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1. Inledning 
 

Utan att äga vokabulär som i ord kunde tolka deras sunda oemotståndliga kärlek till livet, till bar-

nen, stred mödrarna sin kamp i det tysta. Svalt barnen och fäderna, så svalt mödrarna ännu mer. Så 

var deras oskrivna lag.1 

Moa Martinson skrev om livet i samhällets anonyma skikt, om mödrar och barn som gömdes 

undan och glömdes bort. I sina romaner gestaltade hon vad som hände kvinnorna när industri-

aliseringen drog fram över landet och männen försvann dit arbetet fanns eller dök ner i bränn-

vinet. Martinsons författarskap växte fram ur arbetarrörelsen, där hon skrev för arbetartid-

ningar och engagerade sig i syndikalisterna.2 Vid 42 års ålder debuterade hon med romanen 

Kvinnor och äppelträd (1933), vilken inledde ett långt och framgångsrikt författarskap. Moa 

Martinsons identitet som arbetarkvinna var central både för det hon skrev och hur hon blev 

mottagen. Ebba Witt-Brattström framhåller Martinsons betydelse för andra arbetarkvinnor, 

hon ”bevisade att man kunde ’lyckas’, trots att man var fattig och dessutom kvinna. Att Moa 

blev Moa innebar att hennes medsystrar kunde känna sig stolta som arbetarkvinnor”.3 Hon 

skrev om en verklighet som kvinnorna kände igen sig i; där barnskarorna aldrig slutar växa, 

männen slåss och barnen dör, ogifta mödrar tvingas längre och längre ner i fördärvet och man 

gör allt för att hålla svälten från dörren. 

Martinsons romaner utspelar sig under en tid då ett nytt familjeideal växte fram till följd av 

industrialiseringen. Detta ideal påverkade kvinnornas position i samhället, hemmet och inte 

minst i de arbetarrörelser som växte fram. Dessa rörelser baserades i huvudpart på bilden av 

arbetaren som en man, vilket gjorde att kvinnorna hamnade utanför. Kvinnans naturliga plats 

begränsades till hemmet – ett ouppnåeligt ideal för många då fattigdomen gjorde att även 

kvinnorna behövde arbeta.4 Hos Martinson gestaltas olika familjekonstellationer som fyller 

olika funktioner och uppstår av olika anledningar. Denna uppsats undersöker vad som konsti-

tuerar dessa familjekonstellationer genom en analys av Kvinnor och äppelträd (1933), Sallys 

söner (1934) och Mor gifter sig (1936).  
 

1 Moa Martinson, Mor gifter sig, Stockholm: Bokförlaget Legenda 1986, s. 5. 
2 Anna Williams, ”Hålla skeppen flytande. Arbetarförfattaren i Moa Martinsons memoarer Jag möter en dik-
tare”, Arbetarförfattaren. Litteratur och liv, Margaretha Fahlgren Per-Olof Mattsson och Anna Williams (red.), 
Örlinge: Gidlunds 2020, s. 190–191. 
3 Ebba Witt-Brattström, ”’Lita på en karl, man skulle ha stryk!’ Hela svenska folkets Moa – myten, människan 
och verket”, Vardagsslit och drömmars språk. Svenska proletärförfattarinnor från Maria Sandel till Mary An-
dersson, Eva Adolfsson et al., Enskede: Hammarström & Åberg bokförlag 1981, s. 109. 
4 Barbara Caine och Glenda Sluga, Gendering European History, London & New York: Leicester University 
Press 2000, s. 33–34.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka vad som konstituerar de familjekonstellationer som skrivs 

fram i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd, Sallys söner och Mor gifter sig, samt hur 

dessa relaterar till föreställningar om familjen i tiden. Moa Martinson är idag en kanoniserad 

författare vars plats som just arbetarförfattare är väl etablerad. Det sociala perspektivet, speci-

fikt klasskampen, är ständigt närvarande i hennes romaner. Uppsatsen ämnar således under-

söka familjegestaltningen och hur den relaterar till detta sociala perspektiv, med specifikt fo-

kus på kvinnomedvetande, fattigdom och kärnfamiljsideal. För att uppnå detta syfte ämnas 

följande frågeställningar besvaras: 

- Vad konstituerar de olika familjeskildringarna hos Martinson? 

- Hur relaterar familjeskildringarna till föreställningar och ideal i tiden? 

Kärnfamiljsidealet föddes ur industrialismens intåg och var vid sin uppkomst ett borgerligt 

ideal. Skillnader könen emellan cementerades i denna nya familjestruktur, och kvinnorna blev 

alltmer bundna till hemmet. Att sköta hushållet och ta hand om barnen blev primärt kvinnliga 

uppgifter. Kärnfamiljsidealet har utvecklats under åren, men är fortfarande aktuellt idag. Trots 

att kvinnors plats på arbetsmarknaden idag är allmänt accepterat har kvinnor ofta en oproport-

ionerligt stor del av ansvaret för hem och familj.5 Kärnfamiljsidealets ihållande styrka är en 

utgångspunkt för denna uppsats, då det är av intresse att undersöka vilka familjekonstellation-

er som uppstår när detta ideal inte är uppnåeligt – som hos Martinson. 

1.2 Material, metod och urval 
Materialet för denna uppsats är Moa Martinsons romaner Kvinnor och äppelträd, Sallys söner 

och Mor gifter sig. Gällande Kvinnor och äppelträd och Mor gifter sig har jag använt mig av 

utgåvor från 1933 (originalupplagan) respektive 1936 (andra upplagan). Utgåvan av Sallys 

söner jag använt mig av är utgiven 1973 (tredje upplagan) – detta då uppsatsen skrivits under 

hösten 2020 då den rådande Covid-19 pandemin gjort att jag inte haft möjlighet att vistas på 

bibliotek i tillräckligt stor utsträckning. Jag valde dessa tre romaner då jag anser att de till-

sammans tecknar en utförlig bild av olika familjekonstellationer hos Martinson. Kvinnor och 

äppelträd och Sallys söner fungerar tillsammans som en enhet – ofta kallad Boken om Sally. 

 
5 Statistiska centralbyrån, Jämställdhetsstatistik, ”Få länder når upp till mål om sysselsättning och barnomsorg”, 
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/fa-lander-nar-upp-till-mal-om-sysselsattning-och-barnomsorg/, 
(2020-12-10).  
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Tillägget av Mor gifter sig motiverades främst av att den är skriven ur ett barns synpunkt och 

således erbjudet ett ytterligare perspektiv på moderskap och familj.  

Metoden som används i denna uppsats är närläsning, där analysen koncentreras på episoder 

och inslag i romanerna som rör familjegestaltning. Citat ut romanerna jämförs med tankar och 

idéer om familjeideal och familjekonstruktioner som presenteras i sekundärlitteraturen.  

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
I Black Feminist Thought (2000) skildrar sociologen Patricia Hill Collins afroamerikanska 

kvinnors situation i USA och lyfter fram hur black feminism kan användas som ett teoretiskt 

ramverk. Hon diskuterar teman som arbete, familj, sex, politik och aktivism utifrån afroame-

rikanska kvinnors perspektiv.6 Studiens empiriska material skiljer sig självfallet från mitt upp-

satsmaterial – däremot presenteras i studien ett antal centrala begrepp jag finner användbara 

för min uppsats. Dessa begrepp presenteras i en diskussion om olika former av förtryck och 

deras effekter på familjebildningar och moderskap. I denna diskussion är frågor om kön, klass 

och fattigdom viktiga. Då dessa frågor även behandlas hos Martinson finner jag den övergri-

pande diskussionen användbar för min uppsats.  

Däremot behöver min analys bortse från en mycket viktig aspekt hos Hill Collins, då det hon 

skriver om rasism inte är applicerbart på Martinson. Detta kan absolut utgöra ett problem. 

Ändock upplever jag begreppen användbara. Hill Collins för en diskussion kring hur ökad 

förståelse för effekten av de överlappande förtryck som afroamerikanska kvinnor upplever 

även kan ge förståelse för andra grupper, med erfarenheter av andra förtryck: 

Not only do intersectional paradigms prove useful in explaining U.S. Black women’s experiences, 

such paradigms suggest that intersecting oppressions also shape the experiences of other groups as 

well. Puerto Ricans, U.S. White men, Asian American gays and lesbians, U.S. White women, and 

other historically identifiable groups all have distinctive histories that reflect their unique place-

ment in intersecting oppressions7 

Den begreppsapparat som används i denna uppsats presenteras i kapitlet ”Black Women and 

Motherhood”.8 I kapitlet redogör Hill Collins för familjebildningar som uppstått i samhällen 

som präglas av fattigdom och osäkerhet. Det berör även moderskapet och hur det präglas av 

 
6 Patricia Hill Collins, Black feminist thought. Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, 
New York och London: Routledge 2000 (2 utg.). 
7 Hill Collins 2000, s. 227. 
8 Hill Collins 2000, s. 173–199. 
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det intersektionella förtryck som afroamerikanska kvinnor upplever.9 De familjestrukturer 

som framgår i kapitlet bör, betonar Hill Collins, inte ses som normativa utan som ”culturally 

specific, resilient lifelines that can be continually refashioned in response to changing 

contexts”.10 I denna genomgång presenteras begreppen bloodmother och othermother. 

Bloodmother syftar till biologiska mödrar, och othermother definieras som ”women who as-

sist bloodmothers by sharing mothering responsibilities”.11 De familjestrukturer som fram-

kommer i studien är ofta kvinnocentrerade, och Hill Collins menar att det är just samspelet 

mellan bloodmothers och othermothers som bidrar till denna centralitet:  

Organized, resilient, women-centered networks of bloodmothers and othermothers are key 

in understanding this centrality. Grandmothers, sisters, aunts, or cousins act as othermothers 

by taking on child-care responsibilities for one another’s children.12 

Ett resultat av dessa kvinnocentrerade familjestrukturer är community-based parenting – nät-

verk av kvinnor som alla tillsammans står för modrandet. Detta kan även sträcka sig till per-

soner utanför släkten till att innefatta så kallad fictive kin.13 Hill Collins lyfter hur det är van-

ligt att grannar hjälper till med barnomsorgen, då den gemensamma fattigdomen gör att en 

frändskap uppkommer även utanför faktiska släkt- och blodsband.14 

Centralt för Hill Collins verk är det intersektionella perspektivet. Intersektionalitet definieras 

av Nationalencyklopedin som ett ”samhällsvetenskapligt begrepp som syftar att synliggöra 

specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på 

ras, kön och klass”.15 De kvinnor som gestaltas hos Moa Martinson befinner sig alltså i en 

situation där maktrelationer gällande kön och klass blir högaktuella. Här bör påpekas att Hill 

Collins studie utgår från en historisk verklighet, medan min studie behandlar fiktiva situation-

er. Det sker alltså en överföring av begreppen från en sociologisk studie för att undersöka 

romanernas anknytning till samhället i tiden. De centrala begreppen för uppsatsen är other-

mother, bloodmother och community-based parenting. Fortsättningsvis benämns community-

based parenting som gemensamt modrande. 

