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 Inledning 

Syftet med denna uppsats är att ge en helgjuten bild av den svenska författarinnan Moa 

Martinson som var verksam i svensk litteratur under förra hälften av 1900-talet samt 

analysera en av hennes romaner. Bland hennes romaner har jag valt att fokusera på den 

självbiografiska romanen Mor gifter sig från 1936.  

 

I kapitel I redogör jag för Moa Martinsons liv, författarskap och politiska engagemang. 

Hennes liv är intressant eftersom det var i många avseenden mycket svårt men hennes 

sinnelag och orubbliga tro på ett rättfärdigt samhälle lyfte henne över alla svårigheter. Hon 

är ett exempel på en människas seger över sina omständigheter. Trots att hon föddes in i ett 

av samhällets lägsta skikt, fick begränsad skolgång och kände både svält och osäkerhet 

från tidig barndom blev hon en av Sveriges största och mest provocerande författare. 

 

Moa Martinson var med i en våg av unga författare utan längre skolgång som steg in på 

den svenska litteraturscenen i början at 1900-talet. De har kallats proletärförfattarna och i 

kapitel II diskuterar jag detta fenomen eftersom jag anser att det hade en stor betydelse för 

Moa Martinson. Proletärförfattarna skrev gärna uppväxt - och utvecklingsromaner där en 

fattig pojke var i centrum och Moa Martinsons självbiografiska trilogi om Mia Stenmans 

uppväxt är det ända kvinnliga bidraget till denna genre.
1
 I kapitel 2.2 talar jag om 

primitivisternas kvinnosyn som förmodligen har eggat Moas längtan om att skriva om de 

kvinnor hon hade lärt känna och visa dem i all sin mångsidighet. 

 

I Kapitel III fokuserar jag på den första boken i trilogin om Mia, Mor gifter sig, som 

fascinerar svenska läsare än idag med sitt starka persongalleri och levande skildringar av 

arbetarklassens villkor i Sverige vid förra sekelskiftet. I kapitel 3.1 anger jag romanens 

intrig och kapitel 3.2 behandlar språk och berättarteknik. Att ändra samhället var en av 

Moa Martinson drivkrafter när hon debuterade som författare.
2
 I kapitlet Motsättningen 

mellan kvinno-och mansvärld undersöker jag det samhälle som skildras i boken med fokus 

på motsättningen mellan kvinnovärld och mansvärld. Kvinnor är nästintill maktlösa. Hur 

                                                        
1  Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson, Skrift och drift i trettiotalet, Norstedts, Göteborg, 1988, s. 

180. 
2  Kerstin Engman, Moa Martinson, Ordet och kärleken, Biografi, Stockholm, 1990. 
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påverkar detta skeva maktförhållande könens relation? Är det möjligt för kvinnor att 

bevara sin mänskliga värdighet trots fattigdom och maktlöshet?  

 

Moa Martinson var länge förbisedd av litteraturforskare och fick inte mycket plats i svensk 

litteraturhistoria som faktiskt var flera kvinnliga författares lott långt frampå 1900-talet. 

Hennes romaner hade också ganska låg status eftersom hennes stil, teman och politiska 

övertygelse inte uppskattades av de samtida kritikerna men hon blev trots det mycket 

folkkär på 1940 och 50-talet. Hon var sedan relativt bortglömd för att därefter 

återupptäckas av kvinnorörelsen under 1970-talet. På 1980-talet blev hon föremål för en 

uppmärksammad doktorsavhandling av litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström, Moa 

Martinson, Skrift och drift i trettiotalet (1988). Denna avhandling samt Kerstin Engmans 

biografi Moa Martinson, Ordet och Kärleken, Biografi från 1990 kommer jag att använda 

mycket och hänvisa till i uppsatsen.  
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Kapitel I  Moa Martinson 

1.1 Biografi 

Det finns nästan inget att läsa om Moa Martinsons barndom utom hennes egna 

självbiografiska romaner. Fattiga barns skolarbete blev inte bevarad och inga brev eller 

skrivna källor finns om hennes liv tills hon började själv skriva artiklar och kåserier i 

tidningar. Både litteraturforskaren Ebba Witt-Brattström och läraren och författaren 

Kerstin Engman har dock grundigt forskat  i Moa Martinsons liv och fått bekräftat mycket 

av det viktigaste som berättas i Mia-trilogin. Även om romanerna inte kan läsas som ren 

historisk fakta är det dock tydligt att Martinson använder sig av sina egna livserfarenheter 

som bas i sina romaner. Själv säger hon i ett brev daterat 19.03.53 till Åke Runnquist,
3
 

redaktör för Bonniers Litterära Magasin: ”Mina romaner är samtliga baserade på verklighet 

i form av muntlig tradition. Man får fram mer sanning i romanform än i biografi – i den 

senare måste man ta hänsyn till levande släkt och bekanta.”
4
 I trilogin om Mia använder 

Moa Martinson sig av ett namn hon själv använde ibland som barn. Moa Martinsons 

dopnamn var Helga Maria och hon kallades omväxlande för Helga och Mia. Eftersom båda 

namnen var vanliga fick hon byta till det namn som i den aktuella skolan var minst vanligt. 

Det är därför ingen tillfällighet att flickan i romanerna heter Mia. Styvfadern hette i 

verkligheten Alfred men romanens styvfar kallas Albert.  Helgas mamma hette Kristina 

men i de självbiografiska romanerna kallas hon för Klara i Pigmamma och Hedvig i Mia-

trilogin. 

 

Det finns dock dokumenterat att den 2 november 1890 föddes en liten flicka som fick 

namnet Helga Maria men som jag kommer att kalla för Moa Martinson uppsatsen igenom 

för att undvika missförståelse. När jag talar om den verkliga personen Helga Maria blir det 

Moa Martinson men Mia när jag refererar till den självbiografiska romanens person.  

 

Moa Martinsons mor var en fattig, ogift piga vid namnet Kristina Schwartz. Kristina hade 

arbetat på en bondgård men begav sig till sina föräldrars torp i Vårdnäs socken när 

                                                        
3  I boken Moa i brev och bilder stavas Åkes efternamn –quist, i Engmans bok stavas namnet –qvist. Jag 

använder det namn som gavs i boken jag hänvisar till, alltså Runnquist.  
4  Glann Boman, Moa i brev och bilder, Askild & Kärnekull, Borås, 1978, s. 145. 
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födelsen närmade sig. Kort efter födelsen var Kristina iväg igen för att tjäna hos bönder 

eftersom hon måste arbeta. Barnet tvingades hon lämna hos sina föräldrar eftersom 

kombinationen ensammamma och arbete inte gick ihop i denna tid. 

 

Kristina hade fått en summa pengar från Moa Martisons far och gav dem till sin egen far 

för försörjningen av flickan. Det var meningen att morföräldrarna skulle ta hand om barnet 

men morfadern blev sjuk samma år och dog och ett år senare blev mormodern blind. Hon 

kunde därmed inte ta hand om Moa och pengarna Kristina fått av barnets far hade 

morfadern förslösat (s.14)
5
.  

 

Moa Martinson utackorderades till några olika ställen och hennes mor tog henne 

dessemellan med på sina tjänarinneplatser när hon kunde tills 1895 då Kristina träffade 

trädgårdsarbetaren Alfred Karlsson, gifte sig med honom och kunde ta dottern till sig.  

 

Verklighetens Alfred hade stora likheter med styvfadern Albert i Mia-trilogin. I Mor gifter 

sig säger Mia: "Jag lärde mig aldrig tåla min styvfar, antagligen för att han lade för starkt 

beslag på min mor, och så var han elak vid henne, slog henne..."
6
 Hon hade tills denna dag 

varit det ända föremålet för sin mors kärlek men fick nu dela henne med denna farbror som 

"stod där och krummade sig och sträckte sig och snodde sina mustascher".
7
 Alfred hade 

dåligt temperament, var alkoholiserad och hade svårt att hålla sig i arbete precis som 

romanens Albert. Ibland sade han upp sig eller så blev han uppsagd och familjen fick flytta 

otaliga gånger (s. 21).   

 

Allt detta flyttande påverkade Moa Martinsons skolgång som blev mycket sporadisk och 

betyg finns endast bevarade från två skolor 1898 och 1903 (s. 23). Trots detta gick hon ur 

skolan med mycket bra betyg.  

Moa Martinson ville gärna fortsätta studera men hon var både fattig och dessutom en 

flicka, som var en nackdel i denna tids patriakat, så det blev inte av. I brevet till Åke 

Runnquist från 1953 berättar Moa Martinson hur mycket hon längtade efter utbildning: 

                                                        
5  I större delen av uppsatsen använder jag mig av information från Kerstin Engmans biografi Moa 

Martinson, Ordet och kärleken, Stockholm, 1990. Jag hänvisar fortlöpande till källan med sidangivelse 
direkt i texten inom parentes förutom i kapitel III där jag hänvisar till källen genom fotnoter. 

