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1. Inledning 

1.1 Syfte och metod 

Utifrån vad jag tidigare har läst om Moa Martinson har jag uppfattat henne som en både 

älskad och hånad författare. Ebba Witt-Brattström har analyserat litteraturvetenskapens 

nedvärdering av Moa Martinson: ”I den svenska litteraturhistorien intar Moa Martinson en 

unik plats som projiceringsobjekt för häpnadsväckande livskraftiga fördomar om kvinnligt 

skrivande.”
1
 Hon anser att författarskapet förtjänar en mer seriös forskning. 

 Min problemformulering bottnar i att Moa Martinsons tidiga verk Pigmamma, vilket gick 

som följetong i Brand 1928-29, nämns som en viktig bakgrund till Mia- trilogin.
2
 Dock finns 

mycket litet skrivet om Pigmamma, varav det är svårt att utläsa den påstådda bakgrundens 

riktighet. Jag ämnar därför göra en jämförande analys mellan Pigmamma och Mor gifter sig 

avseende skildringen av genus och klass, vilken syftar till en ökad tydlighet gällande dessa 

frågor i de båda verken. Jag avser utgå ifrån en kombinerad feministisk och marxistisk 

litteraturteori och analysera verken genom närläsning samt en jämförande metod. Uppsatsen 

har jag valt att kalla ”Svalt barnen och fäderna, så svalt mödrarna ännu mer”.
3
 

 Min primärlitteratur består av Moa Martinsons två verk Pigmamma: Roman ur 

arbetarkvinnornas värld och Mor gifter sig. Till analysen av Pigmamma har jag använt mig 

av versionen i Kerstin Engmans och Ebba Witt-Brattströms sammanställning av Martinsons 

texter; Moa Martinson i egen sak, vilken följer följetongsversionen i Brand 1928-29 troget, 

och är betydligt mer tillgänglig. Gällande Mor gifter sig har jag använt mig av tryckningen 

från 1973 framför originalversionen från 1936, även här avhängigt tillgängligheten. 

 Ett par centrala begrepp som kräver utredning är feministisk och marxistisk 

litteraturforskning. Den feministiska litteraturforskningen har beskrivits av Åsa Arping och 

Anna Nordenstam som analysen av ”hur skönlitteraturen och den litterära institutionen 

förmedlar föreställningar om kön eller genus, där kön/genus är en övergripande kategori som 

skär genom alla andra (klass, ras, ålder osv.).”
4
  

 Johan Svedjedal har beskrivit den marxistiska litteraturteorin såsom en litteratursociologisk 

inriktning som utgår från en ”speglingsteori” där tanken är att ”litteraturen avbildar och fångar 

                                                           
1
 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson: Skrift och drift i trettiotalet. Stockholm: Norstedt, 2011, s.9. 

2
 Mia-trilogin innehåller böckerna Mor gifter sig, Kyrkbröllop och Kungens rosor. 

3
 Moa Martinson, Mor gifter sig, (Stockholm, 1973), förordet, s.5. 

4
 Åsa Arping, Anna Nordenstam (red.), Feministiska litteraturanalyser 1972-2002. Lund: Studentlitteratur, 2005, 

s.7.  
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en historisk verklighet.”
5
, medan Lars-Olof Åhlberg har lyft fram teorin om basen och 

överbyggnaden som gemensam för olika inriktningar, vilket betyder att överbyggnaden 

(konsten) återspeglar basen (samhället).
6
 Eva Adolfsson beskriver hur den marxistiska 

litteraturforskaren Georg Lukács (1885-1971) har studerat verklighetsåtergivningens problem 

i litteraturen. Adolfsson förklarar Lukács teori om skönlitteraturen som ett medel att ”uttrycka 

sanningen, inte om människan i allmänhet (…) utan om människor i ett givet samhälle.”
7
 

Lukács ser framför allt denna möjlighet i den realistiska romanen, vilken förmedlar kunskap 

om samhället ”genom sin förmåga att tränga ner under företeelsernas yta, att kunna skildra 

»verklighetens tendens« snarare än dess många lösryckta fakta.”
8
 Lars-Olof Åhlberg har 

klargjort att Lukács med realism avser verk som ”återger typiska och väsentliga drag i den 

verklighet som skildras. Ett verk är realistiskt i den mån det uttrycker och belyser de 

väsentliga och bestämmande konflikterna och utvecklingstendenserna i en historisk epok.”
9
 

Elaine Showalter har framhållit möjligheten att kombinera dessa utgångspunkter genom en 

feministisk-marxistisk litteraturteori som betonar förtrycket
10

, en kombination jag eftersträvar.  