 
9 Hill Collins 2000, s. 176. 
10 Hill Collins 2000, s. 177. 
11 Hill Collins 2000, s. 178. 
12 Ibid. 
13 Hill Collins 2000, s. 179. 
14 Ibid. 
15 Nationalencyklopedin, ”Intersektionalitet”, https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/intersektionalitet (2020-12-04). 
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I Maria Bergom-Larssons Kvinnomedvetande (1976) analyseras Martinsons författarskap ut 

ett marxistiskt perspektiv. Här blir Martinsons roll i att föra proletärkvinnornas talan tydlig. 

Analysen kartlägger framträdande teman i Martinsons författarskap, såsom kvinnosolidarite-

ten och klasskampen. Denna analys blir användbar i uppsatsens diskussion om kvinnomed-

vetande kontra klassmedvetande i förhållande till familjen. Hon menar att Martinson i sina 

romaner gestaltar svårigheten i att förena klasskampen med kvinnoödet: ”Moa lyckas med 

stor insikt visa på den rävsax som arbetarkvinnorna befann sig i och som gjorde det så svårt 

för dem att engagera sig i klasskampen. All deras energi gick åt för att hålla svälten och spri-

ten utanför hemmets tröskel.”16 I analysen redogör Bergom-Larsson även för kvinnobilden 

hos Martinson, där gestaltandet av moderskapet och kvinnans koppling till naturen bildar en 

mytisk kvinnobild som smälter ihop med ett socialt perspektiv – vilka ”förstärker varandra i 

ropet på rättvisa och frigörelse”.17  

1.4 Tidigare forskning  
Moa Martinsons nuvarande plats som kanoniserad författare gör forskningsläget vidsträckt. 

Ur ett biografiskt perspektiv är Martinson närvarande i flertalet moderna historiska översikts-

verk om svensk litteratur. Däremot utgår mycket av forskningen om Martinson från en bild av 

henne som litteraturhistoriskt särbehandlad och något bortglömd. Ebba Witt-Brattströms av-

handling Moa Martinson: Skrift och drift i trettiotalet, skriven 1988, redogör för författarin-

nans dåvarande position som en av Sveriges mest lästa men minst studerade författare. Witt-

Brattströms avhandling ger en utförlig bild av Martinsons position i det litterära Sverige och 

placerar in henne i en modernistisk tradition.18 Särskilt viktigt för denna uppsats blir Witt-

Brattströms diskussion om kvinnokroppen och moderskapet i Kvinnor och äppelträd och Sal-

lys söner, samt om proletärflickan Mia i Mor gifter sig. Utöver avhandlingen har Witt-

Brattströms kapitel ”Lita på en karl, man skulle ha stryk!’ Hela svenska folkets Moa – myten, 

människan och verket” ur antologin Vardagsslit och drömmars språk varit användbar för upp-

satsens historiska förankring samt i diskussionen om kvinnomedvetande och klasskamp. Både 

Witt-Brattströms forskning och ovannämnda analys av Bergom-Larsson utgår från bilden av 

Martinson som kvinnohistorisk skildrare, där hennes författarskap ger insikt i kvinnors situat-

ion på 1800- och 1900-talen. Även Ronny Ambjörnssons Familjeporträtt. Essäer om famil-

 
16 Maria Bergom-Larsson, Kvinnomedvetande. Essayer om kvinnobild, familj och klass i litteraturen, Stockholm: 
Rabén och Sjögren 1976, s. 79–80. 
17 Bergom-Larsson 1976, s. 85. 
18 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson: Skrift och drift i trettiotalet, Stockholm: Norstedts 2011. 
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jen, kvinnan, barnet och kärleken i historien har varit viktig för uppsatsen, då den erbjuder en 

intressant diskussion om ideologiska aspekter av kärnfamiljsidealet.19 

Evelina Walanders C-uppsats ”Svalt barnen och fäderna, så svalt mödrarna ännu mer” är en 

jämförande analys av Martinsons Pigmamma och Mor gifter sig ur ett genusvetenskapligt och 

marxistiskt perspektiv.20 I uppsatsen lyfter Walander hur graviditeter i båda romanerna knyts 

samman med klassperspektivet då de b.la. för med sig ökad fattigdom och osäkerhet.21 Hon 

framhåller även hur det i gestaltningen av Karlbergs bror i Mor gifter sig finns en bild av ho-

nom som klassförrädare, något som visade sig användbart för min analys.22 Därtill erbjuder 

uppsatsen en överblicksbild av skildringen av genus och sociala perspektiv i Mor gifter sig. I 

C-uppsatsen ”Männen i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd” analyserar Tord Eng de 

olika mansporträtten hos Martinson med stöd i en självbiografisk läsning.23 I uppsatsen förs 

en diskussion med Witt-Brattströms avhandling och dennes redogörelse för mor Sofis position 

som figura för Sally. Witt-Brattström menar att Sofi är mer mor än revolutionär, och att Sally 

vill vara mer revolutionär än mor – Sally kommer dock att misslyckas och upprepa Sofis 

öde.24 Eng hävdar motsatsen, och menar att Sofi gick i graven som en revolutionär, medan 

Sally abdikerar och gifter sig med Videbonden. Mor Sofi och Fredrika håller männen utanför 

sina inre rum, medan Sally släpper in Videbonden i sitt.25 

Moderskapet har på senare år blivit ett ämne som intresserat forskare inom flera fält, särskilt 

inom feministiska forskningstraditioner. Ett verk som banat väg för en stor del av moder-

skapsforskningen är Adrienne Richs Of Woman Born, först skriven 1976.26 Rich urskiljer två 

innebörder av moderskapet: ”the potential relationship of any woman to her powers of repro-

duction and to children; and the institution, which aims at insuring that that potential – and all 

women – shall remain under male control.”27 Rich skiljer även på motherhood och mothering, 

där det senare står som ett kvinno-definierat alternativ till moderskapet som en patriarkal in-
 

19 Ronny Ambjörnsson, Familjeporträtt. Essäer om familjen, kvinnan, barnet och kärleken i historien., Örlinge: 
Gidlunds 1978. 
20 Evelina Walander, ”’Svalt barnen och fäderna, så svalt mödrarna ännu mer’ En jämförelse av Moa Martinsons 
Pigmamma och Mor gifter sig ur ett kombinerat genusvetenskapligt och marxistiskt perspektiv”, C-uppsats fram-
lagd vid institutionen för Språk och Litteratur, Linnéuniversitetet 2012. 
21 Walander 2012, s. 22. 
22 Walander 2012, s. 17. 
23 Tord Eng, ”Männen i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd”, C-uppsats framlagd vid institutionen för Litte-
raturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet 2012.  
24 Witt-Brattström 2011, s. 134. 
25 Eng 2012, s. 24. 
26 Adrienne Rich, Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution, W.W Norton & Company, Ebok, 
april 1995, https://play.google.com/store/books/details?id=zHzmBgAAQBAJ&hl=sv (2021-01-02). 
27 Rich 1995, s. 25. 
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stitution. Denna patriarkala moderskapsinstitution innebär att moderskap ses som en naturlig 

egenskap hos kvinnan. Omsorg för barn och familj är hennes främsta uppgift. Denna bild le-

der till att kvinnor ofta förväntas känna en ovillkorlig kärlek till sina barn och aldrig vara ne-

gativt inställda till sitt uppdrag som mor.28 Bilden av kvinnan som ”naturlig mor” leder även 

till att hon blir främst ansvarig för uppfostran och omsorg – men hon får inte bestämma hur 

detta ska göras. Patriarkatet har utformat ett mönster hon förväntas rätta sig efter, oavsett om 

hon vill eller inte. Hon förväntas finna sig i detta obetalda arbete med glädje, där den ovillkor-

liga kärleken hon förväntas känna för sina barn ska räcka som betalning.29 Rich redogörelse 

för moderskapets komplexitet har legat till grund för flertalet feministiska moderskapsana-

lyser och har erbjudit en ingång för kvinnor att söka en ny form av stärkande moderskap.30 

 

2. Bakgrund 
2.1 Moa Martinson 
Moa Martinson, döpt Helga Maria, föddes i socknen Vårdnäs i Östergötland 1890. Modern, 

textilarbeterskan Kristina Swartz, var ogift fram till Moa var sju år. Före moderns giftermål 

bodde Moa hos släktingar eller var inackorderad i fosterhem. Både modern och styvfadern 

hade flertalet tillfälliga arbeten, och Moas barndom präglades av ständiga flyttlass och väx-

lande grader av fattigdom.31 Efter några år av tillfälliga anställningar träffade hon arbetaren 

Karl Johanson. Moa blev gravid, och paret flyttade till Karls torp i Ösmo.32 Paret fick fem 

söner, alla födda mellan 1910 och 1916. Moa slet hårt för att få ihop mat och kläder till sig 

själv och sina pojkar, och de hårda åren på torpet gjorde att hon engagerade sig i en begyn-

nande arbetarrörelse på orten. Arbetarrörelsen blev även Moas väg in i författarskapet, hon 

skrev i arbetartidningar under signaturen ’Helga’.33 För Moa som privatperson var detta en 

tragisk tid. På våren 1925 gick två av hennes söner genom isen och drunknade, och hennes 

make tog sedan livet av sig i januari 1928.34  

 
28 Rich 1995, s. 31. 
29 Rich 1995, s. 53. 
30 Se exempelvis: Andrea O’Reilly (red.), From Motherhood to Mothering: The Legacy of Adrienne Rich’s Of 
Woman Born, Ithaca: State University of New York Press, 2004. 
31 Witt-Brattström 1981, s. 113. 
32 Witt-Brattström 1981, s. 114. 
33 Witt-Brattström 1981, s. 117. 
34 Witt-Brattström 1981, s. 122. 
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Som skönlitterär författare debuterade hon 1933 med Kvinnor och äppelträd. Då var Moa 43 

år och gift med författarkollegan Harry Martinson.35 Moas författarskap präglas av en ständig 

kamp mellan klassmedvetandet och kvinnomedvetandet.36 Hennes många romansviter gestal-

tar, framhäver Lars Furuland, ”obesuttna arbetare och självägande allmoge under den hundra-

åriga övergångstiden från agrarland till industrisamhälle”.37 

Arbetarrörelsens ideal håller hon ständigt nära hjärtat genom hela livet – som torparhustru, 

journalist, nybörjarförfattare och offentlig person. Kärnan i hennes författarskap är arbetar-

klassens kvinnor och deras värld. Ebba Witt-Brattström skriver: 