6  Moa Martinson, Mor gifter sig,  andra utgåvan, Bokförlaget Natur och Kultur, Göteborg, 1993, s. 12. 

7  Martinson, Mor gifter sig, s. 9. 
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”Prästen tyckte betyget var utmärkt, men ingen gjorde något. Detta bränner i sinnet mer än 

svält och allt helvete jag råkat ut för sedan i livet [...]”
8
 I stället för att fortsätta skolan 

måste hon börja arbeta som piga. 

 

1905 flyttade Moa Martinson till prostgården i Risinge där hon arbetade som barnflicka 

och konfirmerdes. (s. 28). Om sin vistelse skriver hon i den tredje och sista boken om Mia, 

Kungens rosor. Mias första post är barnpiga på prostgården i Risinge. Den tjänsten fick 

hun på grund av sina fina betyg och prosten tänkte utbilda henne vidare. Det blev dock inte 

av men Mia hade tillgång till prostgårdens bibliotek och läste så många böcker hon hann 

under tiden där. Frun i huset väntade sitt tionde barn och Mias uppgift var att ta hand om 

de yngre barnen och tvätten. Där upptäckte Mia att välbärgade människor kan ha sina 

sorger och att strid och olycka mellan gifta par kunde visa sig på annat sätt än med skrek 

och slagsmål följt av försoning som var det mönster hon kände hemifrån. Prästen var 

fixerat vid sin länge sedan  

döda förra hustru och satt timvis på sitt kontor och stirrade på hennes avbild, en 

oljemålning i kroppsstorlek. Hans fru, Tyra, fick klara sig utan kärlek i detta bisarra 

tillstånd. Kort efter födelsen av det tionde barnet dog fru Tyra och prosten, som blev ännu 

mer konstig, skickades på vilohem. Dagen innan fru Tyra begravdes konfirmerades Mia 

under sorgliga omständigheter. Mia kunde inte tänka sig stanna längre på prostgården och 

fick lov att resa bort. 

 

År 1906 hölls i Norrköping Konst- och industriutställningen och där fick Moa Martinson 

arbete som köksflicka i utställningsrestaurangen. Denna period i sitt liv berättar hon om i 

Kungens rosor. Moa Martinson visade sig så duktig att en välgörningsman, en hovmästare 

vid namnet Rurik i boken, ordnade plats för henne som frielev på restaurang Fenix på 

Drottninggatan i Stockholm (s. 30). Utbildad som källskänka arbetade hon på några ställen 

men 1909 var hon en vinter hemma hos sin mor och styvfar som hade fått en statplats
9
 på 

en gård i Ösmo socken. Där träffade Moa Martinson den nio år äldre Karl Johanson 

stenarbetare och i början av mars 1910 blev hon gravid - nitton år gammal precis om sin 

                                                        
8  Boman, Moa Martison i brev och bilder,  s. 146. 
9  Statplats, även kallat statarplats, är anställning hos en storbonde där lönen betalas in natura (består 

av kost och logi). Statarna gjorde ettårig kontrakt med bonden och den sista veckan i oktober kunder 
statarna flytta. Om en statare av någon anledning var tvungen att flytta  någon annan tid under året 
kunde bonden stämma honom. Statarsystemet avskaffades i Sverige 1945. 
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mor. Karl ville gifta sig med Moa Martinson men hon tvekade och tog ett arbete under 

sommaren som kallskänka på ett turisthotell. Till slut flyttade hon med Karl till hans hem, 

Johannesdal, ett isolerat torp långt inne i skogen på gränsen mellan Ösmo och Sorunda. 

Där bodde de tillsammans med Karls bror och pappa. Moa Martinson fick fem barn på sex 

år. Den äldste, Olof föddes 1910 och den yngste, Knut, föddes 1916. 

 

Moa Martinson hade utbildad sig till kallskänka och kunde ha gjort karriär men hon blev 

gravid och bestämde sig för att ta hand om sitt barn. Hennes mor skulle säkert kunnat ha 

tagit hand om barnet eftersom det inte var ovanligt i denna tid och de stod varandra mycket 

nära. Moa Martinsons mor var inte angelägen om att de skulle gifte sig. Det berättar Moa 

Martinson i en självbiografisk berättelse där hon säger att hennes mor inte alls varit nöjd 

med det ”stolliga giftet” (s. 38). Man kan därför undra varför en sån klarögd och intelligent 

människa som Moa Martinson valde att leva i fattigdom med en grovarbetare framför en 

karriär som självständig kvinna med lönat arbete. Marika Stiernstedt (1875-1954), skriver i 

en kort biografi om Moa: 

En av hennes väninnor sedan många år anför att Helga 

[M.Martison] skulle ha valt sin make – frånsett tycke – för att 

riktigt visa att eleganta maner och kläder inte var tillräckligt att 

locka henne. Hon kände att hon inte hörde hemma i de snobbiga 

pojkarnas värld och hon höll sig för god för halvsituationer. Så 

gifte hon sig då med en grovarbetare ... och det valet röjer hennes 

tidigt vakna vilja till helhet och renhårighet.” (s. 40) 

Det kan också ha spelat en stor roll att hon ville själv ta hand om sitt barn och att torpet i 

Johannesdal bjöd på ett liv utan flyttningar. 

 

På torpet Johannesdal bodde förutom Moa Martinson och familj hennes svärfar och Karls 

bror. Här lärde Moa Martinson sig fiska och fånga smådjur. Karl var ofta borta på arbete så 

hon var ofta ensam med barnen och deras farfar. Karl söp mycket och påminner i mångt 

och mycket om hennes styvfar som också ofta var borta och söp mycket. Karl och Moa 

gifte sig inte förrän 1922 som kanske står i samband med att 1921 infördes en ny lag om 

äktenskap där kvinnan fick självständighet och inte behövde stå under makens 

förmyndarskap (s. 68). De bodde därför i fritt äktenskap i elva år. Det ska ha varit Karls 
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supande som hindrade att Moa gifte sig med honom (s. 44). Hennes innställning till kyrkan 

och präster var också negativ men hon var dock inte ateist och försökte hitta ett sätt att 

förena Jesus och gudsbegreppet med sin politiska åsikt (s. 79). 

 

I april 1925 skedde den största tragedin i Moa Martinsons liv. Hennes två yngsta söner 

drunknade i sjön Styran nedanför torpet och hon blev nästan övermannad av sorg. Den 

yngste, Knut, hade hon fött alldeles ensam och utan hjälp hemma i Johannesdal (s. 94). 

Förlossningsscenen skildrade hon sedan i romanen Sallys söner från 1934.  

 

Moa Martinson bearbetade denna stora sorg genom att skriva och det märks inget avbrott i 

hennes skrivande trots denna hemska händelse. Sorgen föjlde henne dock resten av livet 

och var säkert en av orsakerna till den depression som hon led av senare i livet. 

 

Genom sitt skrivande i tidningen Arbetaren blev Moa Martinson en offentlig person och 

hennes liv blev så småningom ganska olikt det liv som förväntades av en arbetarhustru.  

När hennes söner var blivit stora och hon hade mer tid för sig själv blev det lättare för 

henne att delta i olika politiska sammankomster. Hon reste bl. a. till Stockholm för att delta 

i politiska möten och fick nya vänner. Vid denna tid hade hennes man blivit svårt 

alkoholiserat och hennes äktenskap var dåligt (108). 

 

1927 reste Moa Martison till Göteborg eftersom hon förväntade sig ett arbete på 

Arbetarens redaktion. Det visade sig ha varit en missförståelse men resan blev ändå 

avgörande eftersom på redaktionen träffade hon för första gången en ung luffare vid 

namnet Harry Martinson, som senare skulle bli en omtyck och känd författare (s. 115).  

 

Kort efter Moa Martinsons hemkomst från Göteborg blev hennes man Karl sjuk. Han fick 

hallucinationer och kunde varken äta eller sova men han vägrade söka läkare och hans 

symtom förvärrades så småningom. Den 14 januari stoppade han en bit dynamit i sin mun 

och sprängde sig själv till döds (s. 118). 

 

Till råga på chocken av denna händelse var Moa Martinsons ekonomiska situation nu 

mycket kritisk men hennes vänner i Stockholm ordnade en insamling som blev til en 

ganska stor summa och gjorde det möjligt för Moa Martinson att köpa torpet i Johannesdal 
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men det hade hennes svärfar sålt till kommunen innan han dog (s. 119). Vintern blev dock 

svår, sorgen efter sönerna plågade henne fortfarande och Moa Martinson blev djupt 

deprimerad. Hennes vänner kom till hennes räddning igen och Elin Wägner och 

redaktionen på Tidevarvet samlade till en skrivmaskin åt henne och en plats på 

skrivmaskinkurs i en månad. (119) Elin Wägner och Ada Nilson, läkare, ordnade även en 

plats för henne i den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad. Där stannade Moa 

Martinson från slutet av mars 1928 till slutet av maj samma år (s.121). På Fogelstad 

använde Moa Martinson namnet Moa som tilltalsnamn och efter vistelsen där blev det 

hennes signatur för hennes litterära artiklar (s.230). Namnet Moa Martinson blev sedan 

hennes författarnamn.  

