
 

 

Mor gifter sig av Moa Martinson 

En studie i adaption 

 

Martina Lindgren 

 

 

Ämne: Litteraturvetenskap 

Nivå: C 

Poäng: 15 hp 

Ventilerad: VT 2012 

Handledare: David Gedin 

 

Litteraturvetenskapliga institutionen 

Uppsatser inom litteraturvetenskap 

Uppsatser inom retorik 

 



2 

 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ..................................................................................................................................... 3 

Bakgrundsfakta ........................................................................................................................... 5 

Tidsperspektivet ......................................................................................................................... 6 

Berättarperspektiv ...................................................................................................................... 7 

Samhällsskildringen i roman och i film ..................................................................................... 9 

Staden Norrköping och textilindustrin ................................................................................... 9 

Klassamhället under sekelskiftet .......................................................................................... 11 

Kristendomen under sekelskiftet .......................................................................................... 12 

Familjelivet under sekelskiftet ............................................................................................. 16 

Skildringen av männen ......................................................................................................... 18 

Julafton hos familjen Stenman ................................................................................................. 21 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 25 

Litteraturförteckning ................................................................................................................ 28 

Tryckta källor ....................................................................................................................... 28 

Otryckta källor ...................................................................................................................... 28 

 



3 

 

Inledning 

Ofta får man höra att romanen var bättre än filmen. Vid romanläsningen öppnar orden ”möj-

ligheter till egna associationer och vidarediktning kring stoffet” vilket gör att ens egen tolk-

ning ofta kan avvika från regissören.
1
 Regissören är inte originalkonstnär utan är adaptör av 

ett färdigt stoff.
2
 Regissörer har frihet att bearbeta, något som är nödvändigt när en berättelse 

överförs från ett medium till ett annat. 

Avsikten är att undersöka vad som händer vid filmatiseringen av Moa Martinsons ro-

man Mor Gifter Sig (1936). Per Sjöstrand regisserade TV-serien med samma namn som sän-

des i Sveriges Television 1979-1980. Förutsättningarna för en jämförelse mellan dessa två 

medium är relativt goda för att de utgår från samma persongalleri och stoff. Ingvar Holm har 

gjort utförliga studier i filmatisering av litterära verk och det är hans metod som används i 

undersökningen. Holm skriver att: ”översättning från episkt verk till film kan aldrig behandlas 

oavhängigt av filmskaparens tolkning”.
3
 De motiv och teman som finns i romanen får ny ka-

raktär i filmatiseringen, abstrakta innehåll i romanen som till exempel en konflikt eller en 

människas innehåll får en speciell profil i filmatiseringen och vinklar stoffet åt ett annat håll. 

Det finns, som Holm säger, ingen nytta i att jämföra om huruvida filmatiseringen är trogen till 

romanen eller inte för att se dess värde utan man bör, med hänsyn till alla aspekter, ”studera 

valet av tecken i de båda medierna”, vilket den här undersökningen går ut på.
4
  

En distinkt skillnad mellan roman och film är att den förra är ”begreppsligt definierande 

och resonerande” medan den senare är sinnlig och föreställande. De två medierna skiljer sig åt 

gällande ”skapande, produktion, finansiering och konsumtion” medan de båda söker ”en form 

som kan motsvara en optimal effekt” för att nå ut till mottagaren.
5
 I en filmatisering är det 

”kameraåkning, panorering, klipp och filmmusik” som ger ”rikare omväxling, direktare styr-

ning och konkretare uppfattning”.
6
 I en roman är det författaren som ger oss berättelsen med 

det skrivna ordet.  

Det är ”en direkt översättning från ordens till bildernas språk” – de båda medierna är 

kompletta inom sitt eget teckensystem, och vad gör det med stoffet i filmatiseringen när det 

                                                 
1
 Holm 1975, s. 14. 

2
 Ibid. s. 25. 

3
 Ibid. s 26. 

4
 Ibid. s. 14. 

5
 Ibid. s 13. 

6
 Ibid. s. 14 
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inte längre är ordens språk?
 7
 Ändras perspektivet när stoffet är i ett annat medium? Uppsatsen 

inleder med att jämföra tids- och berättarperspektivet, inte bara på de två valda verken utan 

överskådligt på de två medierna.  

Regissören tvingas att korta ner romanen för att slutprodukten ska få plats, i det här fal-

let för en-timmes långa avsnitt under sju kvällar. Det vanligaste man kortar ner på är långa 

samtal och upprepade handlingar som ersätts av det som är snabbt och drastiskt i ett männi-

skomöte. Detta faktum har sin inverkan på karaktärerna och relationerna, vilket vi kommer att 

se under jämförelsen.
8
 För att få en bild av regissören Sjöstrands intentioner har jag studerat 

vilka tillägg och bortfall han har valt. Ett viktigt tema i båda valda verken är det svenska sam-

hället vid sekelskiftet 1800-1900. Temat ligger som grund för relationsskildringen. Undersök-

ningens fokus ligger på hur samhällsskildringen ser ut i de båda medierna och dess olikheter 

och likheter.  

Dispositionen fortsätter efter tids- och berättarperspektivet med en undersökning av de 

stora dragen i skildringen av industristaden Norrköping, religiösa handlingar samt skildringen 

av familjelivet och männen. Avslutningsvis har ett parti valts ut för att tydliggöra min analys. 

Holm uppmärksammar att rent tekniska problem uppstår ”när man jämför en filmatisering 

med romanen klipp efter klipp och sida efter sida”. Med andra ord är det inte regissörens pri-

vata upplevelse uppsatsen lägger fokus på utan den ställer mer allmänna frågor och försöker 

att sätta in verket i ett bredare historiskt perspektiv.
9
 Undersökningen försöker se om miljöer-

na och beskrivningarna fångar samma känsla som romanen och om filmatiseringen ger oss en 

ny bild av karaktärerna, berättelsen och samhällsskildringen. 

Det finns tidigare forskning om Martinsons liv och författarskap och jag har använt mig 

av Ebba Witt-Brattströms avhandling och Kerstin Engmans biografi. I min analys av berättar-

perspektivet i romanen och hur könskampen skildras har jag främst använt mig av Witt-

Brattström. Engman har jag bland annat använt mig av i min analys av samhällsskildringen. 

Filmatiseringen är ett beställningsmaterial från Kungliga Bibliotekets Forskarservice och är 

en inspelning från TV-sändningen. Att arbeta med en bandad version ger möjligheten att de-

taljgranska vissa episoder och spola över andra. Jag har kunnat kontrollera mitt seende i fråga 

om tid, tempo och urval vilket ger filmatiseringen en annan rytm än på TV. 

                                                 
7
 Ibid. s 18. 

8
 Holm 1975, s. 15. 

9
 Ibid. s. 26f. 
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Bakgrundsfakta 
Moa Martinson föddes 1890, samma år som femhundra organiserade fabriksväverskor i Norr-

köping strejkade och segrade i kampen för bättre arbetsförhållanden.
10

 Martinson döptes till 

Helga Maria och fick emellanåt Mia som smeknamn. Hon inackorderades i olika fosterhem 

fram tills hon var sju år, därefter bodde hon tillsammans med sin mamma Kristina Swartz och 

hennes nye styvfar Alfred Karlsson.
11

 Innan hon debuterade som Moa Martinson vid 34 års 

ålder hade hon kämpat som flerbarnsmor samt blivit publicerad under signaturen Helga i di-

verse politiska tidningar. Ebba Witt-Brattström förklarar att hennes namn Moa ”är inspirerat 

av romanen Jökeln av den danske författaren Johannes V. Jensen. Jökeln handlar om de första 

människorna och Moa är urmodern”.
12

 Det här visar hur Martinson såg på sig själv; hon var 

rösten för den fattiga arbetarkvinnan som hon såg var urmodern för samhället. Efternamnet 

Martinson fick hon när hon gifte sig med författaren Harry Martinson 1929. Hon efterlämnade 

femton romaner, två självbiografiska skissamlingar och två novellsamlingar, en diktbok, en 

följetong och noveller, artiklar och insändare.
13

   

Romanen Mor gifter sig (1936) är vardagsrealistisk och skildrar arbetarkvinnornas och 

barnens tillvaro i sekelskiftets Norrköping. Det är Martinsons fjärde roman och hon har själv 

kallat den för ”en sorts biografi i stil med de proletära pojkbiografier som nu vandrar genom 

världen”.
14

 Romanen är en fristående fortsättning på Pigmamma – Roman ur arbetarkvinnor-

nas värld som även den bygger på hennes eget liv. Den är en hyllning till kvinnorna och 

skildrar hur det är att uppfostra ett utomäktenskapligt barn som ung ensamstående kvinna. 

Mor gifter sig är den första delen i en trilogi om Mia och hennes mor Hedvig. Den inleder 

med att Hedvig gifter sig med Albert Stenman, som blir Mias nye styvfar. Förutom en detalje-

rad samhällskildring finns en beskrivning av relationen mellan Mia och hennes mor samt rela-

tionen mellan Mia och hennes nye styvfar. Sjuåriga Mia drömmer den ouppnåeliga drömmen 

om att få vara nära sin mor och ha henne för sig själv, i deras hem. Under romanens gång – 

som spänner över två år – hinner de flytta åtta gånger och trots att Albert stundtals inte är när-

varande finns han ständigt i periferin. 