Hon beskriver hur lant- och stadsproletariatets villkor inverkar på kvinnornas situation, med ha-

vandeskap, barnsängar, barnadödlighet, halvsvält, ohyra, sexualfientlighet, beroendet av och un-

derlägsenhetskänslor inför mannen. Hon visar hur dessa kvinnor uppfattat sig själva och sin funkt-

ion – i förhållande till arbetet och andra kvinnor, till mannen, barnen och inte minst i förhållande 

till klasskampen.38 

2.2 Arbetarlitteratur 
Den svenska arbetarlitteraturen är svår att avgränsa och definiera. Den har sina rötter i det 

sena 1800-talets kampdikter som publicerades i tidningar och på vänsterpolitiska förlag, och 

fick sedan sitt uppsving under 1900-talets första decennier.39 1800-talets andra halva såg 

skolväsendets utbyggnad, folkrörelsernas framväxt och möjligheter att producera billigare 

tidningar och böcker. Arbetarklassen blev då i högre grad en läsande klass.40 Magnus Nilsson 

framhåller hur arbetarrörelsens litteratur först och främst var ett politiskt redskap, vilken kon-

trasterade mot de estetiska och moraliska ideal som borgerlighetens litteratur skulle upprätt-

hålla. Litteraturen skulle i första hand skapa en känsla av sammanhållning och kampbered-

skap för arbetarna, samt inprägla vissa politiska åsikter hos sina läsare.41 Arbetarlitteraturens 

koppling till arbetarrörelsen har varierat beroende på tidpunkt, där den tidigare litteraturen var 

starkt integrerad med rörelsen, något som avtog under 1900-talet. Författarna blev då i högre 

utsträckning verksamma på bokmarknaden, dock var det inte ovanligt att även dessa författare 

 
35 Lars Furuland, ”Moa Martinson och kvinnokraften”, Lars Furuland och Johan Svedjedal Svensk arbetarlittera-
tur, Lars Furuland och Johan Svedjedal, Stockholm: Bokförlaget Atlas 2006, s. 203. 
36 Furuland 2006, s. 204. 
37 Furuland 2006, s. 204. 
38 Witt-Brattström 1981, s. 149–150. 
39 Lars Furuland och Johan Svedjedal, ”Förord”, Svensk arbetarlitteratur, Lars Furuland och Johan Svedjedal, 
Stockholm: Bokförlaget Atlas 2006, s. 15. 
40 Magnus Nilsson, Arbetarlitteratur, Lund: Studentlitteratur 2006, s. 35–36. 
41 Nilsson 2006, s. 38–39. 
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inledde sina karriärer i arbetarpressen.42 1930-talet tenderar att betraktas som den svenska 

arbetarlitteraturens guldålder. Flertalet kända arbetarförfattare fick sina genombrott vid denna 

tid och deras roll i det litterära Sverige blev mer central än tidigare.43 Socialdemokratins nya 

position som ledande politisk kraft i början av 1930-talet fick till följd att intresset för arbetar-

klassen och arbetarrörelsen ökade.  

Lars Furuland menar att begreppet arbetardiktning kan syfta på tre typer av litteratur –

litteratur om arbetare och kroppsarbete, litteratur av författare med ursprung i arbetarklassen 

samt litteratur för arbetare.44 Furuland utvecklar sin definition genom att konstatera att det är i 

skärningspunkten av dessa tre perspektiv som den väsentliga arbetarlitteraturen finnes:  

Om man blickar tillbaka på hela 1900-talet blir det uppenbart, att det är idéinnehållet i verken, de-

ras ideologiska förankring, som är det viktigaste kriteriet på arbetardiktningen. Men det har också i 

hög grad gällt att tydliggöra arbetaren som människa – här kommer motiv- och miljö-aspekterna in 

liksom själva personteckningen.45  

Furuland framhåller att det kan tänkas mer värdefullt att betrakta arbetarlitteraturen som en 

litterär strömning snarare än en skola, som växlar beroende på skiftande litterära och politiska 

förhållanden. På så vis kan även skiftningar inom individuella författarskap bejakas.46 Arbe-

tarlitteraturens skiftande natur framhålls även av Nilsson som påpekar att fenomenet sett olika 

ut vid olika tidpunkter vilket i sin tur gett upphov till dess många olika definitioner.47 Nilsson 

diskuterar de tre perspektiv Furuland presenterar, och lyfter sedan fram läsarperspektivet. Han 

menar att arbetarlitteratur främst bör definieras som ”litteratur som av läsaren kopplas sam-

man med arbetarklassen”.48 Den skärningspunkt som Furuland nämnt skulle då, enligt Nils-

son, kunna vara den punkt där textens kopplingar till arbetarklassen blir så viktiga att de 

överskuggar andra definierande faktorer.49 

2.3 Kärnfamiljen 
En kärnfamilj betecknas vanligen som två heterosexuella, gifta föräldrar med biologiska barn 

som bor tillsammans. Inom kärnfamiljsidealet råder en tydlig könsfördelning, där mannen 

 
42 Nilsson 2006, s. 133. 
43 Nilsson 2006, s. 63. 
44 Lars Furuland, ”Vad är arbetardiktning?”, Svensk arbetarlitteratur, Lars Furuland och Johan Svedjedal, 
Stockholm: Bokförlaget Atlas 2006, s. 23. 
45 Furuland 2006, s. 24. 
46 Furuland 2006, s. 27. 
47 Nilsson 2006, s. 24. 
48 Nilsson 2006, s. 25. 
49 Nilsson 2006, s. 26. 
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arbetar för uppehälle medan kvinnan sköter hemmet och barnen. Det råder delade meningar 

om hur långt tillbaka tanken om kärnfamiljen faktiskt sträcker sig. Däremot står det klart att 

industrialiseringen hade en tydlig inverkan på hur den ideala familjebilden utvecklades i 

Europa. Barbara Caine och Glenda Sluga redogör för hur samhällets förändringar påverkade 

familjelivet i Europa på 1700- och 1800-talet. Vilka som ingick i familjeenheten förändrades 

märkbart: ”The meaning of the term ’family’ changed over the second half of the eighteenth 

century, as it increasingly referred to the unit composed of parents and children, in contrast to 

earlier meanings which had stressed either linage groups or households with apprentices.”50 

Denna nya familjeordning bidrog till att etablera ett medelklassideal där intimitet, familjär 

kärlek och pliktkänsla gentemot hemmet utgjorde basen för den moraliska ordningen. Äkten-

skapet, som tidigare grundats på sociala och ekonomiska intressen, kom att istället förväntas 

utgå från kärlek mellan man och hustru. Kärleken betonades även mellan föräldrar och barn, 

där specifikt moderskärleken betraktades som central för ett harmoniskt familjeliv.51 Detta 

nya familjeideal drev så småningom kvinnorna bort från arbetslivet in i hemmen, då det för-

väntades att de skulle ägna sig åt familjelivet fullt ut. Under större delen av 1800-talet var det 

dock sällan möjligt för en familj att överleva på endast en lön. Många kvinnor behövde fortfa-

rande arbeta, och dessa såg både sina löner och anställningsmöjligheter minska: ”since in this 

ideological framework women where suited only to domestic life, certain paid employment, 

for example many kinds of industrial and agricultural work, were almost unthinkable for wo-

men, and others, especially any form of domestic service, seemed ’natural’ or suitable.”52 Det 

nya familjeidealet påverkade alltså både kvinnornas ställning i hemmet och på arbetsmark-

naden. 

Maria Bergom-Larsson redogör för hur det kapitalistiska produktionssättets intåg hade stora 

påföljder för kvinnan och familjens ställning. I det agrara Sverige var familjen traditionellt 

sett självförsörjande. Familjen producerade och bytte till sig de varor som behövdes – ett sy-

stem som sysselsatte alla familjemedlemmar.53 Arbetsfördelningen skedde utifrån patriarkala 

former där männen stod överordnade kvinnorna och barnen. Bergom-Larsson påpekar dock 

att den ekonomiska situationen och det självständiga arbetet gav kvinnorna visst inflytande 

 
50 Caine och Sluga 2000, s. 34–35. 
51 Caine och Sluga 2000, s. 34–35. 
52 Caine och Sluga 2000, s. 34 
53 Bergom-Larsson 1976, s. 148. 
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och högre status.54 I och med industrialismens genombrott eroderades familjens funktion som 

produktionsenhet och medelklassens kärnfamiljsideal fick starkare fäste. 

För den proletära familjen var kärnfamiljsidealet en omöjlighet att leva upp till. Industriernas 

enorma arbetskraftsbehov kombinerat med låga löner tvingade både kvinnor och barn till ar-

bete, ofta i extremt långa skift på osäkra arbetsplatser. Dessa förhållanden drabbade den prole-

tära familjen hårt och barnadödligheten var mycket hög.55 Den familjekonstellation som fram-

trädde var långt ifrån kärnfamiljsidealet – ”familjen [var] ofta matrifokal, d.v.s. uppbyggd 

kring modern både som familjeförsörjare och emotionell samlingspunkt medan fadern kom 

och gick beroende på arbetslöshet och alkoholism.”56 

 

3. Analys 
3.1 Resumé av Kvinnor och äppelträd och Sallys söner 
Martinsons debutroman Kvinnor och äppelträd publicerades 1933. Romanen inleds med av-

snittet ”Mor badar” där läsaren får möta mor Sofi, en bondhustru och flerbarnsmor som, till-

sammans med sin väninna Fredrika, börjat bada i bakstugan varje fredag. Badandet väcker 

stor uppståndelse i byn där de båda kvinnorna bor – grannarna anser att badandet är syndigt 

och i bönehuset ber man för de båda kvinnorna. Tillslut blir det för mycket för Sofi och hon 

dränker sig i ån. Fortsättningsvis berättas historien om Sofis ättlingar i tredje led, Ellen och 

Sally. Ovetandes om varandra växer de upp i Norrköpings fattigkvarter, bland fylla, bråk och 

trasiga äktenskap. Sally och hennes föräldrar flyttar till landsbygden när hon är sju år. Ellens 

fostermor driver ett kafé där Ellen växer upp. Hon beger sig ut i landet i jakt på arbete och 

träffar sin blivande man Bernhard. Han tar med sig Ellen till sitt barndomshem Apeldal, där 

de slår sig ner tillsammans med hans far. Inte långt därifrån bor Sally tillsammans med sina 

oäkta barn och barnafaders pappa, Liter-Olle. Ellen och Sally möts på byn och blir genast 

vänner. Resterande berättelse skildrar de två kvinnornas liv tillsammans på landsbygden där 

de stretar för att hålla svälten borta. Sally engagerar sig i arbetarrörelsen, Ellen kämpar med 

sin undertryckta sexualitet, och de båda kvinnorna hjälper varandra när fattigdomen och 

brännvinet gör tillvaron eländig. 