 

I medborgarskolan träffade Moa Martinson många intressanta och bildade kvinnor, bland 

andra Elisabeth Tamm, en av de första kvinnliga riksdagsledamöterna och Honorine 

Hermelin, skolans rektor.  Moa Martinson deltog flitigt i alla aktiviteter men stannade dock 

inte länge på Fogelstad, endast två månader (s. 127). I slutet av maj reste Moa Martinson 

hem till sina söner och kort efter kom Harry Martinson för att stanna. Han hade skickat ett 

brev till Moa Marinson där han sa att han hört att hon nu var änka och frågade om han 

kunde få stanna hos henne en tid eftersom han behövde ro. Han var sjuk när han kom och 

stannade längre än planerad (s. 127).  

 

Moa och Harry hade gemensamma författardrömmar och kände båda livets svåra sidor. 

Harrys pappa dog när han var barn och hans mor övergav honom och hans systrar. Man 

kan därför anta att han i Moa fann den trygga, intelligenta modern han saknade och att 

Moa i Harry fann den ömhet, intelligens och kamratskap hon inte hade fått i sitt förra 

äktenskap. De trivdes med varandra och startade ett kärleksförhållande som varade i elva 

år (s. 127).  

 

Deras liv tillsammans var till en början mycket fruktbart i den meningen att båda två skrev 

mycket. Harry upplevde ro för fösta gången och började sin karriär som romanförfattare 

och diktare under samvaron med Moa. Under den tiden skrev Harry två av sina fyra 

romaner, fem av sju essäer och tre av tio diktsamlingar. Även tre av de sex verk han 

publicerade på 40-talet fanns redan i utkast på Johannesdal. (s. 108) Deras sällskap med 

varandra var tydligen inspirerande och i ett brev beskrev Harry Moa som ”en av jorden 
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ädlaste och radikalaste kvinnor. En kvinnlig intelligens som jag ej sett maken till ej ens 

bland män.” (s. 149). Moa skrev nio av sina sexton romaner och sin enda diktsamling 

under samvaron med Harry. 

Men livet var inte alltid lätt och sjukdom och svåra ekonomiska förhållanden färgade 

ibland författarparets tillvaro. Harry, som hade varit på luffen tills han träffade Moa, var 

benägen att fly svårigheter och försvann ibland från Johannesdal. Sommaren 1934  började 

han ett förhållande med en annan kvinna (s. 198). Han kom dock tillbaka och kort efter 

hemkomsten reste de till Moskva för att delta i en författarkongress.  

 

Parets förhållande var under svår press när de reste till Moskva. Harry hade endast varit 

hemma tio dagar och för Moa Martinson var det en stor lättnat att få denna omväxling. 

Hon var alldeles fascinerat av allt hon såg i Sovjetunionen på sin första utlandsresa. Hon 

fick träffa de stora ryska författarna hon beundrade, Maxim Gorkij, Sjolochov och 

Pasternak samt flera intressanta författare från andra länder (s. 201). Hon såg kvinnor och 

män arbeta sida vid sida ”med samma precision utan att någon psykolog kan upptäcka fler 

fel och misstag av den kvinnliga än av den manliga kamraten”  som hon skrev i en artikel 

om resan (s. 201). Hon såg inte de olycksbådande tecknen på diktatur och förtryck  och var 

länge en trogen vän av Sovjetunionen. Det var en ganska allmän inställning hos denna tids 

kommunister och socialister eftersom korruptionen och maktmissbruket i det sovjetiska 

samhället var inte lika uppenbart då som det är i våra dagar. Efter Moskvaresan fick paret 

några bra år till tillsammans men Harry försvann dock igen och 1940 ”dömdes till 

hemskillnad mellan makarna.” (s. 236). 

 

Skilsmässan blev svår och Moa Martinson blev djupt deprimerad. Hon fortsatte dock 

skriva artiklar och hålla föredrag runt om i landet men hennes nästa bok kom inte ut förrän 

1949.  

Under fyrtiotalet kom hennes böcker ut i billig utgåva och detta tillsammans med att flera 

av hennes romaner nu var följetong i många tidningar skaffade Moa Martinson en ny 

läsargrupp, människor som kände igen sig i hennes berättelser (s. 254). Under 40-talet 

medverkade hon i tidningen Folket i Bild med noveller, artiklar och intervjuer  och år 1950 

fick hon sin egen spalt, Mitt stugfönster, där hon skrev om olika ämnen varje vecka (s. 

268).  Hon debuterade som radiokåsör 1944 (s. 254). 
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Moa Martinsons sista roman, Hemligheten, kom ut 1959 och hon avled efter några års 

sjukdom den 5 augusti 1964 (s. 283).  

1.2  Romaner och skriverier 

1.2a Tidningsartiklar 

Moa Martinsons första tidningsartikel publicerades i tidningen Arbetaren 1922. (s. 70) Hon 

hade skrivit poesi i ungdomen men nu var det ”förtvivlan över den hårdhet och den 

nonchalans som visades de arbetslövsa och deras familjer genomgående i hela Sverige” 

som fick henne sätta sig ner och skriva ett brev til Arbetarens kvinnosida. (s. 71) Brevet 

blev publicerad och en början till Moa Martinsons karrier som skribent. Kvinnosidans 

redaktör var Elise Ottesen-Jensen, en politiskt aktiv, radikal, norsk journalist som kallade 

sig Ottar. Hon blev Moa Martinsons vän och uppmuntrade henne att skriva.  

 

I början var Moa Martinsons artiklar inspirerade av syndikalisternas ideologi men andra 

ämnen som filosofiska betraktelser, kåserier och moraliska berättelser fick så småningom 

allt större plats i hennes artiklar (s. 71). Artiklarna visar att hon redan på 20-talet var väl 

beläst eftersom hon citerade många kända författare i sina skrivelser. 1923 fick hon Nexøs 

roman Pelle Eroberen av Ottar och blev djupt berörd. Det var första gången hon kände 

igen sina egna erfarenheter i litteraturen. Snart därefter började hon skriva romanen 

Pigmamma som skildrar de första sju åren i hennes liv (s. 85-86). 

 

Moa Martinson skrev artiklar för många olika tidningar. Hennes artiklar publicerades i 

tidiningen Vi kvinnor, som Ottar gav ut, tidningen Arbetaren och i anarkisttidningen  

Brand där hennes första artikel publicerades 1925. År 1927 skrev hon dessutom för Brand, 

Arbetar-Kuriren, Templar-Kuriren, Arbetaren, Nynäshamns-Posten och Tidevarvet, de 

frisinnade kvinnornas tidning, där författarinnan Elin Wägner var redaktör (s. 112). 

 

När Moa Martinson började skriva för Tidevarvet, de frisinnade kvinnornas tidning, 

använde hon signaturen Moa för första gången ( s. 113). I novellen Nittonhundratjugosju, 

som publicerades i samlingen Jag möter en diktare, skriver Moa Martinson att hon var trött 

på namnen Helga och Mia som hon omväxlande kallades för som barn. Kerstin Engman 

funderar om denna namnändring också kan ha politiska orsaker. I sin bok Moa Martinson, 
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Ordet och kärleken påpekar Engman att det material som publicerades under signaturen 

Moa i Tidevarvet var av en annan karaktär än det som hon annars brukade skriva. Hennes 

bidrag i Tidevarvet var av mer litterär karakter men hon fortsatte skriva politiskt inriktade 

artiklar under signaturen Helga för syndikalistpressen. Det är kanske också ett medvetet 

försök att skapa sig ett namn som en författare eller skilja mellan politikern och författaren. 

Namnet Moa hämtade Helga från romanen om Jökeln av Johannes V Jensen. Romanen 

handlar om de första människorna och karaktären Moa är urmodern.  

1.2b Romaner 

Moa Martinssons romaner kan indelas i två grupper: dels de som utnyttjar självbiografiskt 

stoff, bl.a. de självbiografiska romanerna om Mia Stenman som bygger på Moas uppväxt i 

Norrköpings fattigaste områden, och dels de som bygger på muntlig folklig 

berättartradition från sörmländsk landsbygd. 

 

Romanen Pigmama, Moa Martinsons första litterära försök, kom ut som följetong  i 

tidningen Brand 1928 och bygger på de första sju åren i Moa Martinsons  liv. 

Huvudpersonen Klara blir med barn och arbetar på olika gårdar för att kunna försörja sin 

dotter, Eva. När Eva får engelska sjukan hämtar Klara henne och till slut gifter hun sig 

med en suput för att kunna ge sin dotter ett hem. Detta stämmer ganska bra överens med 

Moa Martinsons första 6 år.   