                                                 
10

 Witt-Brattström 1981, s. 113. Moa Martinson levde mellan 1890-1964 
11

 Ibid. s. 113. 
12

 Ibid. s 122. 
13

 Ibid. s. 110. 
14

 Witt-Brattström, 1988, s. 226. 
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Filmatiseringen hade premiär på annandagen 1979 i Sveriges Television och sändes i 

sju avsnitt á 60 minuter. Per Sjöstrand regisserade och skrev manuset.
15

 Tidigare hade han 

regisserat publiksuccéer som Raskens (1976) och Din stund på jorden (1973). Hans fru Gurie 

Nordwall spelade många av rollerna i hans verk, så även i det här fallet då Nordwall spelar 

Mias moder Hedvig. Övriga namn ur skådespelarlistan är Hans Wigren som Albert, Aino 

Taube som farmor Sofie, Nina Ullerstam som Mia samt Sten Ljunggren som morbror Janne.
16

 

Tidsperspektivet 
Som författare är det lätt att skriva in små tidsangivelser i romanen men det kommer inte lika 

lätt i filmen. Enligt Staffan Björck finns det tre termer för att beskriva tiden i en roman: histo-

riska, biologiska och fysikaliska.
17

 Historiska tidsangivelser är verkliga händelser som en för-

fattare väljer att skriva in. Den biologiska tiden är den tid som romanen utspelar sig under och 

fysikaliska tidsangivelser är till exempel årtal och datum. Romanen Mor gifter sig är förank-

rad i en historisk tid, det är händelser som ägt rum vid sekelskiftet 1800-1900. Det är ingen-

ting som angivits utan man får anta det efter de detaljer man får, som till när de talar om att 

arbetarna ska ut i strejk. Romanens biologiska tid är från när Hedvig gifter sig med Albert 

vilket är i början av sommaren och sedan sträcker den sig fram till deras sista bostad på Grå-

vädersgränd, vilket sammanlagt är ungefär två år. Filmatiseringen beskriver det här tidsspan-

net. De olika rummen som de hyr ramar in historien och varje gång de öppnar dörren till en ny 

bostad börjar de om på nytt. De fysikaliska tidsangivelserna är få i romanen och inga årtal 

eller datum finns. Romanen har fler tidsangivelser än filmatiseringen och har större betoning 

på när det har gått tre dagar eller en vecka. De historiska och de biologiska tidsangivelserna är 

likvärdiga i både roman och i filmatisering 

I filmatiseringen är det svårt att veta när det har gått flera veckor eller ett år och det är 

med de små detaljerna som vi får lista ut tidsangivelserna. Romanen berättar till exempel att 

det tar tre dagar för Hedvig att leta efter ett jobb inne i staden och komma tillbaka till Mia 

som är hos farmor.
18

 I filmen vet vi inte att så lång tid har gått utan i Mias minspel får vi ur-

skilja hennes längtan efter sin mor och dra slutsatsen att det har gått lång tid. Ett filmiskt knep 

som Sjöstrand använder sig av är att filma på naturen och visa årstidsväxlingarna med till ex-

empel snö som smälter eller vårfåglar som sjunger i träden vilket ger illusionen av att flera 

veckor har gått. Filmen får sitt höga tempo av rörelse, snabba gester samt ”panorering, zoo-

                                                 
15

 Per Sjöstrand levde mellan 1930-2008 
16

 Mor gifter sig, avsnitt 1, 26.12.1979. 
17

 Holm, 1975, s. 41. 
18

 Martinson, 1936, s. 458 (Nedan ges sidhänvisning direkt i text) 
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ming och varierande vinklar, skott och klipp”. Romanen har ett annat språk och har svårt att 

ge samma illustration.
19

 Sjöstrands val att inte lägga till fysikaliska tidsangivelser stör inte 

filmatiseringen. Händelseförloppet kan stå för sig själv och har inte krav på det. 

Berättarperspektiv 
Brian McFarlane skriver att när vi läser en roman läser vi rad för rad och ord för ord, all vår 

fokus läggs på det skrivna ordet. När vi ser en film använder vi flera sinnen samtidigt, vi ser 

vad som händer och hur omgivningen ser ut, vi hör röster och ljud och det kan krävas av oss 

att vi ska läsa någonting.
20

 Romanförfattare och regissörer möts i samma intention; att få mot-

tagaren att se, den förra genom sin fantasi och den sista genom bilder och ögat.
21

  

Romanens berättarperspektiv växlar mellan den vuxna Martinson och barnet Mia samt 

olika tempus, det är flera nivåer av perspektiv från samma person men i olika stadier i livet. 

Det är skrivet i ett nu-perspektiv och ett då-perspektiv och romanen har berättartid och berät-

tad tid. Den som för det mesta berättar historien är lilla Mia med sitt då-perspektiv.
22

 Redan i 

den första meningen finns de två perspektiven: ”Jag minns så väl dagen, mor gifte sig”(s. 7), 

”jag minns” är textens nu och ”dagen” det är dess då. Även barnet Mia minns vid vissa partier 

tillbaka vilket ger romanen dubbla minnen och ett djup.
23

 Martinson tar sin utgångspunkt från 

barnets medvetande och Mia får reagera på händelserna med ett barns naivitet. Världen ter sig 

för henne som obarmhärtigt fånig och nyckfull, hon har inte en chans att förstå de vuxnas be-

teende.  

Mias dagdrömmeri och mognadsprocess i romanen finns inte med i filmatiseringen men 

där finns hennes tystnad på ett sätt som romanen inte kan visa.
24

 Mia berättar om sitt öde, sina 

problem och sina tankar i romanen med flödande tunga medan det i filmatiseringen är den 

objektiva kameran som följer henne och personerna i hennes närhet. Holm skriver att ”tystna-

den ligger som en egenskap hos en människa och en klass som aldrig förmår ifrågasätta de 

villkor som de lever under”.
25

 

Martinson skriver med humor och hon utnyttjar främst det lilla barnets naivitet, ett ex-

empel är hennes uppfattning av uttrycket sidolinjen. Romanens berättarröst förklarar hur hon 

som sju år gammal fick höra uttrycket om henne själv men också att Karlberg – en av deras 

                                                 
19

 Holm 1975, s. 20. 
20

 McFarlane, 1996, s. 28. 
21

 Bluestone, 1957, s. 1. 
22

 Witt-Brattström, 1988, s. 223. 
23

 Ibid. s. 230. 
24

 Holm 1975, s. 13. 
25

 Ibid. s. 21. 
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många grannar – har en bror som varit på sidolinjen. Järnvägskarlarna vid östra stationen i 

Norrköping hade sagt att det var okej att leka på sidolinjen men inte på huvudlinjen och hon 

tror att uttrycket har någonting med ”gamla rostiga finkor och järnvägsskenor” att göra (s. 

303). De här komiska episoderna när barnets naivitet och fantasi får flöda finns det åtskilliga 

exempel på i romanen men som försvinner i filmatiseringen. Barnet Mia har få repliker och vi 

får inte veta hennes innersta tankar. Mia är inte längre den frimodiga med svar på tal och med 

livlig fantasi utan ett tystlåtet och begrundande barn i filmatiseringen.   

Romanens starka känslor finns i barnet Mia medan Martinson har de historiska sam-

manhangen.
26

 Ett exempel är en episod under påskhelgen då hennes styvfar blir arg på barnet 

Mia för att hon inte äter salt på ägget. Samma episod finns i filmatiseringen, Albert säger: ”du 

ska ta salt, du ska ta salt till ägget” till Mia.
27

 Martinson som har facit i hand lägger till i ro-

manen att hon sen den dagen alltid satt som på nålar när hon åt ägg trots att Albert aldrig slog 

henne. Barnet i romanen och Mia i filmatiseringen vet inte om att Albert aldrig skulle slå hen-

ne när vi får se hennes skräckslagna ögon när han brusar upp. Som tittare får vi aldrig veta de 

historiska sammanhangen eller ta del av det facit den vuxna Mia har.  

Filmer brukar vanligtvis vara i ett visuellt tredje persons perspektiv. Det är regissören 

och det visuella som berättar medan det är författaren i romanen. Mia med alla känslor och 

tankar kommer i skymundan. När berättarperspektivet är flyttat försvinner många av roma-

nens små detaljer. Till exempel att hon har kvar halsbandet än idag som hon fick av sin mor 

på bröllopsdagen (s. 8) eller att det är på grund av bråken omkring henne som hon kastar upp 

maten och inte för att hon var ovan vid att dricka öl (s. 137). 

Genom att perspektivet är flyttat får vi ut mer av Hedvig och hennes kamp i vardagen. 

Mia är en stark bifigur i filmatiseringen vilket är motsatsen till romanen där Hedvig är den 

starka bifiguren. Perspektivet är flyttat till att handla om hur det är att uppfostra ett barn utom 

äktenskap och vara nygift med en alkoholiserad karl som aldrig är hemma och aldrig betalar 

mat eller hyra. Hur det är som kvinna att ständigt vara på jakt efter arbete för att kunna få ihop 

några kronor för att få mat den dagen och inte veta om det finns mat dagen efter. Filmatise-

ringen ger oss en ny bild av Hedvig, en ny bild av Albert och alla de andra ur persongalleriet. 

Som tittare får man skapa sig en egen uppfattning av vilka känslor de har eftersom det är i 

tredje perspektiv. I romanen ger Martinson läsaren en mer styrd tolkning. 