 
54 Bergom-Larsson 1976, s. 148–149. 
55 Bergom-Larsson 1976, s. 150. 
56 Bergom-Larsson 1976, s. 150–151. 
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Uppföljaren Sallys söner publicerades 1934 och gestaltar främst Sallys nya liv som fru till den 

rika Videbonden, vars frieri hon accepterade i slutet av Kvinnor och äppelträd. Sally kämpar 

med sin nya tillvaro då hon känner att hon svikit sig själv och klasskampen. Sallys barn vill 

inte längre veta av henne efter hon gift sig rikt, och de sprider ut sig i världens alla hörn. Ro-

manen följer främst Sally och hennes tillvaro på gården Vide, samt barnens skilda öden. Re-

lationen med Ellen är fortfarande mycket stark och är central för handlingen. Ellens man 

Bernhard har skadat sig på arbetet och är förpassad till hemmet. Sally blir gravid med Vide-

bondens barn men dör i ett misslyckats kejsarsnitt, bara några dagar efter att hon nåtts av be-

skedet att två av hennes söner omkommit.  

3.2 Resumé av Mor gifter sig 
Mor gifter sig publicerades 1936 och är första delen av Martinsons självbiografiska Mia-

trilogi.57 Romanen skildrar proletärflickan Mias uppväxt i 1890-talets arbetarsverige, ur den-

nes perspektiv. När Mia är sju år gifter sig hennes mor Hedvig med Albert, och Mia, som har 

varit utackorderad, får komma och bo med dem. Under romanens gång flyttar familjen många 

gånger i jakt på arbete och husrum. Albert super och är ofta borta i långa perioder, vilket 

tvingar Hedvig att arbeta för att hålla sig själv och Mia vid liv. Mamman blir flera gånger 

gravid, vilket tär på henne och hon blir sjuk, ingen av de barn hon föder överlever. Under ro-

manens gång träffar Mia en mängd karaktärer från fattiga kvarter i staden och på landet. Mia 

och Hedvig stretar sig fram – ibland ensamma, ibland tillsammans med andra kvinnor och 

barn som delar deras livsöde. 

3.4 Familjekonstellationer hos Moa Martinson 
Detta avsnitt ämnar teckna en översiktlig bild av de familjestrukturer som gestaltas av Martin-

son. Här lyfts de familjer jag nämner i min analys – det är alltså inte en utförlig redogörelse 

för alla familjer som finns i romanerna.  

Ellen och Sally med tillhörande barn: Ellen och Sally hjälper genomgående varandra i både 

Kvinnor och äppelträd och Sallys söner med barnskötsel och hushåll. De hjälps åt att inför-

skaffa mat och kläder till hushållet, samt tar hand om varandras barn när det behövs. 

Ellen, Bernhard, Gamlingen och tillhörande barn: Ellen och Bernhards äktenskap är peri-

odvis bräckligt i Kvinnor och äppelträd. Under de perioder då Bernhard är frånvarande läggs 

betoningen istället på Ellens förhållande med sin svärfar, Gamlingen.  

 
57 Mor gifter sig följs av Kyrkbröllop (1938) och Kungens rosor (1939). 
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Videbonden, mor Maria, glada flickan och tillhörande barn: Videbonden är gift med mor 

Maria, men får inga barn med henne. Glada flickan är piga hos paret och blir gravid med Vi-

debonden, så småningom får de tre barn tillsammans.  

Videbonden, Sally och tillhörande barn: Sally gifter sig med Videbonden och lever till-

sammans med honom, Videbonden och glada flickans barn och sin egen son Gunnar. Till 

denna familjekonstellation räknas även tjänstefolket – pigan Hilda, Gammalpigan och Sallys 

mor. 

Mia och Hedvig: Trots att romanen inleds med att Hedvig gifter sig är maken ofta frånva-

rande och hon och Mia lämnas ensamma. Ur Mias perspektiv står Albert i vägen för hennes 

relation till sin mamma, detta tar sig bland annat uttryck i hennes negativa känslor gentemot 

de barn Hedvig får med Albert. 

Mia, Hedvig, Albert och Farmor (familjen Stenman): I de perioder Albert är närvarande 

blir han, Hedvig och Mia en familjeenhet som ofta även innefattar Alberts fostermor.  

Olga och Karlberg: Familjen Stenman flyttar ut på landet och blir grannar med Olga och 

Karlberg, ett ungt, gift par med ett nyfött barn. Olga har svårt med att sköta barn och hushåll. 

Karlberg är mycket avundsjuk och super emellanåt, deras äktenskap är svårt. 

Olga, Hedvig och Mia: Hedvig och Olga blir vänner och hjälper varandra med barn och hus-

håll. Mia hjälper till med att ta hand om Olgas spädbarn. De båda kvinnorna hjälper även 

varandra handskas med sina män. 

Karlbergs släktingar: Mia får följa med och besöka Karlbergs bror, en skomakare som bor i 

skogen med sin fru och tillhörande barn. Mötet med denna familj blir chockerande för både 

Mia och Olga, då mannen är snäll mot sin fru och sina barn, samt gör majoriteten av hushålls-

arbetet.  
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3.4 Gemensamt modrande 
Kvinnorna är centrala i Moa Martinsons författarskap och i de familjekonstellationer hon ge-

staltar. Ofta lever kvinnorna ensamma med stora barnaskaror, ett prövande tillstånd på grund 

av den fattigdom som medföljer. Denna fattigdom kräver samarbete och kvinnosolidariteten 

löper som en röd tråd genom Martinsons familjeskildringar. Hill Collins framhäver hur com-

munity-based parenting, här benämnt gemensamt modrande, växt fram genom en blandning 

av kulturell tradition och anpassning efter förtryck.58 På samma sätt uppkommer det gemen-

samma modrandet hos Martinson. I Kvinnor och äppelträd och Sallys söner är det främst El-

len och Sally som agerar othermothers för varandras barn. När Ellen besöker Sally för första 

gången kliver hon rakt in i ett kaos. Liter-Olles hund har bitit en av Sallys söner, och den upp-

rörda Sally är i full fart med att slå hunden, allt medan glåpord haglar från den gamle man-

nen.59 Ellen går in i stugan och börjar genast ta hand om barnen som Sally lämnat där. Hon 

tvättar rent såret på den fyraårige pojken och sveper sedan in honom i sin underkjol.60 Att ta 

hand om barnen ter sig naturligt för Ellen. Likaså verkar det vara för Sally – när hon kommer 

tillbaka in säger hon ingenting om att Ellen tagit på sig modersrollen i kaoset, de båda kvin-

norna ser bara tyst på varandra. Samhörigheten dem emellan uppstår direkt: 

- Ja, nu vet fru Olsson hur vi har det här, säger kvinnan och sätter sig åter vid vaggan. 

Hon är alldeles likvit i ansiktet och kan ej hålla sig rak. Ellen ser att hon är långt på väg med 

barn. Ellen förmår ej svara, det värker inom henne av medömkan.61 

De kaotiska scenerna med Ellen och Sallys första möte föregås av en passage där Ellen, 

höggravid och trött, traskar genom byn. På vägen möter hon flertalet kvinnor och hennes gra-

vida kropp väcker minnen hos dem alla. De bär alla minnen av barn som dött, okända barna-

fäder eller ofrivillig barnlöshet.62 Denna passage tydliggör moderskapets svårighet – varje 

kvinna Ellen möter har sin egen historia. Denna passage tycks också framhäva hur moder-

skapet som en levd erfarenhet är något som förenar kvinnorna. Denna förenande kraft blir 

konkret i Ellen och Sallys omedelbara, och outtalade, vänskap. Moderskapet som levd erfa-

renhet tycks ligga till grund för att det gemensamma modrandet ska fungera – det verkar ut-

göra ett kollektivt kvinnligt medvetande. 
 

58 Hill-Collins 2000, s. 178. 
59 Moa Martinson, Kvinnor och äppelträd, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1933, s. 143. 
60 Martinson 1933, s. 145–146. 
61 Martinson 1933, s. 148. 
62 Martinson 1933, s. 137–139.  
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Hill Collins framhäver hur tillfällig barnomsorg hos othermothers också kan leda till långtids-

lösningar för att förhindra att barnen hamnar i fosterhem.63 Denna funktion fyller Ellen för 

Sallys barnbarn i Sallys söner. Barnets mor är oförmögen att ta hand om honom, och pappan, 

Sallys son Gunnar, vill inte veta av honom. Sally beger sig naturligtvis till Ellen för att be 

henne ta hand om barnet. Kärleken till Ellen skär igenom Sallys bittra tankar: ”Ellen var dock 

hennes bästa vän som gick den besvärliga vägen till Mårbo många gånger då, när Sally inte 

hade någon som brydde sig om hon levde eller dog.”64 Sally lever inte i fattigdom längre men 

hon behöver Ellen ändå. Hon känner sig överöst av barn och det naturliga blir att luta sig mot 

Ellen som othermother. Fattigdomen är således inte det enda som gör att othermothers blir 

nödvändiga hos Moa Martinson, kvinnosolidariteten tycks innebära att bördan delas även om 

de materiella resurserna finns för att ta hand om barnen. 

Ellens behov av Sally som othermother framgår inte lika tydligt, eller på samma sätt. Ellen 

har en mer stabil hemmiljö än Sally, trots att det är tufft ibland. Läsaren får inte se Sally 

hjälpa Ellen med barnomsorgen direkt, men de båda kvinnorna hjälps åt med att skaffa pengar 

– Sally har lärt Ellen sy vantar som de tillsammans säljer. Det är dock Sally som verkar be-

höva Ellen mest, Ellen har ju trots allt Gamlingen hemma. Sally och Ellen har i stort sett 

samma struktur på sina familjer – en kvinna, flera barn, en gammal man och en make som 

kommer och går. Gamlingen är dock en stor tröst för Ellen, till skillnad från Liter-Olle som 

gör livet surt för Sally. Ellen har alltså inte samma kaosartade familjeliv och har därför inte 

samma behov av att luta sig emot Sally som othermother. Däremot ter det sig så att Ellen 

tycker om att vara behövd. När Sally dött gestaltas den sörjande Ellen som både hoppfull och 

ensam:  

En ettårig pojke med ett ansikte där drag efter drag kan spåras av Sally växer upp i Apeldal. […] 

Den lille är hennes, Ellens nu, och Sally är ej död så länge han lever. Det har blivit så tyst, så tyst 

som aldrig förr omkring Ellen sen Sally dog. Ingen sänder bud från Vide mer. Ingen går i ångest 

mer och vill se henne, Ellen.65 

Passagen vittnar om dubbla sinnestillstånd. Ellen har kvar sitt uppdrag som othermother, 

och genom det håller hon Sally vid liv. Däremot finns inte det gemensamma i det gemen-

samma modrandet längre. Ellen är egentligen inte othermother längre, hon är ”bara” mor. 