Romanen är ganska svag, främst på grund av den helgonlika och otrovärdiga bilden av 

personen Klara som bygger på Martinsons egen mor. I romanen finns dock avsnitt som 

visar att Moa hade förutsättningen att kunna bli en bra författare. Kerstin Engman menar 

att Moa stod sin mor för nära för att kunna ge en trovärdig bild av henne (s. 216). Själv 

säger Moa i ett brev till Åke Runnquist i mars 1953: ”Mitt stoff  var alldeles för rikt, för att 

jag skulle kunna ge något både självbiografiskt och i romanform i samma bok.”
10

 Från dess 

att Moa skrev Pigmamma tills den publicerades i Brand gick ett stycke tid och Moa var 

inte angelägen om att den skulle publiceras men sålde den till Brand av ekonomiska skäl 

(s. 107). 

Moa Martinson hade läst den danske författaren Martin Andersen-Nexøs roman Ditte 

människobarn som är en slags hyllning av den danska arbetarmodern och som Nexøs hade 

dedicerad till sin mor. Ebba Witt-Brattström menar att Moas önskan att skriva den svenska 

                                                        
10  Boman, s. 144. 
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arbetarmoderns hyllning kolliderade med hennes dragning till att skriva om det verkliga 

livet och att hon inte vid denna tidpunkt behärskade den teknik som hon om några år 

använde för att ”skriva romaner med en kluven kod  som skickligt hanterar ett symboliskt 

och ett realistiskt register.”
11

   

 

Moas debutroman kom ut 1933 under den vackra titeln, Kvinnor och äppelträd. Den 

skildrar livet utifrån kvinnors synpunkt och omständigheter. Romanen handlar om mor 

Sofi som har fött 15 barn och som badar varje vecka i bykstugan tillsammans med 

väninnan Frederika, något som ingen i socknen hade hörts talas om innan. Sockenbornas 

förtal och skändlighet driver mor Sofi till att ta livet av sig genom att dränka sig. 

Kvinnorna Ellen och Sally, i släkt med mor Sofi i tredje led blir så småningom bokens 

huvudpersoner, två fattiga kvinnor som stödjer varandra i livets slit och fattigdom. 

 

Kvinnor och äppelträd följdes av romanen Sallys söner som utkom 1934. Där skriver Moa 

om hur svårt det är att leva i med sig själv när man har svikit sina ideal. Sally gifter sig 

med en rik bonde för att ge sina söner möjlighet till bättre liv men inser att det inte är 

någon utväg. Ebba Witt-Brattström menar att boken om Sally först och främst handlar om 

moderskapet: 

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.
12

 

Moa var själv en mångbarnsmor, mycket engagerad i samhällsfrågor och politik  och 

dessutom en kreativ författare med ett starkt behov av att skriva ner sina tankar och ideer. 

Hon har därför troligen ofta upplevt denna dilemma själv.  

 

Moa Martinson skickade in romanen Rågvakt till sin utgivare i juli 1935. Romanen handlar 

å ena sidan om en gammals oxfösares berättelse från 1800-talet och å andra sidan om 

Sigrid, en politiskt aktiv kvinnas liv i modern tid. Genom dem två skildras landsbygdens 

och arbetarfolkets historia under nästan ett sekel. 

 

                                                        
11  Witt-Brattström, Skrift och drift i trettiotalet,  s. 30. 
12  Witt-Brattström, Skrift och drift i trettiotalet,  s. 128. 
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År 1936 pulicerades den första boken i Mia-trilogin, den självbiografiska romanen Mor 

gifter sig. Den tar vid där Pigmamma slutar och skildrar tre år i Mias liv. Denna bok lyfter 

fram proletärflickans öde och är den enda romanen som skildrar en fattig flickas uppväxt i 

Sverige i början av 1900-talet. 

 

Kyrkbröllop från 1938 är den andra boken i Mia-trilogin. Mia har blivit nio år och hennes 

moster Charlotta ska hålla kyrkbröllop till omgivningens stora förundran eftersom det 

brukade man inte göra om man var en fattig arbetarkvinna. På sitt lediga och livliga sätt 

skildrar Moa Mias liv i kvinnornas värld som präglas av slit och fattigdom och karlar som 

dyker upp då och då, sällan till någon nytta eller glädje för kvinnorna. Men även om 

romanen skildrar svåra omständigheter blir den aldrig dyster. Humor och värme präglar 

den liksom den första boken om Mia. 

 

Den tredje och sista boken i Mia-serien, Kungens rosor, utkom år 1939. Där får läsaren 

följa Mia in i puberteten, hennes första steg i arbetslivet som en självständig människa och 

hur det sociala medvetandet vaknar hos henne. Romanen är en levande, kritisk skildring av 

Sverige i början av nittonhundratalet. 

 

Moas stora historiska romaner Drottning Grågyllen, 1937, Vägen under stjärnorna, 1940, 

Brandliljor, 1941 och Livets fest, 1949, kallas Östgötaeposet. De spänner över 150 år och 

skildrar många människoöden i 1800-talets Sverige som är på väg från ett bondsamhälle 

till börjande industrialisering. 

 

Inspirationen för den första boken, Drottning Grågyllen, hämtade Moa i sin barndoms 

trolska Kolmården och i romanen flätas samman sägen och verklighet. Huvudpersonen är 

knektdottern Klara med det vackra håret och hennes märkliga öde. 

Vägen under stjärnorna handlar om bonden Vändel på den gamla storgården Vändelhög. 

Vändel är ett charmtroll som tar det han vill hos kvinnor men upplever aldrig riktig kärlek. 

Han är den unge förföriske bonden men gården regeras av kvinnor som både älskar honom 

och hatar. Berättelsen skildrar många olika livsöden som påverkas och även styrs av 

naturens makter. 
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I den tredje historiska romanen, Brandliljor, styrs människornas öden mer av deras och 

andras omedvetna val. Romanens huvudperson är Ulla, syster till Klara i Drottning 

Grågyllen. Ulla gifter sig med Vändel även om hon anar att hon inte kommer att bli 

lycklig. Romanens andra huvudperson är Vändels släkting, Gertrud, som är dotter til mor 

Sofi i Kvinnor och äppelträd. I romanen börjar Vändelhögssläktens förfall.  

 

Livets fest är den fjärde och sista boken i denna serie. Som de andra tre är den både 

berättelsen om enskilda människor och en bred skildring av en historisk epok. 

 

Moa Martinson skrev en historisk roman till.  Romanen Kvinnnorna på Kummelsjö gick 

som följetong i Folket i Bild 1954 men kom ut som bok 1955. Den utspelar sig på 1800-

talet och handlar om livet på en ett gods där godsägaren Maurits präglas av samma 

egenskaper som Vändel när det kommer till pigor och hans hustru som bryr sig varken om 

hemmet eller maken sen sonens födelse tills en dag hon bestämmer sig att ta över styret 

och införa moderna arbetsmetoder på godset. 

 

En annan serie böcker av Moa Martinson är Bettyserien som består av fyra böcker 

publicerade mellan 1943 och 1959 under rubrikerna Den osynlige älskaren, Du är den 

enda, Klockor vid sidenvägen och Hemligheten som blev Moas sista bok. Här skriver Moa 

utifrån sin erfarenhet som ung och fattig mor. Betty flyr den svåra verkligheten genom att 

fantisera om en annan värld men inser att för att kunna utvecklas som människa måste hon 

acceptera verkligheten och se den som den är. 

 

Förutom ovan nämnda romaner publicerade Moa Martinson diktsamlingen Motsols och en 

samling essäer och noveller, Armén vid horisonten, 1942. Novell- och skissamlingar 

publicerades även i böckerna Bakom svenskvallen 1944, Kärlek mellan krigen 1947 och 

Jag möter en diktare 1950. 

 

I alla sina romaner lyfter Moa Martinson fram arbetarkvinnornas öde och i hennes romaner 

finns många starka kvinnogestalter som skiljer sig avsevärt från den kvinnobild som 

presenterades i hennes manliga kollegors romaner. Detta kommer jag närmare inpå i 

kapitlet om proletärförfattarna.  
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Kritikernas bemötande var ganska varierande. Berättelser ur kvinnors verklighet fängslade 

inte kritikerna som flesta var medelålders män med borgerlig-akademisk bakgrund (s. 

187). Ebba Witt-Brattström påpekar också recensenternas tendens till könsanalogi när de 

recenserar Moas romaner, dvs. de förhåller sig till texten som vore det hennes person.
13

 

Dessutom ser det ut som de inte visste att Moa hade redan varit en självständig skribent i 

tio år innan hon träffade Harry Martinson men tyckte sig se spår av Harry i hennes böcker. 

De tvivlade inte på att han påverkade Moas författarskap men ingen har hittills antytt att 

Moa påverkade Harrys författarskap även om hon var mer erfaren skribent en Harry när de 

träffades (s. 190). 