                                                 
26

 Witt-Brattström, 1988, s. 230. 
27

 Mor gifter sig, avsnitt 3, 09.01.1980. 
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Samhällsskildringen i roman och i film 

De enda dokumenten vi idag har om Martinsons första levnadsår är Pigmamma– Roman ur 

arbetarkvinnornas värld och trilogin om Mia samt brev hon skrev i vuxen ålder om sin upp-

växt. De fattiga i Sverige har förblivit anonyma då barndomsbrev, skoluppsatser, släktkröni-

kor och nertecknade minnen inte bevarades.
28

 1930-talet var proletärförfattarnas genombrott – 

alla blev kända parallellt med att socialdemokratin kom i regeringsställning och Martinson var 

en av de få kvinnliga författarna. En del av författarna hade tidigare givit ut andra verk och 

skrifter men hade nu sitt stora genombrott med sina självbiografiska utvecklingsromaner, 

Martinson gav ut sin trilogi 1936-1939. Kerstin Engman skriver att ”det var den reformistiska 

arbetarrörelsen som skulle komma att ange den ideologiska tonen i uppbyggnaden av ’folk-

hemmet’. Proletärförfattarna blev deras litterära ansikte”.
29

 

Det var många verk av proletärförfattarna som blev filmatiserade på slutet av 1900-talet. 

Per Sjöstrand hade tidigare regisserat Raskens som sändes i TV 1976 och vid ungefär samma 

tidpunkt blev romanen God natt, jord av Ivar Lo-Johansson filmatiserad. Samhället på 1970-

talet spelar roll på produktion och regissörens utsovring av stoffet vilket ger nya vinklar på 

tankar och idéinnehåll.
30

 Sjöstrand har i stor utsträckning valt att hålla sig trogen till Martin-

sons skildring men har bland annat dämpat de religiösa inslagen och lyft fram industristaden 

Norrköping och arbetarnas arbetsförhållanden.  

Staden Norrköping och textilindustrin 

Under en tvåårig period försörjde sig Martinsons mor Kristina Swartz vid Norrköpings ylle-

väverier, troligtvis med en lön på hälften av vad männen tjänade. Det var hårda arbetsvillkor 

med 68 timmar långa arbetsveckor och utan betalning de timmar som vävstolarna stod stilla 

på grund av tekniskt fel. Norrköping hade varit, fram till 1870-talet, Sveriges ledande textil-

stad med både ylle- och bomullsväverier och det var fortfarande stadens viktigaste näring på 

slutet av århundradet. Ett stort antal människor flyttade in till staden från landsbygden för att 

hitta arbete.
31

  

Det berättas i både roman och filmatisering att Hedvig försörjde sig på väveriet medan 

Mia var inackorderad i olika fosterhem. I romanen går Hedvig tillbaka till väveriet Brücks 

efter nästan tio år och får en gammalmodig maskin så hon vet redan från början att hon kom-

mer att tjäna dåligt. I romanen kommenterar farmor Sofie det med ”tag Brücks du, det är ylle-

                                                 
28

 Engman, 2004, s. 15. 
29

 Witt-Brattström, 1981, s. 131. 
30

 Holm, 1975, s. 27. 
31

 Engman, 2004, s. 17. 
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väveri och rejält, och de kanske sätter in en ny maskin. Tänk att de har någon av de gamla 

vävstolarna kvar ännu” (s. 459).  

Eftersom perspektivet är flyttat från barnet Mia till Hedvig i filmatiseringen kan Sjö-

strand lägga mer fokus på industristaden och arbetsvillkoren. Vi får se hur kvinnorna står vid 

sina vävstolar i den stora fabrikslokalen. Skådespelerskan Nordwall står vid sin ålderdomliga 

vävstol, nålen går fram och tillbaka, kameran filmar nära på de mekaniska detaljerna. I jämfö-

relse med filmen är det svårare i skriven form att få läsaren att visuellt se hur det kunde se ut 

inne på ett väveri och hur de rent tekniskt vävde ylletyget. Sjöstrand ger oss detaljrika bilder 

på väveriet och över hur stadens uppbyggnad var, hur bostäderna såg ut och hur människor 

rörde sig inne i staden. Efter den sista scenen (när familjen har flyttat in på Gråvädersgränd 

mitt inne i staden) blir det en utzooming och en gammal planritning på staden visar sig. Det är 

tydligt att Sjöstrand valt samhällsskildringen som grund i filmatiseringen i stället för till ex-

empel könskampen och/eller Mias svartsjuka mot Albert vilket är två punkter som Martinson 

har som grund i romanen. 

Bostadssituationen blev katastrofal i Norrköping på grund av den stora inflyttningen 

från landet vid sekelskiftet. Det existerade i stort sett bara två typer av lägenheter: ett rum och 

kök eller ett rum utan kök. Det kunde bo 5-10 personer i en lägenhet och de hygieniska för-

hållandena förvärrades i trångboddheten. Avsaknaden av avlopp och renhållning försämrade 

situationen och siffror visar på att Norrköping hade en dödlighet som var bland de högsta i 

landet.
32

 Martinson har tydliga och detaljrika beskrivningar på hur det kunde se ut inuti lägen-

heterna, medan Sjöstrand låter kameran svepa genom rummet eller ger oss stillbilder förklarar 

hon nästan varje detalj. Här finns en väsentlig skillnad mellan roman och film som medium, 

som läsare får vi beskrivningar av rummets detaljer som författaren ger oss medan vi i film 

själva får välja vilka detaljer vi lägger vår uppmärksamhet på när kameran sveper längs väg-

garna. Holm menar att ”hur än den mänskliga konflikten formuleras ligger i filmversionen 

miljön i varje ögonblick i bild som en påminnelse om de omgivningar och den atmosfär ur 

vilken gestalterna stiger fram”.
33

 

Tillsammans med romanen och filmatiseringen blir människornas situation i industri-

staden visuell och gripbar, vi får en ökad förståelse för deras levnadsförhållanden. Ett exem-

pel är episoden när Hedvig kommer hem sent en kväll. Det finns inte någon ved inomhus så 

hon kastar in allting hon kan hitta: träslevar och näverkorgar. Hon får kaffet av bönskalen att 

koka till slut och menar att det inte finns någon anledning att: ”svälta när en har, och svälta 
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när en inte har” (s. 172) och de kommer inte att sakna träslevarna. Episoden finns med i både 

roman och filmatisering och ger oss bilden av en fabriksarbetande ensamstående mor i den 

kalla vintern. 

En hel del av de platser och hushåll som barnet Mia får besöka i romanen har Sjöstrand 

valt att inte ha med. Det hör ihop med att film har en begränsning som en roman inte har, Sjö-

strand ska få in stoffet och handlingen under en bestämd tid och är tvungen att korta ner och 

ta bort delar. Holm menar att det nästan alltid går ”ut över skenbara upprepningar” och att 

”verkets mening och karaktärernas halt” förändras genom den här koncentrationen.
34

 Sjö-

strand har till exempel valt att ta bort när Hedvig och Mia besöker en spådam tillsammans 

med sin granne och den detaljerade beskrivningen om familjen som var så fattiga att det inte 

hade råd med varken möbler, golv eller tak i sitt hus bland många andra. Filmatiseringen för-

lorar inte sin känsla på bortfallen utan vi får till exempel en tydligare och mer koncentrerad 

bild av familjen Stenman och industristaden. 

Klassamhället under sekelskiftet 

I romanen får vi lära oss hur föräldrarna beter sig mot de olika samhällsklasserna genom bar-

nens lekar. Barnen kopierar sina föräldrar vilket avspeglas i deras lekar. När flickorna dansar i 

ring vill ingen av dem ta någon som tillhör en lägre klass än de själva. Martinson skriver att 

när Mia gick i skola i Holmstad arbetade hennes styvfar Albert som så kallade Dikare och det 

var klurigt för flickorna att veta vilken klass Mia tillhörde, hon var lite mitt i mellan. Ibland 

valde de henne och ibland inte (s. 86). Exemplet finns inte med i filmatiseringen.  

I både roman och filmatisering finns ett exempel på barnens elaka lekar. Det är när Mia 

och hennes familj hyr ett rum hos Valdemar som arbetar på sockerfabrik. Hennes styvfar Al-

bert är inte närvarande utan dricker inne i staden och Hedvig är gravid och har inte orkat ta 

hand om Mia som är lortig och lusig. Valdemars dotter och de andra barnen i trakten ser sig 

själva som förnämare än Mia och hon får inte vara med i deras lekar (s. 162). Mia tar inte stor 

skada av det utan klarar att leka på egen hand, särskilt som hon har en mycket livlig fantasi. 

Efter en tid kommer Albert tillbaka, han har fått ett arbete med bättre betalt och familjen kan 

leva gott igen. Samma dag går Mia till trädgårdsmästaren för att köpa blommor och han ger 

henne en påse frukt på köpet för hennes nya skotskrutiga klänning, Hedvig reagerar starkt och 

vill mena: ”ska man vara finklädd för att få smaka ett päron, en barfota unge har också smak i 

munnen”. Mia får direkt vara med i barnens lekar när de har sett hennes fina klänning. I fil-

men väljer hon att inte vara med; hon menar ”jag vill nog inte leka, förut har jag velat men då 
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har inte dom, nu är jag finklädd, då vill dom leka men då vill inte jag”.
35

 I romanen är hon 

med och leker och eftersom att hon har bott i staden kan hon hoppa rep på ett sätt som inte 

någon av de andra flickorna kan. Hon är noga med att bara vara med om det är på hennes vill-

kor. De andra flickorna beundrar Mia och tillåter henne att uppträda som ledare över dem, ”de 

måste lyda mig i allt, annars nekade jag att vara med” (s. 218). Det här är ett tydligt exempel 

på hur de olika samhällsklasserna återspeglas i barnens lekar samt hur Sjöstrand valt att mins-

ka ner Mias personlighet. I romanen är hon stark som ledare och utnyttjar situationen medan 

hon i filmatiseringen visar integritet. I filmatiseringen är det inte lika lätt att se klassamhället, 

Sjöstrands fokus på industristaden ger oss en bild men inte lika tydlig som Martinson. Tittaren 

får själv göra sin tolkning genom att se händelseförloppet och hur människorna interagerar 

med varandra.   