Att göra modrandet tillsammans tycks fylla en funktion utöver enbart överlevnad. Att dela 

 
63 Hill Collins 2000, s. 178. 
64 Moa Martinson, Sallys söner, Stockholm: Legenda 1973, s. 133. 
65 Martinson 1973, s. 176. 
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på moderskapet ger Ellen något mer, något hon saknar när Sally försvunnit. Hon sörjer inte 

bara sin vän utan även känslan av att vara behövd. 

Ellen och Sallys gemensamma modrande framstår som främst positivt, även om det innebär 

vissa uppoffringar för dem båda. För mor Maria och glada flickan ser det gemensamma mod-

randet annorlunda ut. Här finns inte samma överhängande hot av fattigdom, istället tycks det 

gemensamma modrandet uppstå som ett sätt att behålla familjefriden i ett mer välbärgat hem. 

Det kvinnosolidariska perspektivet är här mer komplicerat, Maria tycker illa om glada flickan. 

Trots detta håller familjen ihop, barnet adopteras in i familjen och Maria tar barnet under sina 

vingar. 

 
Underligt nog kommer de båda kvinnorna överens. När glada flickans barn var döpt adopterades 

han omedelbart av Videfolket. Blev laglig arvinge till gården. När han var två år tog moran honom 

med på kaffebjudning, och ingen tänkte på att hon ej var mamman, så ivrig var hon med att fram-

häva hans förtjänster, hans lustigheter, hans tjocka röda kinder och knubbiga händer. Videmoran 

som i allmänhet var så illa hållen för sin snålhet och elakhet, blev socknens märkligaste bond-

mor.66 

 

Familjen i Vide tycks leva i en relativt lycklig tillvaro, trots att det anmärks på som underligt 

från byns alla hörn. Bakom stängda dörrar tär dock den nya familjekonstellationen på Maria, 

hon beklagar sig för Sally och är tydligt upprörd över att hon inte kan få barn. ”Å, ni alla som 

kan föda barn, vilka skarn ni är, vad ni är viktiga och djävulska!”67 Identiteten som moder, 

och ansvaret för familjen ligger så djupt. Hon har misslyckats i sin förmåga att få barn, hon 

hatar den glada flickan, men hon agerar ändå othermother. Kvinnobördan innebär att Maria 

tvingas in i en moderskapsroll som hon periodvis är ovillig att axla. Denna något mer negativa 

aspekt av det gemensamma modrandet framhävs av Adrienne Rich. Det finns en risk att det 

gemensamma modrandet som alternativ familjestruktur kan leda till att kvinnor tvingas in i 

ofrivilliga moderskapsroller och förblir oproportionerligt ansvariga för barnuppfostran:   

it can seem naive and self-indulgent to spin forth matriarchal utopias […] to talk of impressing 

’unchilded’ women into child-care as a political duty, of boycotting patriarchal institutions, of the 

commune as a solution for child-rearing. Child-care as enforced servitude, or performed out of 

guilt, has been all too bitter a strain in our history.68 

 
66 Martinson 1933, s. 218. 
67 Martinson 1933, s. 273. 
68 Rich 1995, s. 223. 
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Maria kommenterar även att glada flickan inte tar hand om sina barn ordentligt, och att Sally 

vore en bättre mor – något som återkommer när Sally ska ta ställning till Videbondens frieri. 

Beslutet motiveras flera gånger, både av henne själv, Videbonden och Maria, av att barnen 

behöver en mor: ”men nu måste jag ha en mor till barnen. Vill du bli det? Jag kan tala om för 

dig om du bryr dig om att höra, att Maria själv förordat dig.”69 Sallys identitet som othermot-

her och solidaritet med Maria är viktiga för att hon ska acceptera frieriet. Sally tvingas inte 

nödvändigtvis in i denna moderskapsroll, däremot tycks hon känna en skyldighet att ta sig an 

barnen, trots att de inte är hennes egna. Men i Sallys söner står det dock klart att hon begått ett 

misstag, och hon erkänner för sig själv att hon hade kunnat hitta ett alternativ där hon fortfa-

rande uppfyllde sin roll som othermother utan att gifta sig. ”Att gå som värderad hjälp, ha sitt 

eget rum, styra, ställa med sysslor och barn, ordna upp efter de ordningslösa åren då hustrun i 

Vide gick sjuk och bonden levde sitt liv med glada flickan, ja, nog gick väl det och nog var 

det rätt. Men gifte!”70 Här verkar en roll som anlitad hjälp ha varit att föredra enligt Sally, att 

faktiskt gifta sig och således skapa familj med Videbonden är den verkliga synden. 

I Mor gifter sig är det främst Hedvig som fungerar som en othermother gentemot Olga. När 

familjen flyttar in bredvid Olga är Hedvig först skeptisk till sin nya granne, men de två kvin-

norna blir fort nära. Olga har, precis som Hedvig, nyligen fött barn. Olga kämpar med barn-

omsorgen och när Hedvig berättar att hennes nyfödda barn dött anförtror sig Olga genast till 

henne om sina egna svårigheter: 

- Hur gammal är den lilla? 

- En månad. 

- Ja, det är en månad sen för mig också, sa mor och såg långt, långt bort. 

Olga såg uppmärksammat på mor, såg sig omkring i rummet och såg på mor igen. 

- Ja, hon dog. 

Olgas kupiga ögon blev fulla av tårar, hon såg på mor som på en som vunnit högsta vinsten, 

medan hon själv blivit utan någon vinst alls. 

- Jag skulle önskat att min velat dö också, han är sjuk jämt och jag är sjuk jämt och mjölken 

rinner ur brösten så jag får gå våt, han orkar inte dricka.71  

 
69 Martinson 1933, s. 278. 
70 Martinson 1973, s. 38–39. 
71 Moa Martinson, Mor gifter sig, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1936 (2 uppl.), s. 231–232. 
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Hedvig hjälper Olga med både kunskap och resurser för att kunna ta bättre hand om sin son. 

Att det blir ett gemensamt projekt ter sig inte arbetsamt för Hedvig, utan snarare som något 

naturligt: ”Vi får väl hjälpas åt att få honom läkt, annars får ni aldrig någon nattro.”72 

Hill Collins framhäver hur othermothers inte endast tar hand om barnen, utan även kan fun-

gera för att stötta andra mödrar som kämpar med moderskapet.73 Att Olga uttrycker att hon 

önskar livet ur sin son indikerar hur pass illa det faktiskt står till. När Hedvig börjar byta på 

barnet är Olga skamsen: ”Olga såg allt annat än glad ut. Modersstolthet var det inte som lyste 

i hennes ögon.”74 Trots den gemensamma fattigdomen de lever i skäms hon för hur illa däran 

hon och hennes son är, men hon protesterar inte utan låter Hedvig hjälpa. Misären är för på-

taglig. När Hedvig sedan blivit färdig med barnet noterar Mia, med viss förvåning, hur väldigt 

tacksam Olga blivit: ”Men det blev ett fint och väldoftande paket mor räckte till Olga. Och 

Olga reste sig upp och neg för mor, neg, tog mor i hand och tackade, neg och tackade.”75 Nå-

gon dag senare, när bondhustrun kommer på besök, framstår Olga som väldigt glad och stolt 

över sin son. ”Rak i ryggen gick hon också och såg mycket stramare ut än bondmoran själv, 

då hon visade fram sin pojke och frågade om han inte växt.”76 Hedvig hjälper inte bara Olga 

med att fysiskt rå om hennes barn, hon hjälper henne även finna glädje och stolthet i moder-

skapet.  

Även i detta gemensamma modrande framgår ett ömsesidigt utbyte. Hedvig finner lycka i att 

ta hand om Olgas barn. Mia anmärker på hur glad hennes mamma är i den lilla pojken. Trots 

att detta retar Mia, så förstår hon att det hör ihop med att mamman nyligen fått barn själv. 

”Jag stod och blev alltmer illa till mods. Mig hade mor totalt glömt. Jag såg att hon tog ömt 

och varsamt i den lille, att hon tyckte om honom fast han luktade så illa. Det var ju bara ett 

par månader sedan jag hade hämtat ’fröken’ [barnmorskan, min anm.] i sällskap med Valde-

mar.”77 Hedvig får, genom Olgas son, utlopp för den omsorg hon aldrig fick lägga på sitt döda 

barn. Mias styvfar tycker inte om att Hedvig hjälpt till med Olgas barn, men Hedvig gör det 

tydligt att det inte angår honom. Männen kan inte förstå vad det gemensamma modrandet ger 

kvinnorna.  

 
72 Martinson 1936, s. 240. 
73 Hill Collins 2000, s. 180. 
74 Martinson 1936, s. 240. 
75 Martinson 1936, s. 242. 
76 Martinson 1936, s. 250. 
77 Martinson 1936, s. 240–241.  
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Hill Collins skriver om hur det i studien framgick att unga flickor ofta socialiserades tidigt till 

att ta på sig othermother-ansvar.78 Likaså blir Mia så illa tvungen att ta hand om Olgas son: 

”Nej, några lekkamrater fanns inte, men i stället blev jag själv mamma. […] Det var nämligen 

Olgas barn jag blev mamma åt. Särskilt förtjust var jag inte. Det var bitter nödvändighet.”79 

För Mia finns det inte mycket positivt i att tvingas ta hand om ett barn, hon är ju fortfarande 

ett barn själv. Inte heller hon kan förstå vad det gemensamma modrandet ger kvinnorna. Hon 

saknar den levda erfarenhet som moderskapet är och som gör att kvinnorna finner glädje i att 

göra modrandet tillsammans. 

Att Hedvig och Olga slår sig samman för att klara av fattigdomen retar männen. ”De båda 

hushållen var i fullständig kommunism hela dagarna, tills kvällen kom och männen kom hem. 

Då stängdes dörrarna och ibland hördes brumbasmummel, att var och en skulle sköta sitt.”80 

Männen ogillar deras samarbete så pass mycket att kvinnorna låtsas tycka illa om varandra så 

att männen inte ska märka hur väl de kommer överens. Solidariteten kvinnorna emellan tycks 

utmana männens position i familjen som familjefäder och överhuvuden. Den alternativa fa-

miljekonstellation som Martinson skriver fram tycks placera männen i ett utanförskap. Hill 

Collins anmärker på hur det gemensamma modrandet utmanar en traditionell familjekon-

struktion som ”assigns mothers full responsibility for children and evaluates their perfor-

mance based on their ability to procure the benefits of a nuclear family household”.81 En al-

ternativ familjestruktur blir således en rebellisk handling. Olga och Hedvigs makar kan här 

ses representera ett patriarkalt tänkande där den traditionella familjestrukturen, och dess till-

hörande könsroller, är den rätta. De ställer sig kritiska till den alternativa familjestruktur Olga 

och Hedvig skapat tillsammans då den hotar deras position som familjefäder samt strider emot 

rådande ideal. Det gemensamma modrandet hos Martinson kan alltså uppstå av ren nödvän-

dighet, men fyller allteftersom andra funktioner också. Den innebär en glädje och ett gemen-

samt utbyte för kvinnorna, samt utgör en markering emot det begränsande och förtryckande 

patriarkala familjeidealet. Fattigdomen och misären hindrar kvinnorna från att göra verkligt 

motstånd, men familjen framstår här som en arena där ett litet uppror är möjligt. 