En läsare skrev till Moa Martinson 1943 att han nyligen hade upptäckt henne som en bra 

författare ”men jag hade läst kritikernas mer eller mindre tvehågsna åsikter om dem alla ... 

och av dem fick jag den uppfattningen att ni var ett litterärt problembarn, som det inte 

lönade sig att offra tid och pengar på.”
14

 Trots detta var Moa Martinson populär hos 

svenska läsare och i samma brev kommer fram hur svårt det är att hitta Moas böcker 

anrikvariskt eftersom ”det kommer så sällan in några, och de som kommer är tingade långt 

i förväg.”
15

 Trots de samtida kritikernas oförmåga att förstå Moa Martinsons moderna 

komposition och starka, mångsidiga kvinnogetstalter fick hon en stor och trogen 

läsargrupp (s. 189). 

1.3 Politiskt engagemang 

En välvillig själ bjöd mig sitta. När boken var stämplad 

hade jag ej vett att gå, utan satte mig igen och mötet 

började. De flesta tittade litet förundrade på mig, och själv 

var jag så bakom, att jag av pur nervositet begärde ordet och 

pratade mig klar i huvudet. Diskussionen kom igång. 

Gubbarna glömde bort mitt kön, bjöd på kaffe och bad mig 

vara välkommen när jag hade tid och lust. (s. 61) 

 

                                                        
13  Witt-Brattström, Skrift och drift i trettiotalet, s. 107. 
14  Boman, s. 201. 
15  Boman, s. 200. 
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Såhär beskriver Moa Martinson sitt första politiska möte den 24 maj 1921 i ett intervju 

Elise Ottesen-Jensen gjorde med henne för tidningen Vi Kvinnor 1925. Moa Martinsons 

man var medlem i syndikalistiska fackföreningen Sverigets Arbetares Centralorganisation 

och hon hade gått en lång väg för att betala avgiften för medlemskapet eftersom han av 

någon anledning inte kunde göra det själv. Redan på detta första möte, där disksussionen 

handlade om studiecirklar för arbetare framförde hon att ”arbetarna borde också väcka 

kvinnorna. Låta dem besöka möten och delta i organisationsarbetet.” (s. 62). Hon var fullt 

medveten om kvinnors underläge och utvecklade så småningom sitt eget kvinnliga 

perspektiv trött på arbetarrörelsens partiarkala kvinnosyn. 

 

Frispråkighet och stor medkänsla för alla som hade hamnat i underläge präglade Moa 

Martinson som människa och när hon började skriva artiklar i tidningar blev hon 

uppmärksammat för sin uppriktighet. Hon var inte rädd ätt säga sin mening varken i skrift 

eller tal och det resulterade bl.a. i att hon valdes till talesman för tjugofyra arbetslösa män 

som hade inga tillgångar eftersom fattigkassan var tom. Hon blev förbjuden av 

myndigheterna att tala men talade ändå och lyckades få tillstånd att starta en samling för de 

arbetslösa (s. 67). 

Moa Martinsons politiska övertygelse var stark och färgade allt hennes liv. Arbertaklassens 

kamp för bättre livsvillkor harmonierade med hennes egen livskamp och den politiska 

debatten var en viktig del av hennes liv. Hon var politiskt intresserat från unga år och en 

aktiv politisk debattör hela sitt vuxna liv. Hon såg orätten i samhället och agiterade för ett 

mer rättvist samhälle. Det ledde till att år 1922 blev hon invald i Sorunda 

kommunalfullmäktige och satt en period till 1926 (s. 68).  

 

Moa Martinson var kommunist och syndikalist som hon blev i tidig ålder enligt det hon 

skriver i ett brev till den danske författaren Martin Andersen- Nexøs: ”[syndikalist] blef jag 

redan i moderlivet, min mor gick på fabrik och lefde på kaffe o bröd, man blir syndikalist 

när man får sådan näring redan i moderlifvet.”
16

  Från början talade hon även för ökat 

självständighet för kvinnor och agiterade för jämställdhet och mer kamratligt förhållande 

mellan könen.  Det var också hennes mening att kvinnor skulle delta i politiska möten. 

Hennes ideer ansågs både radikala och feministiska i denna tids samhälle där kvinnor 

                                                        
16  Witt-Brattström, Skrift och drift i trettiotalet, s. 28. 
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ansågs underlägsna mannen i alla avsseenden.  Ett exempel på männens, syn på kvinnor är  

ovan nämnda möte där kvinnors rätt att delta i religiösa sammankomster debatterades.  

Männen menade att eftersom kvinnorna var intellektuellt underlägsna männen skulle de 

stanna hemma och passa barnen. Moa Martinson deltog i debatten och sa enligt 

protokollet: 

 

Är kvinnans arbete inte ens värt så mycket att hon äger rätt 

att kosta på sig en 25-öring till inträde på frälsningsarmén? 

... Skall hon alltid vara mannens slav?... Om hon efter 

dagens slit och släp vill ha lite förströelse borde det vara 

henne förunnat, även om hon skulle föredraga 

frälsningsarmén. (s. 63)  

 

Många olika ämnen fångade Moa Martinsons uppmärksamhet vilket hon berättar i 

Tidevarvet 1929: ”Utan att tänka på det parlamentariska gick jag ibland upp i 

”församlingen” och sade min mening, bl.a. om ölhandeln i bodarna, om vård för den eller 

den medellöse etc.” (s. 67). Hennes artiklar på bl.a. Arbetarens kvinnosida återspeglar 

hennes livsåskådning och åsikter men hon blev aldrig högtravande eller dogmatisk. 

”Hennes goda humör, vida svängar och sinne för självironi gjorde att även manliga 

kamrater gav sig in i debatterna på kvinnosidan.” (s. 78).  

 

Efter andra världskriget var Moa Martinson aktiv i fredsdebatten och under femtiotalet 

kämpade hon emot atomvapen (s. 262). Hon var alltid en pacifist och ”lärde sina söner att 

det var modigare att gå i fängelse än att göra rekryten.” (s. 78). 
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Kapitel II  Arbetarlitteratur 

2.1 Proletärförfattarna 

De första, svenska författarna som kallades för arbetarförfattare eller proletärförfattare 

publicerades i början av nittonhundratalet. Bland dem finns stora diktare och författare som 

Dan Anderson och Vilhelm Moberg.  

 

Den första kvinnliga proletärförfattaren var Maria Sandel. Hon var en döv, fattig 

textilarbeterska och författare, född 1870. Hennes första roman, Vid svältgränsen, 

publicerades 1908 och skildrar eländet i de fattigas tillvaro. Sandels romaner handlade 

också om svåra ämnen som abort och homosexualitet, ämnen som inte ofta hamnade i 

denna tids romaner men hennes romaner präglades även av den moralism som var vanlig i 

denna tids litteratur.
17

 

 

På 1930-talet steg fram på litteraturscenen en stor grupp nya proletärförfattare . De var 

unga, självlärda författare från samhällets lägsta skikt, inspirerade av det industriella 

samhället och arbetarnas villkor. De inspirerades även av stora författare i andra länder 

som till exempel den ryske författaren Maxim Gorkij (f. 1868) och den danske författaren 

Martin Andersen Nexø (f. 1869) som skildrade de urfattiga människornas liv och samtidigt 

hjälpte förbättra deras livsvillkor i längden. 

 

I andra länder fanns alltså enstaka författare från arbetarklassen som hade fått beröm och 

läsare i många länder men Sverige var unikt i detta sammanhang eftersom en stor grupp 

autodidakta författare samtidigt dök upp och ändrade den svenska litteraturscenen genom 

att tillföra nya motiv och erfarenheter jämfört med borgarklassens litteratur. Ingen 

annanstans i världen fick en lika stor grupp proletärförfattare fäste i litteraturvärlden och 

många av de svenska proletärförfattarna anses vara några av Sveriges största författare. Tre 

proletärförfattare, Harry Martinson, Eyvind Johnson  och Artur Lundkvist, blev ledamöter 

av Svenska akademien och år 1974 delade Eyvind Johnson och Harry Martinson på 

Nobelpriset i litteratur.  

                                                        
17 Tilda Maria Forselius, ’Moralismens heta blod’, i Vida i världen 1900-1960, Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria 3, Bokförlaget Bra böcker AB, Höganäs,  1996,  s. 146. 
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Många proletärförfattare skrev självbiografiska romaner där de berättar om sin svåra 

uppväxt och hur huvudpersonen utvecklas från sin fattiga uppväxt, via självstudier och 

politisk aktivism som gjorde att de kunde bryta upp ur sin barndomsmiljö.  Det var ett känt 

tema från t.ex. Maxim Gorkij som skrev självbiografin, Min barndom, som kom ut 1913.   

 

Den första svenska författaren som skrev en roman i denna genre var Ivar Lo Johansson. 