Kristendomen under sekelskiftet 

Kristendomen har en stor plats i romanen och ger bilden av en starkt religiös befolkning. De 

religiösa handlingarna som till exempel kvällsbön, andakt och söndagspredikan skildras åt-

skilliga gånger. I filmatiseringen har dessa handlingar en mer dämpad, näst intill obefintlig, 

roll. Sjöstrands tolkning och urval av de religiösa handlingarna från romanen ändrar bilden av 

hur det svenska samhället såg på religionen vid sekelskiftet. I jämförelse med romanen är 

Mia, Hedvig, grannkvinnorna och de andra mindre religiösa. I romanen är det inte de religiösa 

utlevelserna som främst lyfter handlingen så filmatiseringen faller inte platt på grund av att 

Sjöstrand strukit stoffet.  

Martinson berättar i romanen att det aldrig var någon söndagsandakt hos familjen Sten-

man förutom när farmor Sofie var på besök och då var det alltid Mia som fick läsa den mils-

långa predikan med den krångliga stilen. Hon var tacksam mot sin styvfar när han avbröt hen-

ne mitt i och sa att det fick vara nog. Hedvig, som alltid brukade somna under andakten, var 

inte religiöst lagd men hade respekt för ”guds ord” (s. 108). I filmatiseringen läser alltid far-

mor Sofie predikan och aldrig Mia. I både roman och i filmatisering är farmor Sofie den mest 

religiösa i jämförelse med de andra ur persongalleriet. Det syns extra tydligt när det under 

hennes organiserade bönemöte visar sig att hon har gått med i Jesu egen bataljon.
36

 På hennes 

röda band på hatten står orden ”Herren är nära” och hon går omkring i rummet och välsignar 

och ber. I romanen berättar Mia att hon blev blyg ”när folk talade så där om Gud i vartannat 

ord. Jag tyckte det lät oblygt när folk talade om hur högt de älskade Jesus, jag blev skamsen, 
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varför vet jag inte, kanske för det lät så intimt” (s. 345). De funderingar Mia har om Gud i 

romanen håller hon vanligtvis för sig själv och yttrar sällan de till sin mor eller farmor. Efter-

som Mias tankar och funderingar är borttagna av Sjöstrand är även hennes religiösa sida 

minskad vilket även ger en annan bild av henne. Sjöstrands stora borttagande av religiösa 

handlingar påverkar även bilden av de andra ur persongalleriet, särskilt Albert och deras 

grannar. Det hör ihop med Sjöstrands val av fokusering på andra punkter än Martinson, såsom 

samhällsskildring, arbetsvillkor och Hedvigs vardag. 

När Albert och Hedvig arbetar ute på åkern med en ångtröska, vilket var en ny uppfin-

ning, kommer grannen Emilsson och skriker ”syndens barn” och menar att den nya ångtrös-

kan är syndig. Den scenen finns inte med i romanen eftersom Mia aldrig var med ute på 

åkern. Emilsson är med när farmor ordnar bönemöte för alla i socknen och han talar om att 

det är antikrist som gör alla maskinerna och att slutet är nära för att det står skrivet ”när vag-

nar går utan hästar”. Farmor håller inte med honom fullt ut och menar att det inte alls är syn-

digt att till exempel åka tåg. Exemplet visar hur nymodigheter fick sin genomslagskraft senare 

ute på landet än inne i städerna. Bönderna var skeptiska till de nya maskinerna som inte be-

hövde arbetskraft från människan eller djuret. Att Sjöstrand valt att ha med den här religiösa 

handlingen är för att den har en viktig del i handlingen: det är under bönemötet som farmor 

Sofie visar de första tecknen på sin senilitet som kommer att få stora konsekvenser. Det är 

med andra ord en av få religiösa handlingar som Sjöstrand valt att ha kvar i filmatiseringen. 

Martinsons intention kan vara att skildra hur ett bönemöte hemma hos familjen Stenman kun-

de se ut. Sjöstrands tolkning kan vara att han främst vill visa att maskiner och innovationer 

inte var lika vanligt ute på landet som inne i staden vilket hör ihop med hans fokusering på 

samhällsskildring. 

I filmatiseringen ser vi hur de andra växlar blickar med varandra under bönemötet. Mia 

ser konfunderad ut, Albert ser plågad ut och Hedvig förbjuder farmor att ha fler bönemöten.
37

  

Romanen ger oss en tydligare bild över vad Mia kände inför det hela, det visar sig vara mogna 

tankar för en sjuåring: hon är stolt över sitt hushåll, tycker att allting ser fint ut och att det 

måste vara någonting speciellt med dem eftersom de inte var som vanligt folk (s. 357-362). I 

filmatiseringen är Mia en bifigur i hela bönemötet, hon sitter stilla på sin stol utan repliker och 

hennes blick visar att hon inte vet vad som försiggår. Bönemötet är ett exempel på hur Sjö-

strand valt att dämpa Mias personlighet och lyfta fram Hedvigs perspektiv. Hedvig är den som 
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får flest minuter framför kameran och när hon går ifrån bönemötet mitt i för att sätta på kaffe 

är det hennes rörelser vi får följa och inte Mias.  

Svenska kyrkan fungerade som disciplinerande för de fattiga, det fanns få auktoriteter 

att se upp till och bönder fick utföra Guds vilja. I romanen skildras det här på många sätt, 

främst ser man det i samtalen Hedvig har med grannkvinnorna eller i de funderingar Mia får 

efter att ha fångat upp de vuxnas samtal. I romanen beskrivs det hur Hedvigs far tvingade bar-

nen att bita sillen i buken först och inte i ryggen, trots att det godaste fanns i ryggen, för man 

skulle akta sig för frosseri. Det här förklarar Martinson så här: 

 

Luther spökade i knekttorp och bondgård, Luther som införde råhetens godtycklighet genom 

den gudomlig vordna husagan och lät Guds vilja utföras av bönder i stället för av en präst. Vad 

själavården eller persondaningen kunde vinna på detta var väl endast att det blev ännu mörkare, 

hårdare och konturlösare sinnen och själar än dem prästväldet pressat fram (s. 284).   

 

I romanen beskrivs det att Hedvig tyckte att hennes far var allt för ond för att kunna vara en 

troende, de som trodde på Gud och Hans godhet kunde inte vara så elaka. Hon ansåg sig själv 

som troende men samtidigt såg hon ingen praktisk nytta i att vara aktiv troende eftersom en 

bön till Gud ger inte maten på bordet vilket hårt arbete gör.  

I filmatiseringen är det svårt att tyda hennes syn på Gud, det är med hennes repliker som 

vi får bilden av hennes tro: ”Gud gör väl vad han vill, vad jag än tycker och tänker”.
 38

 Hon 

syftar på alla de gånger som hon har fått slita för att få en bit mat under dagen samt den eviga 

ovisheten om det kommer bli någon mat nästa dag. På grund av religionens dämpade roll i 

filmatiseringen är det inte lika tydligt skildrat hur svenska kyrkan fungerade som en kväsande 

makt i samhället. Sjöstrand har valt att prioritera andra delar av samhällsskildringen.  

Det är en deskriptiv bild av religiösa handlingar Sjöstrand ger och inte djupa och reflek-

terande tankar av varken Mia eller någon annan. Skillnaden gör att Mia och de andra inte ver-

kar vara lika religiösa och eftertänksamma inför Jesu ord som de är i romanen. I romanen le-

ver de strängt efter bibelns ord och reflekterar många gånger på Jesu ord. I filmatiseringen 

gifter sig Hedvig och Albert i kyrkan och man ser hur Hedvig ser vördnadsfullt på prästen när 

han läser upp hur en hustru och en make ska vara mot varandra när de har ingått äktenskap, 

Albert kollar mest på klockan och vill gå därifrån.
39

 Det avsnittet finns inte med i romanen 

och vi får inte läsa hur Hedvig eller Albert kände sig när de stod inför prästen; om det mest 

                                                 
38

 Mor gifter sig, avsnitt 2, 02.01.1980 
39

 Mor gifter sig, avsnitt 1, 26.12.1979 



15 

 

var av tradition eller av vördnad inför Guds ord som de ville gifta sig i kyrkan. Sjöstrand kan 

ha tagit med episoden i kyrkan för att ge tittaren en bild av hur ett bröllop för samhällets 

mindre välbärgade kunde se ut eller för att möjligtvis visa en mer intimare och kärleksfullare 

relation mellan Hedvig och Alberts. Sjöstrand har även tagit med två av begravningarna av 

Hedvig och Alberts barn som dog av förtidig födsel, de står sida vid sida och sörjer den bort-

gångna. I romanen finns inte begravningarna skildrade eftersom Mia inte var närvarande.  