 
78 Hill Collins 2000, s. 180. 
79 Martinsson 1936, s. 235. 
80 Martinson 1936, s. 333–334. 
81 Hill Collins 2000, s. 182. 
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3.5 Familjen, klassen och kvinnomedvetandet 
Klasskampen är sällan långt borta i Martinsons romaner, och för de ensamma mödrar hon 

skriver om innebär det ofta en dragkamp mellan kvinnomedvetande och klassmedvetande. 

Martinsons porträttering av moderskapet och familjen präglas också av detta klassmed-

vetande. Witt-Brattström framhåller hur Kvinnor och äppelträd och Sallys söner visar på pro-

blemet med moderskapets sociala påföljder:  

Moderskapet som biologiskt öde är vad Boken om Sally ytterst handlar om. Sallygestalten får 

konkretisera motsättningen som ligger i att vara å ena sidan samhällsmedlem och å andra sidan 

mångbarnsmor. Hon slits bokstavligen itu av denna dubbelexistens.82 

 Sally kan inte kombinera moderskapet och klasskampen, och detta tar sig exempelvis uttryck 

i de olika familjekonstellationer hon figurerar i. Beslutet att gifta sig med Videbonden tar hon 

huvudsakligen utifrån sin identitet som mor, men det blir fel. ”Sallys barn skulle bli bönder. 

De ville inte bli bönder genom en mors gifte.”83 Barnen vill inte komma till gården, de vill 

inte veta av sin mor. Hennes försök att säkra deras framtid som en del av en ny, rik familj gör 

istället det motsatta. De lämnar. Sallys identitet som othermother, eller snarare hennes skyl-

dighet att uppfylla denna roll, tycks som nämnt även vara en anledning till att hon flyttar till 

Vide – hon hade ju lovat Maria att ta hand om maken och barnen som står utan mor. 

Sally lämnar dock mer än sin klass när hon gifter sig – hon lämnar den familjekonstellation 

hon skapat med Ellen. Deras alternativa familj, som växt fram ur fattigdom och kvinnosolida-

ritet, bleknar i Sallys söner. Relationen kvinnorna emellan finns fortfarande, men de fungerar 

inte längre som en egen familjeenhet. Sally försöker hålla fast vid sin identitet som revolut-

ionär – hon har ju fortfarande Mårbo, tänker hon. Mårbo, den lilla stugan på ofruktbar mark, 

får här symbolisera hennes motståndskraft. Witt-Brattström pekar på Mårbos vikt för Sallys 

klasskamp: ”Sally är ett med Mårbo, hennes inre rum och universitet, och så länge hon befin-

ner sig mellan torpets väggar är hon en kämpande revolutionär.”84 Det var också på Mårbo 

som Ellen och Sally möttes första gången – de passager där Ellen hjälpt Sally som othermot-

her har främst utspelat sig på Mårbo. Trots att Ellen inte faktiskt bott där blir stugan en sym-

bol för den familj de skapat tillsammans. Sallys beslut att inta rollen som bondmor på Vide 

leder till att hon avsäger sig Mårbo och den familjestruktur som funnits där.  

 
82 Witt-Brattström 2011, s. 128. 
83 Martinson 1973, s. 39. 
84 Witt-Brattström 2011, s. 168. 
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Hill Collins framhåller hur kvinnor som gjort en socioekonomisk resa kan uppleva svårigheter 

att upprätthålla ett gemensamt modrande, då den nya socioekonomiska gruppen ofta kommer 

med nya ideal och värderingar.85 Sally har fortfarande barn att ta hand om i Videgården, men 

här lutar hon sig inte mot Ellen i samma utsträckning. Hon har visserligen bett Ellen om hjälp 

med barnbarnet, men honom lämnade hon där – de rår inte om honom tillsammans. Istället för 

att be Ellen om hjälp med barnen i Vide uppmanas hon anlita betald hjälp, vilket hon gör. 

Hennes identitet som mor och hur hon ska sköta sin familj bestäms av värderingarna som 

kommer med hennes nya position.  

Sambandet mellan Sallys klassförräderi och hennes moderskap blir påtagligt i hennes två för-

lossningar som skildras i romanerna. Att förlossningsskildringarna är sammankopplade med 

ett klassperspektiv påpekas av Bergom-Larsson, som menar att Sallys förlossningsskildring 

fungerar som en blandning av ”socialt patos, kosmisk oro och kvinnostyrka”.86 Hon betonar 

skildringens ironi, där massdöden på första världskrigets slagfält ställs i kontrast till det nya 

livet som föds i Sallys stuga. Sallys vånda över kriget och fattigdomen avlöser varandra. Hon 

föder en krigare, det vet hon. Han kanske slipper slagfältet, men han kommer att behöva kriga 

sig fram i ett fattigt liv: ”nu födde hon barn under krig. En nyfödd unge låg här bredvid henne 

och inte en bit mat fanns i huset.”87 Förlossningsskildringens sociala aspekter framkommer 

alltså i hur kriget och fattigdomen är konstant närvarande under episoden. Därtill träder kvin-

nomedvetandet in. Sally gläds över att hennes son är just en son. Han må vara ännu en mun 

att mätta, en tung börda i fattigdomen, men han är trots allt inte kvinna: 

Sally klipper av navelsträngen. Skälvande och upphetsad knyter hon försiktigt om denna ingång 

till liv eller död för en nyfödd människa, torkar blod och smörja ur ögonen på den lille. Konstaterar 

könet, en pojke. Hon ler i sitt elände, en son. Han slipper föda, tänker hon, han slipper föda barn.88 

För en arbetarkvinna som Sally är moderskapet en prövning och det gläder henne att hennes 

son slipper. Kriget, fattigdomen, moderskapet – arbetarkvinnans prövningar konkretiseras i 

förlossningsskildringen. 

Denna förlossningsskildring vittnar om mer än Sallys position som arbetarkvinna. Den famil-

jeenhet hon skapat med Ellen framgår även den tydligt. Sally är ensam och i sitt lidande ropar 

hon efter Ellen, litar på att hon kommer – och det gör hon. Bandet kvinnorna emellan är så 
 

85 Hill Collins 2000, s. 182. 
86 Bergom-Larsson 1976, s. 85.  
87 Martinson 1933, s. 179. 
88 Martinson 1933, s. 175–176. 
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starkt att Ellen kommer tidigare än planerat ”– ty jag hade en aning, säger hon – ”.89 Ellen tar 

hand om Sally, den nyfödde och de andra barnen. Hon agerar othermother åt Sallys barn och 

hjälper Sally återhämta sig från sin förlossning. Hon kliver in som en naturlig del av Mårbo-

familjen. De båda kvinnorna visar upp en enad front gentemot männen från fattigvården som 

kommer på besök. Även här kommer klassperspektivet in – männens reaktion på att Sally fött 

barn ensam vittnar om den styrka hon utstrålar som arbetarkvinna och moder: ”Vilken kvinna, 

tänker han. Vilken kvinna för en riktig karl. Annars är det doktor och tänger och sövmedel, 

bondhustrurna har blivit pippliga som grevinnor.”90 Den födande arbetarkvinnan ställs här i 

kontrast till de ”pippliga” bondhustrurna, en beskrivning som faktiskt ska komma att stämma 

in på Sally själv i Sallys söner.  

Sallys förlossning som bondfru är en stark kontrast till den tidigare. Barnet har dött i magen 

och hon är så sjuk att hon inte hinner tas till sjukhus. I den stora salen på Vide ligger hon 

sövd, med en doktor och sköterska närvarande. Bergom-Larsson betonar hur Sallys död är en 

symbolisk död som förkroppsligar hennes klassförräderi.91 Alla resurser finns för att Sally ska 

klara sig – Videbonden har spenderat stora pengar på hennes läkarvård. När kejsarsnittet ut-

förs ligger han ute på havrelåren och frågar sig sörjande vad som hänt: ”Varför skulle hon dö 

nu i barnsäng, när hon inte dött förut? Hon hade ju fått barn förut.”92 Huruvida Sallys klass-

förräderi är det konkreta svaret på den frågan är osäkert, men förlossningsskildringen innehål-

ler många klassmarkörer. Utöver detta framkommer Sallys nya familjekonstellation. Det över-

flöd som hon känt sådan aversion emot – ”Barn ska inte bäras i lugn och ro, barn ska bäras i 

kärlek, i lidelse till en man och i kärlek till avkomma som gör att allt svårt går. Överflöd.”93 – 

finns överallt omkring henne. Överflödet finns inte enbart i materiella resurser, Sally är även 

omringad av folk. I köket finns pigan Hanna och Sallys mor. Runtom henne finns läkare och 

sköterska. Bredvid sitter Ellen och ute på havrelåren ligger Videbonden. Därtill betonas det att 

gården fått mycket besök den senaste månaden, folket i byn vill veta hur det står till med 

Sally.94 Människor finns det alltså gott om, men ingen kan nå fram till Sally, hon är mer en-

sam nu än någonsin. Hennes familjemedlemmar kan inte hjälpa henne – varken de nya eller 

den gamla, Ellen. 

 
89 Martinson 1933, s. 177. 
90 Martinson 1933, s. 192. 
91 Bergom-Larsson 1976, s. 79. 
92 Martinson 1973, s. 168. 
93 Martinson 1973, s. 41. 
94 Martinson 1973, s. 168. 
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Ebba Witt-Brattström menar att det i Sallys första förlossningsskildring är just förlossnings-

arbetet som betonas, ”ett aktivt styrkeprov som beskrivs med kraftfulla uttryck som lika väl 

kunde tillämpas något rejält grovarbete, t ex välta ett hus”.95 Därjämte kan nämnas att förloss-

ningen är ett gemensamt arbete för både kvinnan och barnet, födelsen är den första gången 

Sally och hennes son arbetar tillsammans. Med Videbondens barn blir det inget gemensamt 

arbete, ingen kamp för att komma till livet. Inte heller finns det gemensamma arbetet och fa-

miljen med Ellen kvar – väninnan sitter visserligen bredvid ända till slutet men hon är ute-

stängd. Sally går inte att nå. Avsaknaden av arbete, Sallys bitterhet över sin livssituation och 

det överflöd hon nu lever i; allt samlas och förkroppsligas i det döda barnet i hennes mage. 

Den nya familjen hon försökt skapa förgiftar henne inifrån och dödar henne. Sally som alltid 

bråkat, sagt emot och höjt sin röst försvinner sakta och tyst ut ur livet. Det är en skarp kontrast 

till den familjelycka hon upplevde tillsammans med Ellen efter sin förlossning i Mårbo. 