1.2 Disposition 

Analysen är indelad i sex avsnitt; 3.1 ”Resumé av Pigmamma och Mor gifter sig”, 3.2 

”Kvinnokroppens biologiska funktioner”, 3.3 ”Kvinnorna”, 3.4 ”Männen”, 3.5 ”Övergripande 

samhällsfenomen” och 3.6 ”Formen i Pigmamma och Mor gifter sig”.  

 Avsnitt 3.1 ”Resumé av Pigmamma och Mor gifter sig” innehåller resuméer av verken. 

Avsnitt 3.2 ”Kvinnokroppens biologiska funktioner” tar upp graviditeter, förlossningar och 

kvinnans sexualitet. Avsnitt 3.3 ”Kvinnorna” jämför Hedvig och Klara och analyserar 

kvinnornas underordning under männen samt kvinnogemenskapen och kvinnosolidariteten. 

Avsnitt 3.4 ”Männen” omfattar en jämförelse mellan styvfäderna, mellan Ranke och 

Karlbergs bror samt en allmän genomgång om männen. Avsnitt 3.5 ”Övergripande 

samhällsfenomen” tar upp genuskontraktet, svartsjuka och social kontroll, maktövergrepp och 

kvinnomisshandel samt kvinnornas våld mot männen. Avsnitt 3.6 ”Formen i Pigmamma och 

                                                           
5
 Johan Svedjedal, ”Litteratursociologi”. I Litteraturvetenskap – en inledning. Staffan Bergsten (red). Lund: 

Studentlitteratur, 2002, s.84.  
6
 Lars-Olof Åhlberg, ”Marxism”. I Modern litteraturteori del 1. Claes Entzenberg, Cecilia Hansson (red). Lund: 

Studentlitteratur, 2011, s.179. 
7
 Eva Adolfsson, I gränsland: essäer om kvinnliga författarskap. Stockholm: Bonniers, 1991, s.121. 

8
 Ibid, s.121. 

9
 Åhlberg, s.180. 

10
 Elaine Showalter, ”Den feministiska kritiken i vildmarken”. I Modern litteraturteori del 2. Claes Entzenberg, 

Cecilia Hansson (red). Lund: Studentlitteratur, 2011, s.227 och s.235. 
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Mor gifter sig” behandlar begreppen feminine, feminist och female, écriture féminine, det 

karnevaliska greppet samt det muntliga draget. 

1.3 Historisk kontext 

Pigmamma och Mor gifter sig utspelar sig under åren 1890-1899. Min historiska kontext 

fokuserar denna tid framför tiden då verken kom till.   

 Under 1890-talet pågick industrialiseringen för fullt i Sverige, mellan 1850 och 1910 

ökade befolkningsandelen som bodde i städer från 10 % till 25 %. Under 1890-talets 

befolkningstillväxt väste befolkningen med 7 % medan andelen sysselsatta inom industrin 

växte med 40 %, samtidigt som andelen sysselsatt inom jordbruket istället minskade. Detta 

motsvarar en massiv omflyttning av människor.
11 Bland de stora samtidsproblemen märks 

trångboddheten, lungsoten och alkoholismen. Trångboddheten var mycket utbredd, år 1895 

bodde nära hälften av Stockholms arbetarfamiljer i lägenheter om ett rum och kök. Lungsot 

var den vanligaste sjukdomen med dödlig utgång.
12

 Alkoholism var vanligt bland 

arbetarklassmännen.
13 De sanitära förhållandena i svenska städer på den här tiden var i 

jämförelse med andra länder förhållandevis goda, ändå är det tydligt att den sanitära nivån var 

undermålig, vilket avspeglade sig i en dödlighet som var högre i städerna än på landsbygden. 

Även spädbarnsdödligheten var högre i städerna.
14

 Bland barn födda inom äktenskapet dog 

vart tionde barn under det första levnadsåret, men för barn födda utom äktenskapet var 

förutsättningarna ännu sämre, bland dem dog vart sjätte barn under det första året.
15

  

 Under 1870-talet växte en fackföreningsrörelse fram, denna växte sig starkare under 1890-

talet, dock var fortfarande vid sekelskiftet bara var femte arbetare ansluten till facket. 