Hans bok Godnatt, Jord publicerades 1933 och blev en försäljningssuccé. Fram till året 

1936 publicerades tio romaner i denna genre.  Harry Martinsson publicerade romanen 

Nässlorna blomma, som är en uppväxts- och utvecklingsroman, året 1935 och året därpå 

kom ut Moa Martinsons självbiografiska roman, Mor gifter sig. Om det inte var för hennes 

bidrag skulle denna genre vara helt enkönad.  

 

Moa Martinsons romaner skiljer sig i många avseenden från pojkberättelserna framförallt 

för sin realistiska, djupa och sannfärdiga kvinnobild som ofta var ytlig och overklig i de 

manliga författarnas skildringar. Huvudpersonen Mia skiljer sig från huvudpersonerna i 

pojkberättelserna eftersom hon inte lämnar sin barndomsmiljö utan är trogen sin mor och 

sin klass.  

2.2 Huldra eller häxa - primitivisternas kvinnosyn 

Genom sitt förhållande med Harry Martinson fick Moa Martinson nya vänner. Det var de 

unga autodidakterna Erik Asklund, Arthur Lundkvist, Ivar Lo Johansson och andra fattiga 

unga men med författarambitioner. De kom ofta på besök i torpet i Johannesdal och den 

äldre och mognare Moa landade mitt i deras diskussioner om livet, litteratur och 

författarskap.   

 

År 1929 kom ut antologin 5 unga som innhöll dikter av Harry Martinson, Artur Lundkvist 

och tre andra unga diktare.  Det var dikter inspirerade av industrin samt det undermedvetna 

och ursprungliga.  Dikterna fick för det mesta dålig kritik utom Harry Martisons dikt 

Klockbojen. (s. 161). 
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Denna grupp har förutom att tillhöra proletärförfattarna även kallats för primitivister 

eftersom de var intresserade i det ursprungliga och undermedvetna i freudiansk anda som i 

deras förenklade tolkning blev till ohämmad sexualdrift. I deras dikter vimlar det, enligt 

Engman ”av ansikts- och kravlösa unga kvinnor med vita fasta bröst som borde gå nakna 

omkring i naturen til männens behag.” (s. 159). Den enda som ger en sannare och 

verklighetstrognare bild av kvinnor är Harry Martinson som hade ganska feministiskt 

synsätt jämfört med sina vänner (s. 159). 

 

Primitivisterna beskrev vanligen kvinnan som antingen ett drömideal för män eller som 

något obehagligt som begränsade männens möjligheter. Ett exempel på det förra är några 

strofer från ett dikt av Artur Lundkvist:  ”Kvinnor, slå ut ert blonda hår,/ gå nakna som 

huldror in i byn, skänk ut av era kroppars vällust/ skänk ut av sommarens fullhet,/ - i natt i 

sommarens, i sädesskördens tid.”
18

   

 

Kvinnor som har åldrats eller har andra ambitioner än att vara till lags för de unga männen 

antingen dödas eller lämnas av romanens hjälte vare sig det gäller deras mor eller deras 

älskare. Primitivisternas romaner handlar ofta enligt Ebba Witt-Brattström om ”en man 

som tar livet av sin (bildade borgerliga eller på familjebildning alltför angelägna) hustru, 

sambo, älskarinna - beskrivna som en mer allvarligt lagd sort än de jordnära 

kvinnopersonager som får avlösa dem i kärleksbädden alternativt grottan eller 

höstacken.”
19

 Exempel på detta är romanerna Måna är död av Ivar Lo-Johansson, Sömnlös 

av Vilhelm Moberg och Ogifta av Erik Asklund. Den självständiga kvinnan är en häxa som 

bör röjas ur vägen medan den åtråvärda kvinnan är ung, namlös, ansiktslös och naken med 

vita, fasta bröst och långt, blont hår. 

 

I början försvarade Moa Martinson dessa unga författares alster men omsider fann hon hos 

sig behovet att skildra den verkliga kvinnans liv.  Hon var äldre och mer livserfaren än de 

andra och primitivisternas kvinnosyn har förmodligen motiverat henne att ge en bild av 

den verkliga kvinnan i all sin mångsidighet. Hon menade att ”alla proletära pojkbiografer 

                                                        
18  Ebba Witt-Brattström, ’Livets egen runsten’ i Vida i världen 1900-1960, Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria 3, Bokförlaget Bra böcker AB, Höganäs, 1996, s. 360. 

19  Witt-Brattström, Skrift och drift i trettiotalet, s. 181.  
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behövde kompletteras med en proletärflickas historia.” (s. 215). Resultatet blev den 

självbiografiska romanen Mor gifter sig som är bevakningsämnet i kapitel III. 
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Kapitel III Mor gifter sig 

3.1 Romanens intrig  

I boken Mor gifter sig får läsaren se världen genom flickan Mias ögon. Mia är nästan sju 

år i romanens början och vi får följa med henne genom de närmaste två åren i hennes liv, 

som för det mesta styrs av ”de storas” handlingar. Där spelade störst roll hennes opålitlige 

styvfar Albert Stenman som ideligen förstörde Mias och hennes mor Hedvigs dröm om ett 

eget hem eftersom han var huvudorsaken till deras många flyttningar.  

 

Mias skolgång bestämdes av familjens flyttingar och när hon bodde tillräckligt länge på 

samma ställe skrevs hon in i skolan. Mias första lärarinna var orättvis mot henne som 

kunde läsa och skriva och även sticka när hon började skolan, men allt detta såg lärarinnan 

som en nackdel och Mia trivdes inte i skolan. Hon behövde dock inte plågas länge 

eftersom familjen bodde aldrig länge på samma ställe. Denna gången flyttade de därför att 

styvfaren Albert hade blivit uppsagd (35).
20 

 

Mia kom till den nya skolan helt besluten att inte lära en enda läxa där men föll pladask för 

den nya lärarinnan och ”erfor en känsla av ångest och kaos.” (38) Hon fick även dåligt 

samvete  och upplevde sin hänryckning som otrohet mot sin mor som hamnade i 

skymundan ett tag. I denna nya skola fick hon också sin käraste barndomsvän, Hanna. En 

urfattig, liten, blyg och mager flicka i gammaldags kläder. Hon smyger rakt in i Mias redan 

mjuknade hjärta. När familjen behövde flytta denna gång var det svårt eftersom Mia hade 

mycket att förlora. Hon hade fått beröm i skolan, tyckte om sin lärarinna och hade en kär 

vän.  

 

Till råga på allt så var hennes mor nu gravid och det bådade aldrig gott för Mia. ”Det blev  

lössens och de smutsiga förklädernas tid och skolk från skolan.” (85) Hedvig hade det 

alltid särskilt dåligt när hon var gravid eftersom det ofödda barnets far, Albert, alltid 

                                                        
20  I detta kapitel använder jag mig huvudsakligen av Moa Martinsons roman Mor gifter sig [1936] 

Bokförlaget Natur och kultur, Göteborg, 1993. Jag hänvisar fortlöpande till källan med sidangivelse 

direkt i texten inom parentes. 
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försvann och hon fick klara sig själv under graviditeten. Albert flyttade till en annan 

kvinna när det behagade honom och det brukade det göra när Hedvig var gravid. Hon 

arbetade allt hon kunde men Mia och hon svalt endå eftersom lönen hon fick var mycket 

dåliga. Kring förra sekelskiftet tjänade arbetarkvinnor "55% av vad männen i samma kår 

gjorde. Noga räknat 300 kronor om året vilket exakt motsvarade hyran för ett rum och 

kök."
21

 Det var därför inte mycket övers för mat och Hedvig var dessutom alltid sjuk under 

graviditeten som följd av dålig näring. Denna första graviditet sedan hon fick Mia slutade 

med att Albert kom äntligen hem mitt på natten mycket berusad och gav sig på Hedvig i ett 

obefogad svartsjukeanfall. Detta ledde till att barnet föddes för tidigt och dog.  

 

Såhär gick det med flyttningar och en svekfull styvfar som kom och gick efter behag. 

Ibland kunde Mia inte skrivas in i skolan för att hon inte hade anständiga kläder. Det kom 

perioder där Mia bara strövade omkring i byn när de flesta andra barnen var i skolan. 

Hennes mor arbetade, hennes styvfar var borta och hennes farmor gammal och sliten. Mia 

fick löss, var smutsig och fri som fågeln men det var kanske inte alltid så bra: ”Jag satt där 

utan linne, i huvudet kröp det, ingen visste var jag var, ingen brydde sig mycket om det.” 

(272)  Men sedan var det också bra tider med tillräcklig mat och skolgång. Mia lär känna 

livet på landet och i staden och blir vittne till livets många sidor. Hon identifierar sig med 

kvinnovärlden men alla män är inte omöjliga och hon träffar till och med en man som hon 

beundrar nästan lika mycket som sin lärarinna. Det var grannen Kallbergs halvbror som 

Kallberg och hans fru Olga besökte för att visa upp sin son. De bjöd Mia att komma med. 

