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Jordens salt Lena Kåreland Hent PDF Forlaget skriver: Mollie Faustman (1883-1966) barnbarn till Vendela
Hebbe och Lars Johan Hierta, föddes i en patriarkal tid och uppfostrades till att bli maka och mor. Men hon
bröt sig ur de förväntade ramarna och blev författare, konstnär, kåsör och kritiker. Hon drog sig inte för att gå
i strid mot mansväldet eller ta upp brännbara politiska frågor. Under signaturen Vagabonde skrev Faustman

regelbundet kåserier i tidningarna Idun och Dagens Nyheter.

Hon var konstnär med gedigen utbildning. Bl.a. hade hon studerat på Valand i Göteborg och hos Matisse i
Paris. Hon gjorde bilderböcker som i sitt moderna bildspråk bröt ny mark. Hon illustrerade läseböcker och
gav ut några ungdomsböcker som i sin behandling av skilsmässotemat var före sin tid. Hon skrev och

illustrerade den populära serien om Tuttan och Putte i Dagens Nyheter på 1920- och 1930-talen. Hennes
inriktning var mestadels landskap med starka färger med drag av expressionism och romantik, barnmotiv (inte

sällan de egna barnen) samt porträtt.
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