Arbetarrörelsen hade sin bakgrund i arbetarnas dåliga löner, vilka i många fall låg under 

existensminimum. Under dessa förhållanden kunde en period av arbetslöshet, utan någon 

form av ersättning, innebära en katastrof. Arbetstiden var vanligen 10-12 timmar.
16

  

 Slutet av 1800-talet präglades av ett kvinnoöverskott som kom sig av att betydligt fler män 

än kvinnor emigrerade. Kvinnoöverskottet ledde till en stor andel ogifta kvinnor samt en stor 

                                                           
11

 Nils Gruvberger, ”Det industriella genombrottet”. I Den svenska historien 13: Emigrationen och det 
industriella genombrottet. Gunvor Grenholm (huvudred). Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1980, s.114ff.  
12

 Gruvberger, s.124f.  
13

 Gunnar Qvist, ”Kvinnan i yrkesliv och kamp för likställdhet”. I Den svenska historien 13: Emigrationen och det 
industriella genombrottet. Gunvor Grenholm (huvudred). Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1980, s.190. 
14

 Gruvberger, s.117. 
15

 Bo Stråth, Sveriges historia 1830-1920. Stockholm: Norstedts, 2012, s.254.  
16

 Ola Lindqvist, ”Arbetarrörelsen växer fram”. I Den svenska historien 13: Emigrationen och det industriella 
genombrottet. Gunvor Grenholm (huvudred). Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1980, s.154f.  
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andel ogifta mödrar.
17

 De allra flesta yrkesarbetande kvinnor befann sig vid den här tiden 

inom arbeten relaterade till undervisning och vård, eller till framställning och distribution av 

livsmedel- och textilier, samtliga lågavlönade yrken där kvinnorna dessutom fick ännu lägre 

lön än sina manliga kollegor.
18

 Motiveringen för kvinnornas lägre löner var att de enbart 

skulle försörja sig själva, då tanken var att de enbart skulle yrkesarbeta innan de gifte sig, 

eftersom männens löner inte räckte till för att försörja hela familjen fortsatte dock 

arbetarkvinnorna att yrkesarbeta även efter att de gift sig.
19

     

2. Forskningsöversikt 

2.1 Böcker  

Mycket viktiga för min uppsats har Ebba Witt-Brattströms Moa Martinson: Skrift och drift i 

trettiotalet, Johanna Olanders ”Lita på en karl, man skulle ha stryk! – Moa Martinsons 

Kyrkbröllop ur ett genusperspektiv” och Eva Adolfssons I gränsland: essäer om kvinnliga 

författarskap varit.
20

 Witt-Brattströms avhandling fokuserar på Moa Martinsons författarskap 

under trettiotalet samt hennes journalistik under tjugotalet. Jag har använt mig av 

avhandlingens utgivningsfakta om Pigmamma, diskussionen om kvinnlig homosocialitet samt 

analysen av de dåliga männen i Martinsons författarskap. I Olanders c-uppsats har jag hämtat 

begreppet genuskontraktet, fått grunden till min analys av kvinnornas graderade 

underordning, samt använt Olanders analys av förhållandet mellan Hedvig och Albert. Från 

Adolfsson har jag hämtat analysen av Lukács litteraturteorier, av innehåll och form i 

Pigmamma samt av scenen med spågumman i Mor gifter sig.  

 Viktiga har även Elaine Showalters ”Den feministiska kritiken i vildmarken” och György 

Lukács ”Den konstnärliga återspeglingen av verkligheten” varit
21

. Från Showalter har jag 

hämtat begrepp så som écriture féminine och den vilda zonen, från Lukács bl.a. resonemanget 

om konstens metod att driva företeelser till sin spets.  