Det finns en episod i både roman och filmatisering när Mia tänkte gå från klassrummet 

för att leta rätt på hennes bästa vän Hanna utan att be fröken om lov. I stället för att ge Mia ett 

straff talar läraren förstånd med henne. I romanen är det mer än vad Mia klarar av, hon förstår 

inte och blir förvirrad och jämför läraren med Gud:  

 

Nu hatade jag inte, älskade henne inte heller, jag fruktade. Hon liknade den förfärlige Gud jag 

läste om i farmors postilla. Han som såg i mörkret. Han som for omkring och straffade och lev-

de som en tyrann världen runt, han som hade lov att göra precis allting utan att någon straffade 

honom (s. 92).  

 

I filmatiseringen är hennes jämförelse med Gud borttagen och i stället ser man en flicka som 

får en reprimand av sin fröken utan religiösa förknippningar. Ett av straffen som Mia får av en 

annan lärare är att hon inte får läsa morgonbön med de andra, vilket Mia inte förstår hur det 

skulle ses som ett straff. Det är två exempel på hur kristendomen speglades i skolbänkarna vid 

sekelskiftet och vad lärarna lärde ut till barnen. Åsikter om kristendomen kom från olika håll 

och inte bara från läraren utan från föräldrarna, grannkvinnorna med flera. I romanen hör Mia 

att folk talade om Jesus som något ingen människa kunde uppnå, att han skulle vara utomor-

dentlig och hon kunde inte förstå sig på det. Så här kunde hennes funderingar se ut:  

 

Dessutom var han en gud, något trolleribetonat. Jag undrade så mycket på denna Jesus. Varför 

hans far lät honom dö. Om han gått olovandes till jorden och Gud blivit arg på honom. När jag 

talade ut mina tankar för mor sa hon att de var syndiga.  

- Gud gav oss sin son, sa hon.   

- Skulle du vilja ge bort mig att hänga på ett kors?  

- Jag tror du blir mer och mer vriden, unge. Det är ren elakhet. Du vet mycket väl hur du ska 

bära dej åt för att veta hut. (s. 287)  
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Liknande exempel är borttagna i filmatiseringen och vi får inte se hur Mia tänkte och funde-

rade kring Gud, Jesus och religionen vilket är på grund av Sjöstrands utsovring av stoffet och 

val av annat fokus.  

I romanen står det att Mia fann ett stort nöje i att läsa upp dikter inför klassen. Hon 

skrev egna dikter som hade religiösa inslag, tack vare hennes läsning av skillingtryck och bi-

bel. I filmatiseringen är det här helt borttaget och vi får inte se när hon läser i bibeln eller läser 

religiösa dikter i klassrummet (s. 105).  Det som inte är borttaget är de gånger som Mia ber 

sin aftonbön, det gör hon i stort sett varje natt innan hon somnar men också när Hedvig föder 

det första barnet ber hon om att hennes mor ska bli frisk.
40

  Känslan i romanen av ett barns 

rena tro på Gud finns kvar i filmatiseringen men inte hennes ärliga funderingar kring vem 

Jesus var och hur man skulle leva som god kristen. Sjöstrand har enbart med rent beskrivande 

religiösa handlingar och inte djupa tankar.  

Familjelivet under sekelskiftet 

Det står beskrivet i romanen hur Mia tänkte sig att allt det vackra som fanns bara var för hen-

ne och att hon kände att de andra barnen inte förstod sig på det. De andra barnen ville bara 

leka mamma-pappa-barn vilket Mia var uttråkad på eftersom hon alltid fick spela barn. När 

hon spelade fick hon ihopkrupen leka att hon kom ut från flickan som spelade mamma och 

hon fick bara hugg och slag. När de skulle äta fick hon sitta en bit ifrån i lekstugan och vänta 

tills de ”vuxna” ätit upp. De som spelade pappa lekte oftast fulla vid de flesta händelserna i 

familjen (s. 106 f.). När Mia är med i leken får hon se, genom att iaktta de andra barnen, hur 

en del familjer kunde ha det hemma bakom stängda dörrar. Hur föräldrarna kunde vara mot 

varandra och mot barnen vilket inte alltid var idylliska bilder. I filmatiseringen finns inte bar-

nens lekar skildrade och vi förlorar inblicken hur familjelivet kunde se ut i andra hushåll, det 

är enbart familjen Stenman som finns skildrat. 

I romanen finns det berättat hur Hedvig en kväll inte kommer hem den tiden hon brukar, 

grannfrun kommer över och tar med Mia till Hedvigs jobb som är på Bergmans bryggeri. De 

alla tre går och äter på en restaurang strax vid infarten till Saltängen innan de går hem. Hedvig 

som tjänat extra med pengar den dagen bjuder på stekt potatis, kött och lök, smörgås, ost, 

svagdricka, sviskon och mjölk (s. 115-124). Den här episoden som visar hur en måltid på en 

restaurang kunde se ut finns inte filmatiserad och vi får i stort sett bara se måltiderna när de 

hade dålig ekonomi och åt det de kunde komma över. Bortfallet ändrar bilden av familjen 

Stenman och deras situation. De dricker kaffe så ofta de har råd i både roman och filmatise-
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ring. Har de inte så mycket pengar gör Hedvig avkok på kakaobönor eller när de har långt till 

en handelsbod gör hon rågkaffe. Martinson berättar själv vad deras kost kunde bestå av: 

 

rågmjölsgröt med sirapsvatten, mjölk då det var råd, hästkött, knackvurst, sällan smör. Köttsop-

pa och kött och pepparrot eller köttbullar på söndagarna, när det fanns arbete. Vad vi åt under 

arbetslöshetsperioderna skäms jag att tala om. Cikoriakaffe utrört med sirap och ibetat rågbröd, 

ofta köpt gammalt för billigt pris, var ofta enda målet för dan, även då det fanns arbete.
41

  

 

I filmatiseringen kan vi själva välja om vi vill studera maten på deras tallrikar eller lägga fo-

kus på samtalet vid middagsbordet. I romanen är det Martinson som bestämmer vad vi ska 

lägga vår fokus på. 

Ett stort parti i romanen som Sjöstrand har tagit bort är besöket hos grannen Karlbergs 

bror och familj. Mia är den dagen med om sitt första litterära möte med vuxna och blir mycket 

förtjust i mannen i huset. Det är ett parti där Martinson ger oss en detaljerad beskrivning hur 

en familj kunde se ut som levde ute i skogen långt ifrån släkt och grannar. Varje stolsben var i 

den höjd det krävdes för att de elva barnen skulle nå upp till matbordet. Barnet Mia blir för-

vånad eftersom det var vanligt att statarfamiljer lät barnen stå bredvid ”i en klunga med fing-

rarna i munnen och se på, medan främmande bjöds på vad som fanns” (s. 304). Till lunch äter 

de raggmunk med ”sirup” och det var det godaste Mia ätit. Mannen läser högt för barnen ur 

”Kristens resa” efter middagen och när en av döttrarna säger att allt som står i den boken finns 

i bibeln vill Mia genast hem för att läsa och hitta partierna (s. 318). Mia tycker att mannen i 

huset är det vackraste hon sett under hela sin barndom, ”alla män jag överhuvud sett, bleknade 

bort till krymplingar, fulingar, som på kvällen i mörkret tog fason av enbuskar och tallruskor 

och stod färdiga att störta över en, när man kom skälvande i knävecken från vedboden eller 

handelsboden.” (s.296). Mötet med mannen och hans familj gör stort intryck på Mia och han 

återkommer i hennes tankar i romanen flera gånger efteråt.  

I filmatiseringen finns inte den här episoden skildrat trots att Martinson återkommer till 

händelsen flera gånger. Det var tack vare mannen i huset som hon fick upp ögonen för bibeln 

och hon lärde sig att man blir inte lyckligare av yttre ståt som dalkulleväskor. Det är även av 

mannen som hon får lära sig att män som dricker är olyckliga och inte elaka. Bilden av famil-

jelivet som filmatiseringen skildrar är huvudsakligen den Hedvig och Albert ger oss. I filmati-

seringen är det en enhetlig bild av männen som Mia har, ovårdade, supna och elaka, medan 

hon i romanen tycker om minst en man: mannen i skogen. 
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Till följd av det ändrade perspektivet och borttagandet av de andra familjerna ger Sjö-

strand oss en annan bild av familjen Stenman.  Hans tolkning och koncentration av skildring-

en av familjen Stenman ger oss en mer harmoniserad bild av hur familjelivet i samhället kun-

de se ut: det finns möbler, mat på bordet och mannen i huset är inte full vid varje viktig hän-

delse. I romanen får vi se familjer som slår sina barn och som inte har råd med mat eller klä-

der vilket Sjöstrand har tonat ner. Det kan höra ihop med att Sjöstrand blivit tvungen att prio-

ritera bort en del av romanens delar för att få fram sitt budskap i det tänkta tidsformatet. Det 

kan även vara ett sätt för Sjöstrand att lägga mer tyngdvikt på äktenskapet mellan Hedvig och 

Albert som ett lyckligt och samordnat par.  