Hedvigs kamp som arbetarkvinna tar inte samma explicita skepnad som Sallys. Istället ser vi 

hennes kamp i hur hon stretar för att hålla den värsta fattigdomen borta. Witt-Brattström me-

nar att Mia-trilogin ”följer en idélinje som ser grundläggandet av ett kvinnomedvetande uti-

från arbetarkvinnornas historiska förutsättningar som ett villkor för socialisationen till ’pro-

letärflicka’”.96 I Mor gifter sig är det könskampen som står i fokus, Mia identifierar sig med 

kvinnovärlden och männen framställs som dess motsats. Där får familjen en stor betydelse. 

Mia och Hedvigs gemensamma dröm om ett stabilt, eget hem grusas gång på gång av Albert. 

När han avviker från hemmet blir Hedvig ensam ansvarig för försörjningen. Försörjningsbör-

dan står i vägen för att hon ska kunna inse vikten i klasskampen, menar Bergom-Larsson.97 

För Mia står Albert även i vägen för hennes koppling till modern. Familjeenheten hon och 

Hedvig utgör raseras av Albert. Värst blir det när Hedvig är gravid, då hamnar hon utom 

räckhåll: ”mor var inte densamma nu, hon var så långt ifrån mig, hon hade så mycket hemlig-

heter och hon var så upptagen av min styvfar och av sitt illamående. […] Jag kände att hon 

tillhörde något som jag inte förstod och inte hade den minsta del i”.98 Mia upplever det som 

att modern lämnar henne ensam och går över till styvfaderns sida när hon är gravid, trots att 

Albert ofta är frånvarande just under graviditeterna.  

 
95 Witt-Brattström 2011, s. 163. 
96 Witt-Brattström 2011, s. 209. 
97 Bergom-Larsson 1976, s. 80. 
98 Martinson 1936, s. 147. 
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Mia, som identifierar sig med kvinnovärlden, ser bara det negativa i männens närvaro. De är 

smutsiga, fulla och elaka – därtill gör deras inverkan att kvinnorna går ner sig helt och inte 

orkar hålla familjen hel, ren och mätt. Graviditeterna leder till att fattigdomen gör sig hän-

synslöst påmind. Hedvig orkar inte hålla stånd emot misären, hon och Mia får gå smutsiga 

och hungriga. Bergom-Larsson framhåller renlighetens sociala funktion, då smutsen tillsam-

mans med brännvinet var de lätt identifierbara fienderna för arbetarkvinnorna. Hon menar att 

Hedvig använder renlighet för att markera att hon ännu inte tillhör samhällets bottenskrap.99 

När hon är gravid orkar hon inte hålla uppe kampen emot denna fiende, och Mia vet precis 

var skulden ska ligga: ”men ett var säkert, de där barnen som kom var orsak till all fattig-

dom”.100 Moderskapet är även här en börda för tung att bära, som kvinnan dignar under och 

gör att kampen emot fattigdomen hamnar utom räckhåll. För Mia blir hennes halvsyskon kata-

lysatorer för de värsta tiderna, när de kommer på tal vet hon att situationen skall komma att 

bli outhärdligt. Ur Mias perspektiv alltså en tillökning till familjen, och i förlängningen en 

mer traditionell familjestruktur, en symbol för det allra värsta.  

3.6 Kärnfamiljsidealet 
Kärnfamiljsidealet finns närvarande hos Martinson, men tycks aldrig gå att uppnå riktigt. 

Witt-Brattström framhåller att Kvinnor och äppelträd och Sallys söner tillsammans utgör en 

idéroman, ”modern i sin ovilja att ge tydliga lösningar”.101 Denna ovilja tycks sträcka sig till 

frågan om kärnfamiljen. Huruvida den är eftersträvansvärd, eller ens möjlig, framgår inte med 

klarhet. Två centrala aspekter av kärnfamiljsidealet; relationer baserade på kärlek familjemed-

lemmarna emellan och en tydlig könsfördelning av arbete och sysslor, framställs som svåra at 

kombinera för de karaktärer vi möter hos Martinson. 

Ellen och Bernhard tycks glida in och ur en kärnfamiljsstruktur. När deras första son blivit 

född är det lyckliga tider – Ellen och Gamlingen lever i harmoni med den lille och Bernhard 

kommer och går på grund av jobb. Visserligen dricker han fortfarande, ”men han var snäll och 

glad och beundrade lillen kolossalt och så länge var Ellen glad också”.102 Under denna period 

är både kärleken och arbetsfördelningen överensstämmande med kärnfamiljsidealet. Dock 

börjar det snart knaka i fogarna – Ellen kämpar med sexualiteten, för henne är det syndigt 

trots att hon är gift, och det tär på Bernhard. Ronny Ambjörnsson poängterar att i den borger-

 
99 Bergom-Larsson 1976, s. 83. 
100 Martinson 1936, s. 238. 
101 Witt-Brattström 2011, s. 134. 
102 Martinson 1933, s. 118. 
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liga kärnfamiljen ”reducerades kvinnans roll till att utgöra i första hand sexualobjekt”.103 El-

len kan inte uppfylla denna roll och det upprör Bernhard så pass mycket att han en kväll slår 

henne. Underligt nog blir detta hemska till något gott – Bernhard mår så dåligt över vad han 

gjort att Ellen förlåter honom. Nästa natt ligger hon och våndas, hon upplever plötsligt en åtrå 

till sin make hon aldrig känt förut. En åtrå som skrämmer henne då hon associerar sexuali-

teten med gränderna hon vuxit upp i – ”I fattigdom blir kärlek mellan könen last.”104 Som 

fattig kvinna kan hon bara se sexualiteten som något smutsigt och kan därför inte uppfylla den 

roll hon bör i äktenskapet. Ellen debatterar med sig själv hela natten lång, men vågar tillslut 

släppa fram sin åtrå. För en tid blir livet bra igen, Bernhard byter arbete och kan nu komma 

hem varje kväll. Kärnfamiljsidealet är inom räckhåll, men det är flyktigt – Bernhard hamnar 

åter i fyllan. Ibland blir han påmind om hur mycket han älskar sin fru och återvänder till 

hemmet, men det håller aldrig länge. Kärleken finns där, men så länge Bernhard försvinner 

iväg på arbeten där brännvinet flödar fritt räcker den inte.   

Efter Bernhard blivit skadad på jobbet och blir förpassad till hemmet blir det till sist frid på 

Apeldal: 

Men ro blev det över Apeldal, och aldrig har väl en skogsrand, sol och måne och stjärnor älskats så 

av en man som av honom, den lame där i Apeldal som snuddat vid dödens isande bitterhet och nu 

glömt allt, för enbart glädjen att leva. Leva, andas, höra röster, tala, känna dofter, känna värme. Se 

barn och hustru. […] Bernhard var erövrad för sitt hem för alltid.105 

Visserligen arbetar inte Bernhard längre, familjen får leva på försäkringspengar, men köns-

rollerna har tillslut infunnit sig ordentligt hos familjen. Ellen behöver inte längre rå med för-

sörjning och kan ägna sig helhjärtat åt omsorg. I Sallys söner får Ellen erkännandet för Bern-

hards mirakulösa förbättring – ”endast trogen vård och tro kunde uträtta dylikt”.106 Ellen har 

troget vårdat sin man och på så vis uträttat mirakel. Ellen och Bernhard kan till sist lyckligt 

leva som en kärnfamilj. Witt-Brattström menar att Ellen förkroppsligar en samhällsbevarande 

moderlighet, medan Sally ämnar hämta kraft i moderskapet för att förändra samhället.107 

Dessa olika typer av moderskap leder kvinnorna till mycket skilda öden – där Ellen uttryckli-

gen benämns som segraren: ”Men av de två var det endast Ellen som hade segrat. Hon hade 

 
103 Ambjörnsson 1978, s. 22. 
104 Martinson 1933, s. 133. 
105 Martinson 1933, s. 261. 
106 Martinson 1973, s. 129. 
107 Witt-Brattström 2011, s. 129. 
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erövrat sin värld, det var ett litet hem och en man, den förste, ende och bäste”.108 Witt-

Brattström menar dock att det inte är så lätt som att Ellen segrat och Sally förlorat, då Ellen 

förpassas till periferin.109 När Sally gått bort är hon ensam, hon saknar att vara behövd. Kärn-

familjen räcker alltså inte för att Ellen ska vara helt lycklig, vänskapen och solidariteten hon 

byggt upp med Sally fattas henne märkbart. Idealet är således uppnåeligt för Ellen, men visar 

sig något otillräckligt. 

I Mor gifter sig syns kärnfamiljsidealet i Karlbergs släktingar i skogen. Mötet med denna fa-

milj blir en stor chock för både Mia och Olga: 

Det var nytt för Olga att se en man öppet visa sin kärlek till sin hustru, och det var nytt för mig. 

Olga var nitton år, jag var åtta år, men både visste vi ej annat än att kärlek var något som stod om i 

böcker, äktenskap var trätor, barn, nöd, fulhet eller i bästa fall en trög slitlycka, där vanan gjorde 

att två buttra eller två trätande människor höll sig i par.110 

Familjen i skogen gör ett starkt intryck på Mia, och det läggs extra tonvikt vid att mannen är 

snäll mot sin fru och sina barn. Han är inte bara snäll utan han står dessutom för hushållsar-

betet, han är väldigt olik alla män Mia och Olga sett förut. Familjen särskiljer sig på så vis 

från de andra, kvinnocentrala familjer Martinson annars skriver om. Här är det pappan som 

gör familjen. Gestaltningen av familjen i skogen präglas av en drömsk stämning, dock är den 

inte helt positiv. Fattigdomen tär på frun, som växt upp rik, och hon är närmast apatisk. Mia 

reagerar på att hon inte gör någonting alls, bara sitter där medan mannen råder med hushålls-

bestyren ihop med sina döttrar. Det borgerliga idealet, där hemmet är kvinnans domän, lyser 

här med sin frånvaro.  

Inte heller liknar hon de starka kvinnor Mia är van vid från arbetarkvarteren. Istället för att 

kämpa emot fattigdomen knäcks hon av den. Bergom-Larsson påpekar att kvinnans roll i den 

borgerliga kärnfamiljen präglas av isolerande, klass-ospecifika och privata aspekter vilket gör 

att ”Möjligheten att nå ett kollektivt medvetande och en kollektiv solidaritet inom denna sfär 

är ytterligt liten”.111 Frun i familjen har hamnat i ett sorts ingenmansland, där hon varken kan 

uppfylla den roll hon fostrats till, eller radikaliseras emot den orättvisa hon hamnat i. Inte hel-

ler mannen tycks leva upp till sin fulla potential. När Olga och Hedvig i efterhand diskuterar 

skogsfamiljen snäser Olga bittert: ”Finns det en skaplig karl bland fattigt folk, nog går han en 
 

108 Martinson 1973, s. 130. 
109 Witt-Brattström 2011, s. 129. 
110 Martinson 1936, s. 306. 
111 Bergom-Larsson 1976, s. 189. 
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fattig flickas näsa förbi. De ska ha allting de där finblåsorna och är inte nöjda ändå.”112 Hon är 

besviken över att han som arbetarman gifte sig med en rik kvinna, även om han inte fick hen-

nes pengar. Mia och Hedvig håller med. Han har svikit dem, arbetarkvinnorna, för en fru som 

inte orkar ta hand om hemmet eller barnen.  