 Mindre frekvent återkommande i min uppsats har följande verk varit; Anna Williams 

                                                           
17

 Qvist, s.188. 
18

 Ibid, s.188. 
19

 Stråth, s.388. 
20

 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson: Skrift och drift i trettiotalet. Stockholm: Norstedt, 2011; Johanna 
Olander, ”Lita på en karl, man skulle ha stryk! – Moa Martinsons Kyrkbröllop ur ett genusperspektiv”. 
Stockholms Universitet: Litteraturvetenskapliga institutionen, 2002; Eva Adolfsson, I gränsland: essäer om 
kvinnliga författarskap. Stockholm: Bonniers, 1991.  
21

 Elaine Showalter, ”Den feministiska kritiken i vildmarken”. I Modern litteraturteori del 2. Claes Entzenberg, 
Cecilia Hansson (red). Lund: Studentlitteratur, 2011; György Lukács, ”Den konstnärliga återspeglingen av 
verkligheten”. I Modern litteraturteori del 1. Claes Entzenberg, Cecilia Hansson (red). Lund: Studentlitteratur, 
2011.  
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Tillträde till den nya tiden, Bernt Olsson och Ingemar Algulins Litteraturens historia i 

Sverige, Åsa Arpings och Anna Nordenstams Feministiska litteraturanalyser, Bibi Jonssons 

Blod och jord i trettiotalet, Göran Wendels Från trettiotal till trettiotal, Maria Bergom-

Larssons Kvinnomedvetande, Kvinnor och skapande av Birgitta Paget (m.fl.) samt Våra 

författare.
22

 Hos Williams har jag hittat de olika tidsbegreppen. I Arpings och Nordenstams 

Feministiska litteraturanalyser har förordet varit behjälpligt till den litteraturteoretiska 

utgångspunkten, medan Marianne Hörnströms kapitel ”Att skriva som kvinnor” har gett 

begreppen feminine, feminist och female. Jonsson har bidragit med information om dåtidens 

konventioner. Wendel har bidragit med en analys av Martinsons skildringar av kvinnlig 

sexualitet, av den goda mansskildringen samt av kvinnosolidariteten i Mor gifter sig, även 

Maria Bergom-Larsson analyserar sexualitetens undanskymda roll i Martinsons författarskap. 

I Kvinnor och skapande: En antologi om litteratur och konst tillägnad Karin Westman Berg 

har jag använt Eva Adolfssons artikel ”Drömmen om badstranden: kvinnobilder i 

trettiotalslitteraturen, särskilt hos Agnes von Krusenstjerna och Moa Martinson.”, där 

Adolfsson beskriver kvinnogemenskapens matrifokala bakgrund samt den kvinnliga 

författarens utveckling. I Våra författare: sexton radikala berättare ur svensk folklig tradition 

har jag använt mig av Barrie Selmans kapitel ”Moa Martinson – kvinnoförtryckets skildrare”, 

där Selman belyser hur Martinson förbinder könsförtryck med klassförtryck. 

 Kerstin Engmans Moa Martinson: Ordet och kärleken har inte varit relevant, men är värd 

att nämna på grund av dess framträdande roll i forskningen om Martinson.
23

 

2.2 Artiklar 

I ”Berättelsens röst: Om mötet mellan muntligt och skriftligt hos Moa Martinson och Maj 

Hirdman”
24

  diskuterar Eva Adolfsson det muntliga draget hos Martinson, medan hon i 

                                                           
22

 Anna Williams, Tillträde till den nya tiden: Fem berättelser om när Sverige blev modernt. Stockholm: 
Symposion, 2002; Bernt Olsson, Ingemar Algulin, m.fl., Litteraturens historia i Sverige. Femte Upplagan. 
Stockholm: Norstedt, 2009; Åsa Arping, Anna Nordenstam (red), Feministiska litteraturanalyser 1972-2002. 
Lund: Studentlitteratur, 2005; Bibi Jonsson, Blod och jord i trettiotalet: Kvinnorna och den antimoderna 
strömningen. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2008; Göran Wendel, Från trettiotal till trettiotal: Betydelsefull 
social och politisk diktning i Sverige 1830-1930. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1995; Maria Bergom-Larsson, 
Kvinnomedvetande: essayer om kvinnobild, familj och klass i litteraturen. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1976; 
Birgitta Paget, m.fl., Kvinnor och skapande: En antologi om litteratur och konst tillägnad Karin Westman Berg. 
Stockholm: Författarförlaget, 1983; Barrie Selman, ”Moa Martinson – kvinnoförtryckets skildrare”. I Våra 
författare: sexton radikala berättare ur svensk folklig tradition. Stockholm: Kulturfront, 1975.   
23

 Kerstin Engman, Moa Martinson: Ordet och kärleken. Stockholm: Tiden, 1990.  
24

 Eva Adolfsson, ”Berättelsens röst: Om mötet mellan muntligt och skriftligt hos Moa Martinson och Maj 
Hirdman”. I Arbetarhistoria. Stockholm: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 1984, nr 83/84, s.25-30.  
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”Berätterskans röst”
25

 bygger vidare på resonemanget om att Martinsons bristande 

komposition som ett litterärt grepp. I Birgitta Holms artikel ”Livets fest och Lifsens rot: Moa 

Martinson möter Sara Lidman”
26

 har jag hittat beskrivningen av det karnevaliska greppet. 