 

Kallbergs halvbror var skomakare som bodde tillsammans med sin familj långt inne i 

skogen i ett vedskjul som hade fyra jättefuror till hörnpelare.  Mannen fascinerade Mia 

med sitt sätt att vara och i detta hem hade hon sin ”barndoms enda litterära samvaro med 

vuxet folk.” 

(s. 188). Hon fick läsa vers och mannen hade skrivit vers som hans dotter läste. Detta 

besök gjorde starkt intryck på Mia. 

  

I bokens slut var den lilla familjen Stenman enad på nytt efter att Albert hade ångrat sig 

och kommit tillbaka efter en sjukhusvistelse. De gick tillsammans i staden på väg till sitt 

                                                        
21  Witt-Brattström, Skrift och drift i trettiotalet, s. 210 
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nya rum och Albert hade fått en fackföreningsbok som Mia ansåg mycket märkvärdig. Hon 

ser sin styvfar i nytt ljus: han ”blev mer och mer annorlunda [...] Han var inte alls lik den 

som jag tyckte så illa om.” (s. 282). Mia har mognat under dessa två år och kan se att ingen 

är helt omöjlig. 

  

Det nya rummet är det finaste de har bott i med en lyx som diskbänk med blankpolerad 

zinkplåt och blåmålat skåp inunder (s. 284). Det var egentligen ett kök de hade flyttat till, 

rummet som hörde till lägenheten hyrdes ut separat eftersom det gick inte med att hyra ut 

rum och kök eftersom ingen hade råd med sån överdådig lyx i denna stadsdel (s. 284). Här 

ville Mia bo för resten av livet  och nästa vecka skulle hon skrivas in i skolan för tredje 

gången.  

(s. 284) 

 

3.2 Språk och berättarteknik 

Att hålla folkets språk vid liv var något lika självklart för Moa Martinson som att skriva 

socialistiskt i försöket att förbättra världen.  Hon säger i ett odaterat manus att hon ”tror det 

vore högst olyckligt för språket om proletärförfattarna eller rättare autodidakterna allt för 

mycket vinnlägger sig om att gå efter ordboken. Många ord från folkdjupen skulle då gå 

förlorade.”
22

 Ebba Witt-Brattström anser att Martinsons användning av ”arkaiska och 

dialektala uttryck  i kombination med massor av ironi är grunden för hennes 

oefterhärmliga, spänstiga stil”.
23

  

 

Exempel på sällsynta ord och uttryck i Mor gifter sig är orden träta (gräla) och nyter 

(förnöjd), som numera används mest i uttrycket pigg och nyter, samt uttrycket varg i veum 

som kommer från fornisländska och betyder ’rövare i helgedomen’.
24

 Det var inte 

                                                        
22  Witt-Brattström, Skrift och drift i trettiotalet, s. 140 
23  Ebba Witt-Brattström, ’Livets egen runsten’, i Vida i Världen 1900-1960; Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria 3, s. 364. 
24  Från fornisländska vargr í véum som betyder laglös brottsling, egenligen rövare i helgedomen. 

information från ne.se/vargiveum 
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självklart att skriva som Moa gjorde och hon fick ”kämpa som ett lejon för att få ha [s]itt 

språk” som hon säger i ett brev till kritikern och litteraturforskaren Holger Ahlenius.
25

 

 

Romaner skrivs ofta i olika berättelsenivåer.
26

 I romanen Mor gifter sig förekommer två 

berättelsenivåer: lilla Mias berättelse och vuxna Mias retrospektiva kommentarer. Ebba 

Witt-Brattström kallar jagberättarna Mia-jag och Moa-jag.
27

 Huvudnivån är Mia-jagets 

berättelse, såkallad diegetisk nivå eller nollnivå. Moa-jagets berättelsenivå kallas 

metadiegetisk eftersom den sker över huvudnivån.  

 

Moa-jagets tillbakablickar verifierar händelsernas sanningshalt som vi ser i följande två 

exempel: ”Jag tyckte mycket om Valdemar. Jag tycker fortfarande om Valdemar än i dag 

fast han är död” (s. 11) och  ”På björkbyrån [...] stod [...] ett par fina vaser. [...] Nu, nära 

fyrtio år efteråt, har jag vaserna stående här på en hylla”. (s. 11)  

 

Ebba Witt-Brattström påpekar att Mia-jaget också minns och att dessa dubbla minnen ger 

djup åt skildringen. Jag återger här Witt-Brattströms exempel på detta i romanens första 

mening: 

 

 Jag minns så väl dagen, mor gifte sig. 

 

”Jag minns” är textens nu och ”dagen” är dess då. Men inte bara Moa-jaget utan också 

Mia-jaget minns: då-et har ett nu utifrån vilket Mia kan minnas ännu ett då.
28

 Redan i 

romanens första mening får läsaren känsla av närvaro som håller allt till slutet.   

 

Berättad tid i boken är två år. I bokens början, på sidan tio, berättas att Mia är snart sju år 

och i romanens sista mening får vi informationen om att hon blivit nio år. Men 

händelseförloppet ges inte i rak kronologisk ordning och på sidan 12 är Mia nio år och 

berättar för sin mor att hon minns händelser från det hon var årton månader gammal. 

 

                                                        
25  Witt-Bratttröm, Skrift och drift i trettiotalet, s. 56 
26  Claes-Göran Holmberg, Anders Ohlsson och Studentlitteratur, Epikanalys, En introduktion, Lund, 

1999, kapitel 11, s. 70 
27  Witt-Brattström, Skrift och drift i trettiotalet, s. 230 
28  Witt-Brattström, 230 



30 

 

Denna användning av tiden ger berättelsen en vitalitet som förstärks med meningarnas 

struktur. Med varierande meningslängd blir texen mer lättläst och rörlig. 

Meningsstrukturen kan dessutom ha en speciell inverkan på läsaren som i efterföljande 

avsnitt där alla meningar innehåller fem till elva ord förutom en mening som innehåller 

sextiotvå ord: 

 

Ingen släkt hade de som givit dem något. Alla deras bekanta var lika 

fattiga som de själva. Bondens hade givit dem sängen och bordet. 

Lakanen hade Karlberg fått av sin halvbror som bodde på Kolmården. 

När jag satt där i skymningen och vaggade klädkorgen som var satt på 

medar – det såg så fånigt ut, en kantig klädkorg på ett par runda klabbar 

till medar – i det fula rummet och grät och knappast visste varför jag grät, 

då trodde jag att det kom an på Olga och hennes man att de hade det så 

där fattigt, så fult. 

Jag var arg på dem. Jag har hört käringarnas sladder i förstugorna. (s. 

152) 

 

De korta meningarna har slagkraft som betonar deras innehåll och den långa meningen 

återger en stämningsbild som ramas in av de korta meningarna. 

 

 

3.3 Motsättningen mellan kvinno- och mansvärld  

Boken Mor gifter sig är förutom att vara en insiktsfull uppväxtsberättelse en skildring av 

det svenska samhället vid förra sekelskiftet. Moa Martinson ville påverka samhället med 

sitt författarskap och ansåg det självklart att skriva politiskt.
29

  Vid läsning av romanen får 

vi en bild av ett klassindelat, patriarkalistiskt samhälle där den som tillhör arbetarklassen 

inte har möjlighet att leva ett drägligt liv på grund av sin usla lön och dåliga bostäder. 

Kvinnor är beroende av män eftersom män får betydligt högre lön för sitt arbete och lagen 

står på deras sida. Hur bevarar man sin värdighet i dylika förhållanden? I detta kapitel ger 

                                                        
29  Engman, s. 142 
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jag exempel från boken om orättvisor i samhället och undersöker hur skeva 

maktförhållanden påverkar könens relation.   

 

Ett exempel på lagens orättvisa ges i romanen när styvfadern Albert har fått ett barn med 

en annan kvinna som därefter stämmer honom.  Men ”lagarna var dock så dåförtiden, att 

en barnamor inte kunde få understöd av barnafadern om han var gift med en annan kvinna” 

 (s. 31).  Albert behöver inte ta anvsar för sin gärning, varken moraliskt eller lagligt, så 

kvinnan står uppe ensam med följden av deras akt. Hon får inget stöd från samhället 

eftersom idéen om folkhemmet började inte spira förrän några decienner senare. 

 

Det skeva maktförhållandet har negativ inverkan på förhållandet mellan könen. I boken 

finns många exempel på nästan sjuklig svartsjuka och könen har föga förtroende för 

varandra. Albert är sjukligt svartsjuk på Hedvig, fast det är han som står för all otroheten, 

och han blir galen vid minsta tillfälle. När en manlig bekant, Valdimar, har suttit i Hedvigs 

kök och hans svartsjuka fru i ett gräl säger till Albert att han ska passa sin fru blir Albert 

ursinnig och ger sig på Hedvig fast hon är höggravid. Det resulterar i en för tidig födelse 

och barnets död 

(s. 122). 