Skildringen av familjen Stenman är även den skiftande. I perioder tycks de närma sig en kärn-

familjsstruktur, då Hedvig blir gravid och äktenskapet med Albert således blir ”fullbordat” 

med ett gemensamt barn. Emellertid blir detta snarare ett kliv längre bort, då Albert lämnar 

familjen och Hedvig tvingas till tungt arbete som gör henne sjuk. Graviditeterna, som hade 

kunnat vara begynnelsen till en kärnfamiljsstruktur, blir istället katalysatorn för att allt ska 

falla samman, gång på gång.  

Genomgående i romanen tycker Mia illa om sin styvfar och önskar att han skulle försvinna. 

Ändå är det Mia som framåt slutet garanterar att Albert stannar. Han har varit borta länge, och 

den här gången vill inte Hedvig förlåta honom. Det är Mia som kliver upp och går fram till 

honom: ”Varför gick du ifrån oss när farfar dog? Sade jag och satte min trubbiga näsa intill 

hans sotiga förgråtna ansikte”.113 Att hon säger ’farfar’ om Alberts fosterfar indikerar släkt-

skap, det är Alberts släkt och Mia ansluter sig här till den, etablerar ett familjeband som han 

inte kan värja sig emot. Mia, som nästan aldrig sagt far till Albert förut, går nu fram till ho-

nom och visar att de hör ihop, trots allt. Hon gör det inte för att hon vill, utan för att hon kän-

ner att hon måste:  

En elak man satt och grät i natten, då måste man säga något, göra något. […] en elak, en som man 

inte tålde, en som skämde ut en och som man aldrig sett gråta. Det var något förfärligt. Då måste 

man göra något man inte ville.114  

Han lovar att han aldrig ska gå mer och Mia vet att det stämmer: ”Mor steg upp, men jag 

brydde mig inte om det. För det var klart att han skulle stanna nu”.115 Mia vet att det är hennes 

ömhetsbevis gentemot sin styvfar som fått modern att förlåta honom. Hon är ambivalent in-

ställt till detta, vill hon verkligen att han ska stanna? Nej, blir svaret på den frågan – men vad 

hon verkligen vill vet hon inte.  

 
112 Martinson 1936, s. 327. 
113 Martinson 1936, s. 475. 
114 Martinson 1936, s. 476. 
115 Martinson 1936, s. 476. 
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Denna ambivalens återkommer i romanens slutscener. Familjen Stenman går tillsammans 

genom staden: ”En varm dag var det. Mor började bli så tjock igen. Det var första gången jag 

såg min styvfar gå med mor i stan när hon såg ut så där.”116 Utifrån ser de ut som en kärnfa-

milj – två föräldrar, en dotter och ett till barn på väg. I handen håller Albert en fackförenings-

bok, den ska säkra att han får behålla jobbet den här gången. Slutet är någotsånär lyckligt, 

men allt är inte förlåtet. Mia märker hur Hedvig och Albert tjafsar: ”Jag kände att de var på 

farlig mark. Jag tyckte min styvfar talade idiotiskt till mor.”117 Det knakar alltså fortfarande i 

fogarna. Familjen Stenman kommer inte hela vägen fram, kärnfamiljsidealet hägrar men är 

fortfarande utom räckhåll. Den ovilja till tydliga lösningar som Witt-Brattström pekat på i 

Kvinnor och äppelträd och Sallys söner tycks alltså även sträcka sig till Mor gifter sig. 

  

 
116 Martinson 1936, s. 483. 
117 Martinson 1936, s. 485. 
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4. Avslutande diskussion 
Uppsatsens syfte var att undersöka familjegestaltningarna i tre romaner av Moa Martinson 

och deras relation till fattigdom, kvinnomedvetande och kärnfamiljsideal. Sammanfattnings-

vis kan sägas att familjeskildringarna i de tre romaner jag analyserat präglas av kvinnocentre-

rade gemenskaper, kvinnosolidaritet, dragkamp mellan klass- och kvinnomedvetande samt en 

flyktig förbindelse till kärnfamiljsidealet.  

I samtliga romaner förekommer gemensamt modrande, som tycks grunda sig i moderskapet 

som levd erfarenhet – ett kollektivt kvinnligt medvetande. Likt det som framgår i Hill Collins 

studie tar kvinnor på sig rollen som othermother till de bloodmothers som av olika anledning-

ar kämpar med moderskapet, vare sig det beror på fattigdom, brist på kunskap eller en ovilja 

att axla sin modersroll. Kvinnorna lutar sig mot varandra som othermother även då de materi-

ella förutsättningarna finns för att ta hand om barnen själva. För Ellen och Sally värderas vän-

skapen kvinnorna emellan högt, och de fortsätter luta sig mot varandra även då de inte behö-

ver varandra för överlevnad. Det gemensamma modrandet framställs i både positiv och något 

negativ dager, då det ibland skymtas ett tvång för kvinnorna att ta sig an sin roll som other-

mother trots eventuell ovilja. Det gemensamma modrandet verkar erbjuda de olika kvinnorna 

en viss mån av lycka, något som männen (och barnet Mia) som står utanför inte kan förstå. 

Männen är negativa till kvinnosolidariteten, deras position som familjefäder hotas av att kvin-

norna arbetar tillsammans. Det gemensamma modrandet som alternativ familjestruktur kan 

ses som en markering emot det patriarkala familjeidealet. Ofta uppstår denna struktur som en 

överlevnadsstrategi, men utvecklas efterhand till att ge kvinnorna något mer. Ellen och Hed-

vig, som själva inte behöver så mycket hjälp med själva barnomsorgen, finner en tillfredstäl-

lelse i det gemensamma modrandet ändå. Hedvig får utlopp för den omsorg hon inte kunnat 

lägga på sitt döda barn, och Ellen finner glädje i att känna sig behövd. 

Gestaltningarna av familjerna och moderskapet präglas även av en ständig dragkamp mellan 

kvinnomedvetandet och klassmedvetandet. I romanerna skymtas en övergripande fråga – kan 

dessa kombineras? Sally specifikt förkroppsligar denna fråga, och för henne blir svaret nej. 

Sambandet mellan klasskampen och kvinnokampen konkretiseras i hennes två vitt skilda för-

lossningskildringar. Sallys död blir en symbolisk död, där barnet hon bär aldrig får se det pri-

vilegium Sally gav upp arbetarkampen för. Ellen finns närvarande för henne i båda förloss-

ningar, men då familjekonstellationerna ändrats kan hon inte finnas där för sin vän på samma 

sätt. Den förlossningsskildring som sker när de båda kvinnorna lever och stretar sig fram till-
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sammans visar på något annat än Sallys förlossning som bondfru. Frågan ställs även genom 

Hedvig, där sambandet mellan moderskapet och klasskampen gestaltas i hur hon dignar under 

sina graviditeter och inte orkar hålla svälten och smutsen borta. Mia ser hur männens närvaro 

i kvinnornas liv bara leder till mer misär, något som hennes ofödda halvsyskon blir konkreta 

bevis på. I Mor gifter sig står det klart att kampen mot fattigdomen och dess konkreta inver-

kan på livet inte kan upprätthållas så länge kvinnorna tvingas bära barn och arbeta. 

Familjeskildringarnas förhållande till kärnfamiljsidealet är förgängligt. Idealet är alltid närva-

rande men är ofta utom räckhåll. Det ter sig så att det alltid är något som saknas; antingen 

brister det i kärleken familjemedlemmarna emellan, eller så är de tydliga könsrollerna omöj-

liga att rätta sig efter. Även i de skildringar där idealet är väldigt nära, eller till och med upp-

fyllt, är lyckan aldrig fullkomligt. Huruvida kärnfamiljsidealet är eftersträvansvärt eller inte 

framgår således aldrig tydligt. 

Martinson för en ständig diskussion kring moderskapet och familjens komplexitet i sina ro-

maner. Hon visar på intressanta alternativa familjestrukturer, som står upp emot traditionella 

och patriarkala familjeideal. Tankar hon var tidigt ute med, och som senare kommit att växa 

inom feministiska forskningstraditioner. Hon skildrar arbetarfamiljernas verklighet, där alter-

nativa strukturer kan uppstå av nöd men sedan utvecklas till en givande och kvinnosolidarisk 

konstruktion. För dessa kvinnor, på samhällets bottenskikt, är familjen både välsignelse och 

förbannelse. Martinsons familjegestaltningar vittnar om en kritik emot moderskapet som in-

stitution, där kvinnorna förväntas villkorslöst sköta familj och hushåll men saknar rätten att 

bestämma hur detta ska göras. När fattigdomen blir för svår har kvinnorna inget annat val än 

att trotsa det patriarkala familjeidealet och luta sig mot varandra. Denna nödlösning leder till 

att kvinnorna bildar alternativa familjestrukturer där männen stängs ute. De alternativa famil-

jerna utgör alltså en möjlighet till en liten rebellisk aktion i en värld där dessa kvinnor saknar 

möjlighet att göra faktiskt uppror. 

Vidare forskning på ämnet skulle kunna bedrivas med fokus på hur familjen och klassper-

spektivet utvecklas i hela Mia-trilogin. En omfattande studie av denna romansvit tror jag 

skulle kunna röja intressanta resultat, då den följer hur Mia växer upp och själv startar familj. 

Studier om andra arbetarförfattare och deras familjeskildringar är även det en möjlig vidare-

utveckling av frågorna som lyfts i denna uppsats – framkommer liknande strukturer? Betonas 

något annorlunda? Skils det åt mellan kvinnliga och manliga arbetarförfattare? 
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Den verklighet Moa Martinson växte upp i och skrev om präglades av utbredd fattigdom och 

misär. Hon bevittnade själv hur kvinnorna blev värst lidande när de stretade för att hålla fa-

miljen vid liv i arbetslöshet och svält. Detta oproportionerliga lidande är högst närvarade i 

hennes romaner, men det finns ljusglimtar av hopp att finna. Kvinnorna må varit lidande, men 

deras styrka och uthållighet går inte obemärkt förbi. I sina romaner tycks Martinson visa att 

det går ändå. Kvinnorna stretar vidare, ibland ensamma, ibland tillsammans, med barnen i 

släptåg. Mödrarna må ha stridit sin kamp i det tysta, men i sina romaner gav Moa Martinson 

dem till sist en röst. 
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