3. Analys 

3.1 Resumé av Pigmamma och Mor gifter sig 

3.1.1 Resumé av Pigmamma 

Under namnet Helga Johansson skrev blivande författaren Moa Martinson Pigmamma: 

Roman ur arbetarkvinnornas värld 1924-1925. Tanken var att få Pigmamma utgivet som 

roman, men efter att verket refuserats såldes det 1927 till tidsskriften Brand, där verket gick 

som följetong från januari 1928 till januari 1929.
27

  

 Pigmamma inleds med att huvudpersonen, Klara, höggravid är på väg hem till föräldrarnas 

soldattorp för att föda sitt oäkta barn, året är 1890. Vi får följa Klaras strävan för att hand om 

sin dotter, vilket leder Klara till olika arbeten och till flera män som förälskar sig i henne. I det 

sista kapitlet får vi ta del av dottern Evas perspektiv. Eva är sju år, och Klara har hamnat i en 

äktenskaplig misär med fylla, svartsjuka och misshandel. Vi får veta att Klara småningom 

hamnar på fattigstugan, varifrån hon en dag blir hämtad av Eva ” inte till lyx och rikedom, 

sådant händer aldrig, men till ett litet tarvligt rum, där Pigmamma hade att residera och sköta 

matlagningen, medan Eva förtjänade till födan.”
28

  Detta presenteras som ett så gott slut som 

är möjligt i verkligheten.        

3.1.2 Resumé av Mor gifter sig 

När Mor gifter sig utgavs 1936 hade Moa Martinson redan, förutom följetongen Pigmamma, 

gett ut Kvinnor och äppelträd (1933), Sallys söner (1934) och Rågvakt (1935). Mor gifter sig 

(1936) är den första delen i Moa Martinsons starkt självbiografiska trilogi, vilken följs av 

Kyrkbröllop (1938) och Kungens rosor (1939).
29

 

 I inledningen i Mor gifter sig är Mia snart sju år, hennes mor Hedvig har gift sig och Mia 

ska fortsättningsvis bo tillsammans med sin mor och styvfadern Albert Stenman. Mor gifter 

                                                           
25

 Eva Adolfsson, ”Berätterskans röst”. I Parnass. Stockholm: Ruder Finn, 1997:2, s.26-29. 
26

 Birgitta Holm, ”Livets fest och Lifsens rot: Moa Martinson möter Sara Lidman”. I Parnass. Stockholm: Ruder 
Finn, 1997:2, s.20-22. 
27

 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson: Skrift och drift i trettiotalet. Stockholm: Norstedt, 2011, s.26-27, samt 
s.35. 
28

 Moa Martinson, ”Pigmamma: Roman ur arbetarkvinnornas värld”. I Moa Martinson i egen sak. Kerstin 
Engman och Ebba Witt-Brattström (red). Stockholm: Tidens Förlag, 1990, s.184. 
29

 Bernt Olsson, Ingemar Algulin, m.fl., Litteraturens historia i Sverige. Stockholm: Norstedt, 2009, s.356-357. 



10 
 

sig omspänner två år, en period under vilken familjen hinner flytta sju gånger. Hedvig hinner 

föda två barn, som dör, samt bli gravid en tredje gång. Boken slutar i ett ovisst hopp om 

förbättring, familjen Stenman har fått det lite bättre och Mia fantiserar om stabilitet. 