 

Denna slags episoder finns det gott om i romanen. Hedvig tar emot och slår tillbaka efter 

bästa förmåga men det förmår inte hennes syster som misshandlas regelbundet av sin man. 

Hon är alldeles maktlös, lever i fattigdom och är ständigt gravid. Hon är utarbetad och Mia 

minns att när hon bodde hos henne såg hon henne ”aldrig sitta någon längre stund. Satte 

hon sig, så somnade hon ögonblickligen.” (s. 233). Hennes man, som är känd för sin 

benägenhet att ta till knytnävarna, råder ensam i hemmet. 

Detsamma gäller för den unga Olga som familjen Stenman är granne med ett tag. Hon är 

gift med Karlberg, en tystlåten man som för det mesta är ofarlig förutom när han dricker. 

Då får Olga fly hemmet och gömma sig någonstans med sin lille pojke. De överlever dock 

inte och sex år efter att de var granne med Olga läser Mia och hennes mor i tidningen att 

Karlberg har ”skurit halsen av sin hustru och deras sexårige son”
30

 i en av sina supperioder. 

 

                                                        
30 Moa Martison, Kungens rosor, [1939] Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs, 1973, s. 221. 
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Det finns dock också snälla män i Mias omgivning. Valdemar är en snäll man och 

Karlbergs halvbror ,som kallas ”mannen” i Mor gifter sig, är en av de personer som 

imponerar Mia. Men annars är bilden romanen ger av män ganska ensidig. Män är grova 

och de super. Romanen skrivs utifrån ett barns perspektiv och Mia skyller det mesta av sin 

och andras fattigdom på männen i famljerna. Hon förstår inte att arbetarna får dåligt betalt. 

Hon ser bara att ”de super eller de arbetar inte.”
 31

  

 

Kvinnorna är uppvuxna i ett patrialkaliskt samhälle. De gör inte stora krav och försöker 

vara sina män till lags. Mia får beskedet tidigt i sitt liv: »Den som arbetar måste ha det 

bästa och mesta«, det var mor gruvligt noga med att pränta i mig. Den lärdomen tog så 

grundigt och den inpräntades så ensidigt, att jag egentligen fick för mig att endast män 

arbetade och de skulle ha det bästa.” (s. 168) 

 

Är det möjligt för kvinnor att bevara sin mänskliga värdighet under så svåra och 

förnedrande förhållanden? Jag ska svara på denna fråga genom att visa några exempel om 

hur en stark kvinna som Hedivig agerar.  

 

Romanens kvinnogestalter försöker ibland spjärna emot männens egenmäktighet och 

använder för det olika medel. När Hedvig vill få något gjort som hon vet att förargar Albert 

om hon föreslår det måste det se ut som om Albert hade hittat på det själv.  Ett exempel på 

detta är när Mia blir bjuden med på en resa med grannarna Karlberg och Olga. Hedvig 

sätter igång med att ordna kläder åt Olga som bara har dåliga kläder. Karlberg behöver 

också låna kläder men Hedvig vet att hon inte kan tala om det direkt och passar även på att 

tala nedsättande om honom.  

 

”- Han, Karlberg, ser  ju ut som en traspåse, men det bryr jag mej inte 

om, sa mor diplomatiskt. Olga ska då komma hel och ren, hennes pojke 

också. 

- Karlberg  kyl‘ väl skallen av sej om han sitter på vagnen med den där 

tunna slokhatten, han kan då få låna min mössa, säger min styvfar 

- Det får du göra som du vill, det fäster jag mig inte vid, sa mor avmätt. 

[...] 

                                                        
31  Moa Martinson, Kyrkbröllop, [1938], Månpocket, Ungern, 1983. 
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Jag förstod mycket väl att mor förtalade Karlberg för att ej göra min 

styvfar svartsjuk.”  

(s. 170).   

 

Lilla Mia ser igenom sin mors listighet men Albert nappar på kroken och Karlberg reser 

iväg klädd i hans mössa, kavaj och söndagsskor. 

 

Hedvig lägger stor vikt på ett rent och snyggt hem som hon försöker åstadkomma efter 

bästa förmåga. När hon ser hur oförmögen hennes granne Olga är att sköta om sitt 

spädbarn och hemmet tar hon saken i egna händer, badar barnet, ger nya kläder åt det och 

ger Olga goda råd. På detta vis försöker hon ge Olga lite värdighet. Och Mia är stolt av sin 

mor: ”Mors högfärd tog sig underliga uttryck. Jag tror mors högfärd var en bra högfärd. 

Man kunde inte för sin heders skull ha grannar som såg ut hur som helst. Man måste ta sig 

till något.” (s. 170) Hedvig är även mån om att hålla Mia snygg och ren. När Mia börjar i 

sin andra skola har barnen svårt att placera henne eftersom hon var ”oförfärad och rättfram, 

kunde deras jargong bra nog men var i de flestas tycke för fin. Min mor höll mig alltid 

snygg.” (s. 36). Mias mor får ofta beröm för sitt hem men när hon blir gravid har hon ingen 

ork kvar efter dagens arbete och kan därför inte ha det så rent och snyggt som annars. Moa 

blir smutsig och lusig. ”Mor, som förut varit så noga med detta, som gick lång väg när hon 

arbetade på en fabrik och jag inte bodde på samma ställe som hon, gick lång väg ett par 

gånger i veckan efter arbetstidens slut för att se efter så ej fuarna jag var hos lät ohyran ta 

fart.” (s. 86). När en grannkvinna kommentärer lössen i Moas hår blir Hedvig förnärmad ”- 

Jag har varit dålig en tid oh inte orkat något, sade mor. Hon var röd i ansiktet av 

förargelse.” (89).  

 

Hedvig blir ursinnig när Karlberg, mycket berusad, slänger snus på  gardinerna hon en gång gav 

Olga. ”[M]or tappade besinningen, hon gav honom en stöt i nacken, så han dråsade 

framstupa över tröskeln och blev liggande.”(s. 200) Hon reagerar på hans akt som om det 

var ett angrepp mot Olga själv. 

 

En annan ganska stark kvinna är Mias farmor, styvfars fostermor. Hon låter sig inte kuvas 

och ett av Mias ”angenämaste segerminnen” är när farmor skällde ut välbärgade 
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släktningar som hade besökt Mias familj regelbundet och ätit upp maten som skulle räcka 

för familijen hela veckan. (s. 16) 

 

Romanens kvinnor känner och använder olika knep i kampen för ett värdigt liv. Hedvig är 

en stark människa och ju svårare livet ter sig desto starkare blir hon: ”Mor väjde inte för 

folk mer, stack inte under stol med något.” (s. 74) 
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Avslutning 

I den här uppsatsen har jag velat ge en bild av Moa Martinson och analyserat hennes 

självbiografiska roman Mor gifter sig utifrån Martinsons politiska inställning och önskan 

att ändra samhället genom sitt författarskap.  

I kapitel ett behandlade jag Moa Martinson liv, hennes litterära produktion och politska 

engagemang. Martinson skrev sina romaner utifrån sitt liv och erfarenheter som visade sig 

vara en outtömlig källa där hon hämtade material som hon bearbetade med sin 

författartalang och förmedlade till världen. 

I kapitel två koncentrerade jag mig på proletärförfattarna som var den författargrupp Moa 

Martinson tillhörde. Jag tog även upp primitivisternas orealistiska syn på kvinnor som 

poängterade behovet för en rättfärdig skildring av kvinnor och deras öden i det samhälle 

som existerade kring förra sekelskiftet. Moa Martinson blev de svenska arbetarkvinnornas 

röst. 

Moa Martinson använde folkspråk medvetet i sina romaner i syftet att hålla det vid liv 

vilket jag kommenterar i kapitel tre där jag visar exempel på detta från boken Mor gifter 

sig.  I kapitel 3.3 tar jag upp det patriarkala samhällets skeva maktförhållande och 

kvinnornas försök att bevara sina mänskliga värdighet.  

Moa Martinson baserade sitt skrivande på ett medvetet politiskt engagemang. Hon 

tillhörde arbetarklassen och hade en egen erfarenhet av arbetarnas svåra villkor. Vid 

läsning av romanen Mor gifter sig är de usla förhållandena och kvinnornas totala 

maktlöshet slående och om det var Moa Martinsons avsikt att bidra till positiva 

förändringar i samhället har hon lyckats. Jag tvivlar inte på att hennes böcker var en viktig 

byggsten på vägen till ett rättvisare samhälle.  

Jag väljer att avsluta med Moa Martinsons egna ord från förord till boken Mor gifter sig: 

[B]ehövde min mors liv, mitt eget och miljoner andra anonymas liv i vårt 

land vara så hårt och svårt trots djupaste fred, trots hårt arbete och ivrig, 

aldrig upphörande jakt efter arbete som knappast gav mat för dagen? Jag 

ställer frågan med full rätt i min mors, mitt eget och två tredjedelar av 

folkets i Sverige namn. (s. 5) 
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