnliga 
medborgarskapet skulle ha. Men det 
var inget lätt liv de valde. De fick 
alltid vara i oppositionoch mötte ett 
stort motstånd från män, men de hade 
också män i sin bekantskapskrets och 
i sina familjer som stöttade dem. Med 
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spännande bokinköp

Blandat
Wendelas Vänner har på bokauktion inköpt ett exemplar av Signe 
Hebbes Minnen (Sthlm 1919) med vidstående dedikation. På 
omsla-gets första insida finns inklistrade ett antal rollporträtt av 
Signe.  Med köpet följde ett stort antal tidningsklipp, avskrifter av 
dikter tillägnade Signe Hebbe och författade av Herman Säther-
berg, Signes syster Fanny m fl. Där finns också ett brev skrivet av 
Signe Hebbe till ”Käraste småflickorna” den 21 juli 1908. I brevet 
beskriver Signe på ett rörande sätt sitt och systern Fannys och svå-
gern Peter Vedels numera ganska sorgsna ålderdomstillvaro. Signe 
är 71, Fanny 75 och Peter 85. Brevet slutar ”Småflickornas gamla 
innerligt tillgifna, alltid sorgsna vän Signe”. Flera klipp beskriver 
den storstilade festföreställning på operan som Signe tillägnades när hon 
fyllde 70 året innan. Den var sannerligen inte sorglig. Kan WendelAvisans 
läsare hjälpa oss att identifiera ”småflickorna”? Epitetet småflickorna 

Hiertaprogram i wendelas hus på 201-årsdagen

Glimtar ur verksamhetsberättelsen 2001

Wendelas Vänner hade vid årsskiftet 553 registrerade medlemmar varav 
50 ständiga.51 nya medlemmar registrerades under året men 58 lämnade 
registret av olika anledningar. Guidade visningar av Wendelas Hus har ägt 
rum vid dryga 60-talet tillfällen. Sammanlagt har över 1000 personer deltagit 
i dessa visningar. Årets stora begivenhet för föreningen var naturligtvis som-
marteatern med bortemot 2000 betalande under 19 föreställningar. Endast 
en föreställning behövde ställas in på grund av regn. Härutöver genomförde 
föreningen 14 olika program samt en konstutställning. Bland programmen 
kan nämnas heldagsseminariet om Fredrika Bremers journalistik, som på 
grund av det stora deltagarantalet (ca 100) fick flyttas till S:ta Ragnhilds-
gården, men lunch och bildspel om Fredrika avnjöts i Wendelas hus.

Butiken har sålt böcker och vykort för ca 30.000 kr. Intäkter från visningar 
och konferenser har gett drygt 60.000 kr. Sommarteatern och programverk-
samheten gav ett mindre överskott. I penninggåvor har influtit ca 115.000 kr.  
Sammantaget har året varit det ekonomiskt bästa sedan 1998, då Wendelas 
Hus invigdes. Allt naturligtvis tack vare många helhjärtade ideella insatser.

Journalistseminariet om 
Fredrika Bremer i samarbete 
med Årstasällskapet för Fredrika 
Bremerstudier den 17 maj lockade 
många deltagare. Illustration av 
Carl Larssons.

Den 23 januari avslutade Wendelas Vänner Lars Johan Hiertas jubileumsår 
med en subskriberad måltid och program kring Hierta. I stället för Helle 
Klein, Aftonbladets nuvarande chefredaktör, som blivit sjuk, berättade Bella 
Tidblad, anställd på Aftonbladet sedan 1988, om varumärket Aftonbladet 
och Hiertas anda i dagens tidning. Gunnar Fredriksson, känd debattör och 
författare, berättade om sin 14-åriga tid som Aftonbladets chefredaktör. 
En fullsatt salong avnjöt en tidsenlig meny med Kajsa Wargs grönsoppa, 
rådjurstimbal, lingongrädde i strut och franskt vin. Heder åt Wendelas kök 

Bella Tidblad berättade om sitt arbete 
med varumärket Aftonbladet och arvet 
från Hierta.
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FÖRENINGSBREV
Föreningen Wendelas Vänner
c/o Holmerin, Täppgatan 22, 
15133 Södertälje

B Porto 
betalt

Wendelas Vänner

Årsmöte
Lördagen den 6 april kl 16.00

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det musik-
underhållning med Järna Gitarrduo, som består av Martin 
Andersson och Kristoffer Lindström.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas i huset i god tid före 
mötet. De kan också läsas på föreningens hemsida.
 

kommande program

Lördagen den 16 februari  
kl 16 i S:ta Ragnhildsgården

För att inte konkurrera med Kammar-
musikföreningens  fina konsert har 
vi skjutit det tidigare annonserade 
programmet med Tove Nilsson till 
oktober. Vi återkommer med tid 
och plats. I stället får ni inte missa 

detta fyrhändiga 
piano-spel av 
Yoriko och Mats. 
D e  k o m m e r 
a t t  f ram-föra 
s t y c k e n  a v 
Ravel, Mozart, 
Schubert med 
flera. Inträde kr 

Onsdagen den 6 mars
kl 19

Södertäljeraset som ändrade 
historiens gång?

Amatörarkeologen Gunnar Skoglöv 
har lagt fram en spännande teori om 
orsaken till staden Birkas nedgång.  
Han presenterar sin teori varefter 
diskussion följer med bland andra 
naturgeografen Lars-Erik Åse och 
stadsantikvarie Göran Gelotte. I 
samarbete med Kulturhistoriska 
föreningen. Läs mer på sidan 21.
. 

Torsdagen den 11 april
kl 19

Torsdagen den 14 mars
kl 19

Hur tänker journalister?
I n g e r  O r r e ,  m e d  m å n g å r i g 
erfarenhet som journalist och lärare 
i journalistik,  har nyligen doktorerat 
på en avhandling om journalistens 
svårfångade yrkes-kunnande. Hon 
redovisar sina rön, ger exempel 
och berättar från den jour-nalistiska 
vardagen.

Christina Florin, professor i historia 
vid Stockholms Universitet, berättar 
om ett spännande forskningsprojekt. 
Läs mer på sidan 22.

Sex svenska suffragetterPar i piano
Mats Jansson & 
Yoriko Asahara

Som medlem i wendelas vänner får du programinformation före alla andra.
och wendelavisan 3 gånger pr år. kr 150:- till postgiro 985920-8. 

Lördagen den 23 mars
kl 14.30

Årsmöte i Karin 
Boyesällskapet

Nya och gamla medlemmar hälsas 
välkomna. C:a kl 16 blir det program 
kring Karin Boyes och Wendela 
Hebbes journalistik, till vilket även 
övriga intresserade är välkomna. 

Programmen äger rum 
i Wendelas Hus om 

inget annat är angivet. 
Inträde kr 50:- inkl 

kaffe. Årsmötena fritt 
inträde.

Anmäl deltagande i god 
tid (tel 08-55086675). 

VÄLKOMNA