3.2 Kvinnokroppens biologiska funktioner 

3.2.1 Graviditeter  

I Pigmamma möter vi Klara när hon höggravid är på väg hem till sin fars soldattorp. Bibi 

Jonsson påpekar att den gravida kroppen omfattades av tabun och att ”Enligt konventionen 

skulle synligt gravida kvinnor stanna inom hemmet väggar.”
30

 Detta var i praktiken omöjligt 

för arbetarklasskvinnorna, men likväl är Klaras vandring skamlig. I Mor gifter sig finns en 

liknande situation där Mia och den gravida Hedvig går längs landsvägen, här avslöjar ingen 

stor mage graviditeten, men väl det faktum att Hedvig sitter och kräks. Mias reaktion avslöjar 

den sociala skammen, hon går tillbaks en bit på landsvägen; ”Då trodde inte folk som kom, att 

mor som satt på dikesrenen var bekant med mig.”
31

  

 I Pigmamma beskrivs Klara, trots sitt gravida och ogifta tillstånd, och trots en tre mils 

vandring från Linköping, som högväxt och med ”ett friskt och vinnande utseende.”
32

 

Beskrivningarna av Hedvigs graviditeter i Mor gifter sig är inte alls lika positiva. Där Klara 

framställs som hälsosam framställs Hedvig som att hon förfaller; ”Nackhåret hängde i stripor 

och mor gick lutad och stirrade rakt fram. Som en gammal käring.”
33

 Utifrån dottern Mias 

perspektiv drar graviditeterna ner modern och familjen i smutsen, som gravid bryr sig Hedvig 

inte längre om sitt sociala anseende utan blir vän med en grannfru som hon tidigare beskrivit 

som ”en riktig slampa”
34

. Moderns graviditeter för fattigdom, svält och osäkerhet med sig och 

beskrivs som att det börjar ”blåsa tattarvind över dagarna.”
35

      

 I Pigmamma skildras även bondmoran Nilssons graviditet; ”Vid spiseln stod husmodern, 

blek och hålögd, i långt framskriden grossess. Bonden satt överst vid bordet, kort och grov 

med brett ansikte och rött skägg.”
36

 Här är inte tal om någon hälsosam graviditet likt Klaras, 

skillnaden verkar vara äktenskapet och därmed mannens närvaro. 

 Längre fram i berättelsen får Klara tjänst hos en familj där hustrun är vansinnig. Vansinnet 

har enligt svärmodern kommit smygande med graviditeterna, genom att vansinnet kopplas 

                                                           
30

 Bibi Jonsson, Blod och jord i trettiotalet. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2008, s.331. 
31

 Moa Martinson, Mor gifter sig, (Stockholm, 1973), s.87. 
32

 Moa Martinson, ”Pigmamma: Roman ur arbetarkvinnornas värld”, s.69. 
33

 Martinson, Mor gifter sig. Stockholm: Askild & Kärnekull, 1973, s.86. 
34

 Ibid, s.70. 
35

 Ibid, s.85. 
36

 Martinson, ”Pigmamma: Roman ur arbetarkvinnornas värld”, s.84. 



11 
 

ihop med graviditeterna, tydliggörs vansinnets kvinnliga karaktär. En motsvarande 

vansinnesscen i Mor gifter sig är när Hedvig river sönder inredningen för att kunna tända eld.  

 I det sista kapitlet i Pigmamma återberättas Klaras två missfall i äktenskapet med Jansson. 

De har bara varit gifta i ett år, men Klara har redan blivit ”Mager och blek efter två svåra 

missfall samt av grämelse över mannens ostadighet.”
37

 Klara har brutits ned av ett arbetsamt 

och bekymmersamt liv med täta graviditeter, och skildringen av hur graviditeterna och de 

följande missfallen har påverkat henne liknar alltmer Hedvigs graviditeter i Mor gifter sig.  

 Till skillnad mot i Pigmamma, där skildringen av graviditeterna blir allt mörkare, sker en 

försiktigt optimistisk stegring i Mor gifter sig. Vid Hedvigs tredje graviditet har Mia förlikat 

sig med situationen: ”Det gjorde mig inget längre att mor stod och kräktes när folk gick 

förbi.”
38

 Vid samma graviditet, vilken inte är fullgången i romanens slut, noterar Mia att; ”Det 

var första gången jag såg min styvfar gå med mor i stan när hon såg ut så där.”
39

 Mannens 

accepterande av sin gravida hustru är en förbättring gentemot de tidigare graviditeterna. 