Skildringen av männen 

Ebba Witt-Brattström har i sin avhandling om Martinson skrivit utförligt om den manliga bil-

den som målas upp i författarskapet. Det som är synonymt med manligt är egoism, superi, 

sexuella driftsutlevelser, lättja, opålitlighet, kärlekslöshet och snusighet. Kvinnorna i sin tur 

står för motsatserna, de självuppoffrar sig, tar inte till flaskan, håller på sin sexualitet, är fliti-

ga på sina arbeten eller i hemmet, är kärleksfulla och håller sig själva rena. Dessa egenskaper 

utvecklades av kvinnorna som nödvändiga i det agrara samhället. I det industrialiserade sam-

hället som Sverige allt mer skulle komma in i, särskilt omvälvande vid de åren som romanen 

skildrar, var det andra egenskaper hos kvinnan som värdesattes. Kvinnan värdesätts under 

mannen och hans inkomst, de tjänar inte till sitt eget bröd utan är beroende av mannen.
42

 Det 

här ser man tydligast på Mias moster: med sin man Janne och deras barn flyttar de ut på lan-

det i Hagby där han startar en egen firma. Mostern som i hela sitt liv arbetat och bott i staden 

blir handfallen när hon blir bondfru och ska ta hand om gården.   

Könskampen får stort fokus i romanen och det som skildras är att mannen är normen. I 

romanen ser Mia att kvinnorna är kluvna inför männen, kvinnorna ”sparkar neråt och slickar 

uppåt”, om man ska använda uttrycket från Witt-Brattström. I romanen blir Mia förvirrad av 

sättet hennes mor behandlar Albert eftersom det är olikt från hur hon talar om honom när han 

inte är närvarande, ena stunden ska han ha den bästa maten för att i nästa stund använda ho-

nom som ett exempel som Mia inte ska ta efter.
43

 Kluvenheten inför männen visar sig även i 

filmatiseringen och kvinnorna talar illa om sina män när de inte är närvarande. Hedvig och 

moster tvistar om vad som var bäst: en man som super och är elak eller en man som är elak 

men nykter. Varpå Hedvig fortsätter ”bäst vore det med en snäll man som inte söp” och mos-
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ter svarar hånfullt ”var ska du hitta den, den får du nog yxa till själv först”.
44

 Hedvig menar 

vidare att nog finns det karlar som är som de beskrivit men de gifter man sig inte med, ”man 

väljer i väpplingen och stannar i starrgräset” (s.444).
45

 

I romanen förklaras det varför morbror Janne inte dricker: ”något annat brände och sjöd 

i honom mer än någonsin spriten skulle ha gjort, han var eftertraktad på marknaderna för att 

han inte söp, men han slog människor och djur då han ville fort fram, han var ökänd för sin 

lust att slåss och för sin grymhet mot hästarna.” Mia berättar att hon tycker han har ett fasci-

nerande mimspel och var levande, så levande att han fyllde rummet och de andra var biperso-

ner (s. 430 ff.). Under den tiden som Hedvig och Mia bodde i Hagby gick det inte en dag utan 

att Hedvig och morbror hade dispyter. Moster sa att det var den bästa tiden hon haft sedan hon 

gifte sig med honom för nu hade han någon annan att bråka med som han inte vågade slå. 

Morbror Janne skildras emellanåt som en god man. När Hedvig beklagar sig för att det inte 

finns något jobb för henne i närheten talade han lugnt ”det skall ordna sig Hedvig. Jag får 

pengar endera dan, säj då bara till” (s. 441).  

När Albert Stenman kommer in i bilden i romanen utvecklar Mia en svartsjuka eftersom 

hon anser att hon inte får den uppmärksamhet av Hedvig som hon behöver och vill ha. Mar-

tinson målar upp Albert i romanen som en försupen karl som har lätt för att brusa upp, har 

svårt att underordna sina arbetsgivare och behandlar Mia orättvist. Martinson gestaltar att den 

bild Mia som barn har mot männen är vanligtvis likadan. Så här beskriver hon rädslan Mia har 

för gubbar: ”gubbar var jag rädd för. Min erfarenhet av gubbar var: snus, brännvin, eder och 

elakhet. Andra saker värre att förtiga” (s.261). När Hedvig och Mia flyttar in till moster i 

Hagby bor där några så kallade sjassare en bit ifrån. När Mia ser på dem ser hon sin styvfar 

Albert: stubbmustasch, borstigt hår, stora blanka ögon och vårdslösa slängar på axlarna. Bil-

den är långt ifrån den hon fick av mannen som bor ute i skogen.   

I filmatiseringen är bilden av Albert annorlunda och man får mer sympati för honom. 

Det är en familjefar som gör rätt för sig och som är snäll mot Hedvig och Mia. I filmens första 

avsnitt får vi se hur Mias morbror Janne är en dålig man och i jämförelse är Albert en bra 

man. När Albert får sin första lön som gift bär han hem flera flaskor öl och en flaska rent trots 

att det var en liten lön på tre personer, han menar att det är ju ändå midsommar. I romanen 

finns inte midsommarfirandet speglat men Sjöstrand har valt att lägga till en av de svenskaste 

högtiderna. Han förankrar berättelsen i det svenska samhället och ger tittarna en tydlig bild av 

dåtidens Sverige. En annan möjlig förklaring till Sjöstrands tillägg är hans placering av mid-
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sommarafton i filmatiseringen. Det är den första helgen i det nya huset och visar en harmoni-

serad bild av familjen Stenman utan ekonomiska bekymmer eller dispyter mellan makarna. 

Midsommar är en högtid som infaller när natten är som kortast och symboliserar sommarens 

början.    

I filmatiseringen får vi se Albert på mycket bra humör samma dag som Mia börjar sko-

lan på det nya stället. Albert talar snällt mot Mia vilket inte stämmer in på bilden vi fått i ro-

manen. Mia går en annan dag till Albert med lunch när han jobbar ute på åkern, han är snäll 

vid henne, nyper henne i kinden och hon får åka med på lasset.
46

 När Hedvig letar nytt arbete 

trots att hon precis varit sjuk på grund av en förtidig födsel tycker han inte att hon ska åta sig 

mer än vad hon orkar. När barnet var nyfött och det var oklart om det skulle överleva eller 

inte säger han ”förstår du inte att jag är lika orolig för den lilla som du” och han sörjer lika 

mycket när barnet har dött som Hedvig.
 47

 Han målas upp som en bra familjefar i filmatise-

ringen vilket han inte gör när vi i romanen enbart får Mias tankar och åsikter om honom. 

Hennes svartsjuka gentemot Albert och Hedvig får stort fokus i romanen.  Svartsjukan är svår 

att urskilja på de få repliker som Mia har i filmatiseringen. 

Första gången som Albert målas upp som en dålig make i filmatiseringen är när det 

kommer fram att han varit otrogen. Den andra kvinnan kräver honom på pengar och han blir 

tvungen att skriva på ett papper från domstolen. Hedvig blir rasande, särskilt som det kommer 

fram att han har hållit på länge då den andra kvinnan fött barn samma dag som Hedvig. Albert 

och Hedvig bråkar och slåss med varandra, till slut lämnar han huset. Otrohetsaffären är inte 

tillagd av Sjöstrand utan finns i romanen men där framställs han som en dålig make långt tidi-

gare. Efter att Hedvig säger ”han kommer igen, han kommer tillbaka” svarar Mia med ”hop-

pas inte det”, en replik som får starkare innebörd i romanen då läsaren vet vad Mia tycker om 

Albert. Hedvig söker tröst hos farmor Sofie i både roman och filmatisering för att hon är den 

enda som känner Albert. Det är inte hans biologiska mor utan hon var gift med Alberts far-

bror. Alberts biologiska föräldrar var under hela hans uppväxt frånvarande varav hans far var 

alkoholist och försvann långa perioder med andra kvinnor. Hans farbror var sträng och slog 

barnen de kvällar han var hemma. Farmor Sofie lovordade Hedvig och menar att Albert är 

fäst vid henne och att allting kommer att bli bra.  

Försoningen mellan Hedvig och Albert börjar när de bor hos farmor Sofie. Han har inte 

setts till på flera veckor när han en natt knackar på dörren. Albert kommer in med mössan i 

handen, trasiga kläder och ett sönderslaget ansikte. Han ramlar ihop på golvet och hulkar fram 
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”jag har blivit sjuk, de har gett mig stryk, de har nästan slagit ihjäl mig, för de säger att det är 

jag som har smittat ner [med en könssjukdom]”.
48

 Hedvig har länge tänkt att någonting måste 

hända honom personligen för att han ska ändra sig. I romanen kliver Mia upp ur soffan och 

går fram till honom när han sitter på golvet och gråter ”Du kunde väl vara ordentlig. Vi har 

haft det så dant för din skull, och bonden kommer att stämma dej, och morbror ska klå dej så 

fort han får tag i dej” (s. 474). Hon lutar sig mot honom och sätter sin trubbiga näsa intill hans 

sotiga förgråtna ansikte. Här kan man se hur Mia börjar ändra sin bild av honom och deras 

försoning inleds. I filmatiseringen sitter hon kvar i sängen under hela de vuxnas samtal och 

säger i stort sett ingenting, hon tar inga initiativ eller visar sig modig. I romanen förändras 

hennes bild av Albert ytterligare efter att hon sett hans röda medlemsbok i en fackförening: 

”min styvfar blev mer och mer annorlunda, tyckte jag. Han var inte alls lik den, som jag tyck-

te så illa om. Det var mer luft och rymd omkring honom än om mor. Och här gick han med en 

underlig bok” (s. 482). I filmatiseringen finns inte hans medlemsbok med trots att Sjöstrand 

valt att fokusera på arbetsvillkoren. 

Den positivare bilden av styvfadern som skildras genom hela filmatiseringen gör att den 

tydliga könskampen som romanen tar upp inte är i centrum. Det är inte en försoning mellan 

Mia och Albert på samma sätt som i romanen eftersom deras relation var mer harmoniserad. 

