
Barnbarn till vänster

Så kallade hon sig, Mollie Faustman, dottern till Wendela Hebbes 
och Lars Johan Hiertas utomäktenskaplige son Edvard, eller som 
det brutalt sades på den tiden och långt in i vår tid ”oäkting”. I 
söndags 27 oktober ägnade vi oss åt Mollie Faustman (1883-1966) 
med hjälp av två Mollie Faustmanexperter från Uppsala, Lena 
Kåreland litteraturprofessor och författare till biografin ”Jordens 
salt” och Tom Lundin, psykiatriprofessor och konstsamlare med 
de tidiga kvinnliga modernisterna som specialintresse. 

Det blev en rolig, livlig och upplysande eftermiddag med ut-
gångspunkt i både Mollie Faustmans egna memoarer med den 
kärnfulla titeln ”Då” och konstnärens egna verk i Wendelahu-
sets Mollie Faustmanrum och trapphall. Både motiven för hen-
nes verk - bl a många barnporträtt - och Mollie Faustmans eget 
författarskap antyder att utanförskapet för ett uä-barnbarn på 
1800-talet var påtagligt. Skam, tigande, tysta tabun och hårda 
krav på undergivenhet och gott uppförande. Men i sitt måleri 
och sina kåserier kunde Mollie Faustman som vuxen blomma ut 
tillsammans med konstnärsvänner, framför allt kvinnliga sådana, 
och driva en envis kamp mot ett förtryckande föraktfullt manligt 
konstetablissemang. Berömd är den artikel i konsttidskriften Ares 
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där Mollie Faustman ger Albert Engström 
svar på tal efter en fullkomligt nedgörande recension av kvinnli-
ga konstnärers utställning på Liljevalchs 1921.
Albert Engström hade i Strix skrivit om Mollie Faustmans, Siri 
Derkerts, Maj Brings, Sigrid Hjerténs och ytterliga tretton konst-
närinnors utställning: ”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 hushållsböcker, då kommer vi män med våra starka, av 
våren inspirerade känslor och gör ert liv till en fest. Ni blir gifta 
hela bunten för att i sinom tid föda sunda barn till världen.”
Varpå Mollie gick till motattack: ”Jag skulle gärna lämna herr 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 manlig hysteri. Jag undrar vad 
det kan bero på att svenska karlar är så rädda för kvinnlig kon-
kurrens? Så att de t o m hotar med att göra vårt liv till en fest bara 
vi slutar måla.”
Nej hon slutade inte måla och det är vi glada för. I söndags var 
det Mollie som gjorde vårt liv till en fest.
Ami Lönnroth 2019-10-29.
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