3.2.2 Förlossningar 

Klaras förlossning utelämnas i Pigmamma, däremot återfinns bondmoran Nilssons, vid vilken 

Klara närvarar. Scenen visar på kvinnornas samhörighet. Klara hjälper moran igenom 

förlossningen och känner hur ”mjölken strömmade till hennes egna bröst”.
40

 Dessutom visar 

scenen upp makens okänslighet, när förlossningen avbryter hans tröskning beskriver han det 

som ”ett djävla pjåsk med käringar”.
41

 Han beskyller hustrun för att tröskningen inte blir av, 

för barnet som skall födas och för de medföljande kostnaderna. Till bondmorans 

förlossningsscen önskar jag knyta begreppet kvinnokultur, vilket Elaine Showalter förklarat 

som ”en kollektiv erfarenhet inom den kulturella helheten”
42

, en gemensam kvinnlig 

erfarenhet, oavsett andra särskiljande faktorer såsom klass, ras, nationalitet och historia. 

Begreppet kvinnokultur knyter Showalter till kulturantropologparet Shirley och Edwin 

Ardeners modell för kvinnornas kulturella situation. Paret Ardener menar att mans- och 

kvinnokulturen till övervägande delen överlappar varandra, det finns dock en del av 

manskulturen som är sluten för kvinnor, och en del av kvinnokulturen som är sluten för män, 

denna kallar de för den vilda zonen. Skillnaden mellan de båda avvikande kulturerna är att 
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”kvinnor vet hur den manliga halvmånen är, även om de aldrig sett den, därför att den blir 

legendens ämne (…) Men män vet inte vad det vilda består av.”
43

 Barnsängscenen visar på 

kvinnornas vilda zon som männen inte har tillgång till och inte kan förstå. Den vanliga 

maktbalansen är åsidosatt, Klara läxar upp bonden inför barnmorskan; ”Vet fröken, att 

husbonden här säger att en barnsängskvinna ej behöver skrika och jämra sig, när hon föder 

andra gången.”
44

 Barnmorskan svarar med att glänta på dörren till den kunskap som enbart 

kvinnornas innehar samtidigt som hon ger Nilsson en skrapa; ”det är allt tvärtom, barnsängen 

blir smärtsammare ju oftare den upprepas, men Nilsson är inte den enda karl som är så 

dum.”
45

 Kvinnorna får pondus i och med denna del av livet som mannen står utanför.  

 Utöver bondmorans förlossning får vi i Pigmamma även ta del av Agdas återberättade 

förlossning. Agda, fabriksarbeterskan, har smittats av en könssjukdom av fabriksdirektören. 

Om sin förlossning berättar hon att ”när plågorna var som värst stod översköterskan inne hos 

mig och bara predika och läste och bad.”
46

, ”Det hade varit synd, sade hon, att göra min 

barnsäng lätt, när jag skaffat mig en så skamlig sjukdom och med en gift karl till på köpet.”
47

 

Agda har svårt att förstå att en kvinna kan vara så elak. Enligt Agdas resonemang så är det 

förväntat att män är elaka, men inte att kvinnor är det. 

 Inte heller i Mor gifter sig skildras förlossningarna. Vi får dock veta att det vid den andra 

förlossningen är det Alberts misshandel som dragit i gång födseln. Barnmorskan konstaterar 

att det är för tidigt för Hedvig; ”det skulle dröja en månad”.
48

  

3.2.3 Kvinnans sexualitet 

Maria Bergom-Larsson påpekar sexualitetens undanskymda roll i Moas kvinnoskildringar och 

beskriver detta som en motreaktion mot den borgerliga ideologins definition av kvinnan som 

könsvarelse. Hon menar att Martinsons skildringar av arbetarkvinnans sexualitet syftar till att 

visa ”hur förtrycket sträcker sig in också på detta område, hur sexualiteten berövas sin glädje 

och sin frigörande kraft och i stället blir en plåga och en förbannelse.”
49

 Göran Wendel 

anmärker att kvinnlig sexuell återhållsamhet beskrivs som en dygd i Martinsons författarskap. 
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Wendel konstaterar att ”Med tanke på all den fattigdom och det elände som det myckna 

barnafödandet åstadkom, är det kanske inte så svårt att förstå.”
50

 

3.3 Kvinnorna 

3.3.1 Hedvig och Klara   

Hedvig och Klara är de centrala vuxna kvinnliga karaktärerna i de respektive verken. De har 

många förutsättningar gemensamt; de kommer från mångbarnsfamiljer och föder i unga år 

barn utanför äktenskapet med en gift man som barnafader, de får varsin dotter och gifter sig 

med en svartsjuk och misshandlande man, med vilken de kommer att genomgå flera 

graviditeter vilka resulterar i barn som inte överlever. Det finns dock även skillnader mellan 

karaktärerna. Klara beskrivs som självuppoffrande, exempelvis tar hon tjänst hos ”den 

snålaste och supigaste bonden i hela norra Östergötland”
51

 för att ha nära hem till dottern. 