Perspektivet är flyttat till Hedvig och så även försoningen, det är Hedvigs förlåtelse av Albert 

som står i centrum.  

Julafton hos familjen Stenman 

Martinson inleder med orden ”Det är julaftonseftermiddag. Sex gröna, hårda äpplen ligger på 

en tallrik. Lika många ligger uppradade inne hos [grannen] Olga” (s. 334). Precis som inne 

hos Stenman hade Olga och hennes man Karlberg blåstärkta gardiner, trasmattor och blåelse-

blommor på spiseln helgen till ära. Martinsons beskrivning av hur kvinnorna gjort det julfint 

stämmer in på filmatiseringen och det hon detaljerat beskrivit får vi visuellt berättat.
49

  

Hedvig uppmanar grannen Olga i både film och roman att klä på sig en klänning och 

inte bara gå i särken. Olga är osäker för att hennes man Karlberg inte tycker att man ska ”klä 

sig” när man är hemma, Hedvig säger att Karlberg nog ska få om han säger någonting sådant. 

I romanen hör Mia hela samtalet och tänker för sig själv att Hedvig skröt ”hon var minsann så 

rädd för min styvfar, hon kunde ’ge’ honom litet i stället” (s.336). Den här repliken finns inte 

med i filmatiseringen och är ett exempel på hur hennes tankar försvinner, vi får inte veta att 
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hon vill att Hedvig ska ge Albert stryk. Bilden av Albert som elak och orättvis förändras i 

samband med att tankarna tagits bort. 

I roman och i filmatisering blir Mia kvar ensam i det julpyntade rummet medan Albert 

åker för att hämta farmor Sofie och Hedvig tar hand om kvällsmjölkningen. Innan Hedvig går 

säger hon ”du ska få se Mia, det kanske blir en skaplig jul” (s. 338) vilket är en replik som 

Sjöstrand kopierat rakt av till manuset. Filmatiseringen och romanen berättar båda hur bränn-

vinet ändrar stämningen men på olika sätt. I romanen får vi läsa hur den vuxna Mia frågar sig 

själv hur hennes mor kunde vara optimistisk när det låg tre liter brännvin och väntade. I filma-

tiseringen ser vi hur männen skrockar och gnider händerna när de ska hämta brännvinet. Det 

är scener i stil med den här, som Sjöstrand lagt till för att få med det vi i romanen får läsa från 

Mias funderingar. Mycket av hennes tankar har försvunnit men en del kommer fram i form av 

tillagda repliker eller scener. I filmatiseringen får vi se hur Hedvig i nästa scen kommer hem 

från mjölkningen och Sjöstrand har därmed tagit bort partiet när Mia läser bibeln medan hon 

väntar. Vilket är exempel på att filmatiseringen har en minskad religiös prägel. Med identisk 

dialog som filmatiseringen säger Hedvig:   

 

Det blir nog en trevlig jul det här. Karlberg är full och har hotat bonden med stryk. Han har levt 

som en galning uppe i ladugården, nu är han på väg hit ned. Stackars Olga, det blir en fin jul-

kväll hon får, aldrig kunde jag tro Karlberg var ett sånt as till karl. (s. 340) 

 

Genom dialogen kan likheten mellan roman och film vara i stort sett total och dialogen kan få 

en betydelse i filmatiseringen som den inte hade i romanen. Dialogen är i stort sett identisk 

med den som Martinson skrivit genom hela filmatiseringen. Eftersom Martinson har bevarat 

mycket av det muntliga berättandet, med talspråkliga inslag och ett direkt språk uppstår det 

inga komplikationer att kopiera rakt av. Det är en stark fördel för filmatiseringen och ger 

samma känsla som romanen har. På samma sätt som Martinsons språk når ut till läsarna når 

Sjöstrand ut till tittarna.  

Hedvig och Mia hör hur Karlberg kommer hem och är berusad, han slår i möbler och 

skriker ut saker. Martinson förklarar i romanen hur ”julen gjorde sitt inträde som vanligt i 

statstugan, till vettskrämda kvinnor och ungar som satt i hörnen och undrade över jul” (s. 

342). Hedvig som kunde bli tvärarg och ”helst ville gå till handgriplighet” (s. 342) rusar ut till 

Karlberg. Händelseförloppet och dialogen som följer i romanen är identisk med filmatisering-

en. Karlberg spottar ut sitt snus på de rena gardinerna vilket får Hedvig att tappa besinningen. 

Witt-Brattström menar att Hedvig känner att han inkräktar på renligheten och prydligheten 
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som kvinnorna eftersträvat när de gjort fint i hemmet.
50

 I romanen ger hon honom ”en spark 

där bak” (s. 343) och ”dängde på honom” (s. 343) medan hon i filmatiseringen slår på honom 

med en sopkvast.  

Till skillnad från romanen är människorna i filmen alltid synligt närvarande och ordlös-

heten är ”ett tecken, en karaktärsegenskap och ett dilemma”. I romanen är inte människor 

närvarande när de är tysta eller när de inte omtalas.
51

 Mia berättar i romanen som om hon står 

bredvid i samma rum och ser på bråket med Karlberg, ”mor kunde ge på honom, om hon bara 

ville ge på min styvfar likadant, han som var så le ibland” (s. 343). Här ser vi återigen hur 

filmatiseringen tagit bort Mias tankar vilket gör att hennes ogillande mot Albert försvinner. I 

filmatiseringen står hon inte i samma rum utan sitter ihopkrupen på kökssoffan och ropar grå-

tandes att Hedvig ska komma tillbaka innan han slår ihjäl henne. Det är en ängsligare Mia 

som presenteras och inte den självsäkra och modiga Mia som finns i romanen.  Att Mia fram-

ställs med en annan personlighet i filmatiseringen kan höra ihop med Nina Ullerstams skåde-

spelartalang. Ullerstam var enbart elva år vid inspelningen och i realiteten är det svårare att få 

ett barn att agera och handla vid händelser än vad det är att skriva om ett barn i en roman. Vid 

en del scener ser man hur skådespelerskan Ullerstams röst har tagits bort vid den aktuella sce-

nen och hur hennes röst har lagts till i efterhand genom en inspelning i en studio. Skådespe-

larna som spelar Hedvig och Albert ger även de en annan bild av karaktärerna. Det ändrade 

fokus till Hedvig kan höra ihop med att Gurie Nordwall var gift med Sjöstrand och han anpas-

sade rollen och manus efter henne till att ge filmatiseringen en moderlig och stark kvinna. 

Hans Wigren i Alberts roll spelar på hans goda utseende och karaktär vilket ger ett annat in-

tryck än den bild man som läsare fantiserar ihop efter den beskrivning Martinson ger.  

Martinson ger tidsangivelsen att den är elva på julaftonskvällen när Hedvig och Mia går 

ut för att leta efter Albert, i filmatiseringen kan den lika gärna vara fyra på morgonen som nio 

på kvällen. Bonden berättar att Olga låg och sov hos dem för det gör hon alltid när Karlberg 

druckit. Bondfrun fyller i ”om inte Olga hann i väg en vacker dag Karlberg kom hem drucken, 

så blev det mord” och repliken visar hur kvinnorna såg på männen och deras drickande (s. 

351). När Hedvig tidigare på dagen berättat att Albert inte har druckit sedan de flyttade dit 

säger farmor ”ja vi har hållit förböner för honom i bataljonen, för dig och din flicka också, 

Hedvig. Du ser det hjälper” (s. 349). Hedvig som inte är särskilt troende säger bistert att de 

borde hållit förböner tidigare så hade de sluppit mycket. I stallet hittar de Albert som somnat. 

Hedvig låter honom ligga där över natten och muntrar ”jo, det hjälper visst att be till Jesus” (s 
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352), repliken från filmatiseringen är inte identisk men liknande ”det hjälper visst att be för-

böner” och Hedvigs skepsis mot religionen och att be böner visar sig.   

När de kommer tillbaka in i värmen känner Mia att julstämningen sakta kom tillbaka en 

aning, rummet var stilla och fint med rena lakan och med mat på bordet: rödbeta, inlagd sill, 

en bit ost, lutfisk och gröt. Hedvig åt i romanen ”som om hon fått aptit sen hon var säker på 

att vi skulle bli ostörda” i filmatiseringen äter hon ingenting (s. 353). Julstämningen och käns-

lan som Martinson beskriver i romanen har Sjöstrand fångat. Kameran sveper genom det ny-

städade rummet, på julmaten och på julgranen. Farmor sover fridfullt i sängen och det är bara 

Hedvig och Mia vakna. Hedvig smeker Mia över håret och vi ser tydligt hur Mia trivs med att 

få fira julafton ensam med sin mor. Den ouppnåelige drömmen som vid vissa tillfällen gick i 

uppfyllelse.  

I både roman och filmatisering får Mia en grönstickad tröja, Hedvig understryker att 

hon delat på betalningen med Albert. I romanen säger Mia att hon tror att Hedvig säger så 

”för jag skulle tycka om honom. Jag tror så än” (s. 354). I filmatiseringen kan Hedvigs under-

strykande tolkas på två sätt, antingen som i romanen eller att det är Albert som betalat för den 

eftersom Hedvig inte hade råd själv och ljuger om det.  

Det valda partiet är ett bevis på hur kvinnorna är de som städar och ordnar i hemmet och 

männen som representerar det ovårdade och bara bryr sig om sig själva. Partiet visar att reli-

gionen har en viktig del i varje hushåll, särskilt under julhelgen, men att det fanns olika syn, 

en del tror på böner och andra inte. Partiet är ett starkt bevis på hur Mias tankar försvinner i 

filmatiseringen och hur fokus är flyttat till Hedvig, det handlar om Hedvigs kamp om en fin 

julhelg med familjen och inte Mias svårigheter att acceptera styvfadern. En viktig likhet mel-

lan roman och filmatisering är Mias önskan om att få ha sin mor för sig själv, man ser hur hon 

njuter av att få vara vaken och äta gröt med mor vid sin sida och man känner hur det inte blev 

riktig jul förrän de visste att de kunde vara ostörda. Sjöstrand väljer att lägga filmatiseringen 

så nära boken för att det bevarar samma känsla och han kan vara ute efter samma sak som 

Martinson: få mottagaren att se historien om proletärflickan Mia. 
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Sammanfattning 

Den här undersökningen är ett exempel på vad som händer i överföringen från roman till en 

film. Undersökning av likheter och olikheter och det som regissören har valt att lägga till re-

spektive ta bort. Det har inte varit en studie i hur trogen filmatiseringen är till romanen utan 

om regissören har lyckats återskapa samma känsla som romanen gav. Slutsatsen är att Sjö-

strand lyckats bibehålla samma känsla och samtidigt skapat en ny. Han har valt att lägga till 

flera nya scener som ger ett rikare omfång kring karaktärerna och händelseförloppet samt tagit 

bort de scener som inte tillför till hans intention. Filmatiseringen vinner inte bara den publik 

som läst romanen utan kan stå på egna ben. 

Det är många episoder och karaktärer i romanen som är borttagna: familjen som bor i 

skogen, familjen som inte har råd att köpa möbler och många andra från Martinsons rika per-

songalleri. När Sjöstrand valt att lägga fokus på enbart familjen Stenman och deras vardagsliv 

ger det en tydligare bild av Mia och hennes familjerelationer.  Det mer breda perspektivet på 

familjelivet försvann. Vi får förstå Hedvig, Albert och farmor Sofie på ett annat sätt tack vare 

skådespelarprestationerna och scenografin.  

I film är berättarperspektivet nästan alltid i tredje person och det är kameran som be-

skriver vilket ger oss en annan sida av händelseförloppet. Vi skapar vår egen uppfattning till 

skillnad från romanen där vi fick förlita oss på den bild Martinson gav oss. Tystnaden som 

infinner sig vid vissa tidpunkter kan bara en kamera illustrera vilket ger en annan bild av per-

sonerna.  

Perspektivet i den här filmatiseringen är flyttad från Mia till Hedvig vilket ger ny vinkel 

på samma stoff. Det är inte Mia som reagerar på händelserna med sin modiga och utåtriktade 

personlighet. Tydliga exempel är hennes reaktioner när barnen vill leka med henne för att hon 

har en ny klänning eller hur hon reagerar när Hedvig bråkar med grannen Karlberg. Person-

lighetsförändringen och faktumet att skådespelaren Nina Ullerstam har få repliker har gjort att 

protagonisten blivit Hedvig. Det handlar om den hårt slitande och starka kvinnan som står upp 

för sig själv, sin utomäktenskapliga dotter och i viss mån sin nye make Albert. Hedvig blir 

den nya förebilden. Filmatiseringen förlorar de komiska och naiva exemplen på barnets oför-

ståelse till de vuxnas värld. Genom att filmatiseringen är i Hedvigs perspektiv får vi se som 

tittare se hur det ser ut inne i fabrikslokaler vilket den vinner på.   

Det är en ny bild av Albert som målas upp när vi får se honom genom Hedvigs ögon. I 

romanen fick Mias relation till Albert beskriva hans personlighet. Vi kan läsa in svartsjukan 

och Mias ogillande i de få repliker som Ullerstam har men det är inte längre i hennes repliker 
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bilden av Albert skapas. I filmatiseringen är han i större sträckning en familjefar som värnar 

om sitt hushåll och bryr sig om kvinnorna i sin familj. Det är inte borttaget att han är frånva-

rande under långa perioder inne i staden med andra kvinnor och sina alkoholiserade vänner. 

Hans aggressiva humör och frånvaro är lika starkt skildrat som de kvällar han kommer hem 

med middag eller låter Mia åka på hölasset. Hur han behandlar Mia orättvist och elakt är där-

emot borttaget. Det är huvudsakligen det avundsjuka barnet Mia som ger oss bilden av honom 

i romanen och inte den vuxna Mia med det historiska perspektivet. En bild som formats av 

hennes längtan efter att få ha sin mor för sig själv för första gången i sitt sjuårige liv.  

Det konstnärliga skälet till den ändrade bilden av Albert är att Sjöstrand tolkar Albert 

utifrån de faktiska handlingar som Albert utför i romanen och utifrån Hedvigs kärlek. Han 

försörjer Mia trots att det inte är hans eget barn och han kommer alltid tillbaka när han varit 

borta. Inte som en ynkrygg utan som en man som insett hur mycket han älskar Hedvig och 

behöver sin familj. Med tiden som hans biologiska barn fortsätter att dö av förtidiga födslar 

accepterar han Mia allt mer som sin egen dotter. Sjöstrand bygger bilden av Albert på hur han 

troligtvis känner sig inombords och inte efter bilden barnet Mia ger i romanen. Albert dricker 

för att han är olycklig och inte för att han är elak. Hans olycka är från hans egen barndom: 

föräldrar som inte fanns med i bilden och en styvfar som slog honom. En välbärgad släkt som 

inte ger honom ekonomiskt stöd utan bara kräver uppassning av honom. Det är en mer sympa-

tisk bild av Albert i filmatiseringen än i romanen. Ett annat konstnärligt skäl till den ändrade 

bilden är skådespelaren Hans Wigren och hans charmiga utstrålning.  

Kvinnorna presenterar en kluven bild av männen i både roman och i filmatisering. Ena 

dagen är de inte någon man ska ta efter för att i nästa vara de som ska ha mest mat vid mid-

dagsbordet. I romanen kan man se hur barnet Mia lär och tar efter kvinnorna vilket inte går att 

se i filmatiseringen. Den bild barnet Mia har av männen är svår att fånga och inte lika central 

och utvecklad som i romanen. Det starka ogillande som Mia har för Albert utvecklas i vuxen 

ålder till att gälla alla andra män. Distansen som den vuxna Mia har finns inte i filmatisering-

en och vi förlorar en viktig synvinkel. Kvinnans kamp och skillnaderna mellan män och kvin-

nor står i fokus i romanen. Sjöstrand har samhällsskildringen och familjerelationerna i cent-

rum jämsides med kvinnans kamp. Det är samma händelser som skildras mellan könen men 

utan Mias reflektioner och tankegångar förlorar de sin kamp. Könskampens minskade fokus 

hör även ihop med att relationen mellan Mia och Albert inte är lika uttalad som i romanen.  

Bilden av Norrköping är utförligare i jämförelse med romanen. Sjöstrand lyfter fram ar-

betarna, strejker och arbetsförhållanden. Även böndernas villkor lyfts fram och hur stadens 

arbetstillfällen lockade. Vi får se i ett större perspektiv hur den enkla människan i Sverige 
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levde och det går att se filmatiseringen i ett större historiskt perspektiv. Det är en bit av histo-

rien som han sammanfogar i berättelsen om en liten flicka. Sjöstrands samtida samhälle finns 

inte återspeglat på det starka vis som Holm menar att det bör göra i filmatiseringar. Sjöstrand 

har hållit sig nära den samhällsskildring som Martinson gav. Däremot har han valt att minska 

ner på religionsskildringen vilket kan höra ihop med att Sverige var mer sekulariserat under 

slutet av 1900-talet i jämförelse med vad det var hundra år tidigare men det kan också vara att 

Sjöstrand blivit tvungen att prioritera vad han vill lägga fokus på. Att industristaden och ar-

betsförhållandena är i fokus hör ihop med att tidigt 70-tal hade en stark politisk prägel. Det 

går att se likheter i hur arbetarna (precis som vid sekelskiftet) förenade sig, gick ut i strejk och 

krävde bättre arbetsvillkor. Det hör också ihop med att han haft begränsat med tid och ut-

rymme och blivit tvungen att prioritera. Resultatet av utsovringen gör att de händelser Sjö-

strand valt att ha med får utvecklas mer och riskerar inte att falla platt.  

Det valda partiet visar hur familjen Stenman firar sin julhelg med farmor Sofie och 

grannarna Karlberg. Där finns exempel på det uppsatsen tagit upp gällande samhällsskildring, 

familjerelationer, skildringen av männen med mera. Det är ett tydligt exempel på hur Sjö-

strand, som också skrev manus, har valt att formulera dialogen. Dialogen följer romanen i 

stort sett hela tiden och det är tack vare Martinsons lättillgängliga språk. De scener eller den 

dialog som han har valt att lägga till är vanligtvis episoder som vi i romanen fick läsa oss till i 

Mias tankar. I dialogen ser man tydligast hur trogen Sjöstrand är till romanen och hur han har 

bevarat samt återskapat samma känsla. Det valda partiet visar även hur Mias personlighet 

förändrats i överföringen, hur hon har få repliker och inga självständiga reflektioner. Genom 

det valda partiet och resten av filmatiseringen får vi lära känna Hedvig, Albert och alla de 

andra på ett nytt och spännande sätt samtidigt som vi får en bit av historien om Sveriges bort-

glömda befolkning.  
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