Hedvig beskrivs mer mänsklig, ibland en ömsint moder och ibland mer egoistisk; ”nu var mor 

så ful och tjock och tänkte bara på min styvfar”.
52

  

 Klara säger ifrån för att skydda andra, hon skyddar bondmoran Nilsson och sonen ifrån 

bonden, och när David Ramström kysser henne dristar hon sig till att slå honom i ansiktet, fast 

att hon egentligen vill ha honom. I äktenskapet med Jansson verkar dock Klara oftast passivt 

ta emot. Jansson är svartsjuk, misshandlar henne och lägger an på Klaras väninna Hilma. 

Klara reagerar med att anklaga sig själv för det olyckliga äktenskapet efter ”hon hade inte gift 

sig av kärlek utan för att få ett hem åt Eva och sig.”
53

 En enda gång ger hon sin make en örfil, 

vilket slutar med att bägge gråter. Liksom Klara försvarar Hedvig andra, hon ljuger inför 

Olgas make och sparkar dessutom på honom en gång då han är full. Hedvig är dock inte lika 

undfallande som Klara när det gäller den egna maken. När Hedvig får veta att Alberts otrohet 

har lett till ett utomäktenskapligt barn ger hon honom ”örfil på örfil, och han gav lika gott 

igen”.
54

 Hon hotar även Albert; ”Men gör du om det, så kommer du att hamna på sjukhus.”
55

  

 Johanna Olander har även analyserat varför Hedvig stannar med Albert; ”Hon vill ha 

trygghet för sig och Mia”.
56

 Resonemanget är överförbart på Klara i Pigmamma om vilken 

sägs att hon stannar hos sin misshandlande make pga. glädjen hennes dotter upplevde den 
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första dagen hon fick bo tillsammans med sin mor; ”det var med tanke på den dagen, som 

Klara uthärdade många lidandets år tillsamman med sin nyckfulla, spritlystna man.”
57

 

3.3.2 Kvinnornas graderade underordning under männen 

Johanna Olander har beskrivit hur moster Janne ”representerar de mest utsatta 

arbetarkvinnorna, som inte förmår göra någonting åt situationen.”
58

 Vidare har Olander 

påpekat hur Hedvigs andra syster Charlott framställs som en stark kvinna i Kyrkbröllop. 

Utifrån hennes resonemang är det möjligt att se de tre systrarna, Charlott, Hedvig och moster 

Janne, som representanter för tre nivåer av underordning under männen. Underordningsskalan 

är överförbar på Mor gifter sig. Här fungerar farmor som representant för de kvinnor som inte 

är underordnade männen. Om farmors förhållande med sin tredje man får vi veta att ”Man 

påstod att farmor utnyttjade hans enfald, »körde med honom», gav honom dålig mat.”
59

 Även 

Karlbergs brors fru kan representera kvinnorna som inte är underordnade. Om henne får vi 

veta att hon är av fin familj, är gråtmild och låter maken sköta hushållsarbetet.
60

 Hedvig 

representerar mellanläget, underordning under motstånd. I avsnittet där Hedvig och Mia bor 

hos moster Janne märks att Hedvig är mindre underordnad än systern. Moster kallar tiden 

Hedvig och Mia bor där för ”den bästa tid hon haft sen hon blev gift, för nu äntligen hade 

Janne någon att träta med som han inte vågade slå.”
61

 Moster Janne representerar de mest 

underordnade kvinnorna. Olander har noterat att moster Janne kallas hon för Janne efter sin 

man; ”Märkligt nog har frun, Hedvigs syster, inget förnamn, hon är kort och gott moster 

Janne. Detta bör ses som ett uttryck för mannens auktoritära kontroll av hemmet, där alla har 

att lyda hans order, annars vankas stryk.”
62

 Även Olga representerar de mest underordnade 

kvinnorna. Hedvig varnar henne för att inte hålla sig stram; ”Ja, men vänj inte karl din vid ditt 

nakna skinn jag har sett ett par gånger förut hur det gått, då nygifta fruntimmer inte håller sig 

litet strama.”
63

 En varning som visar sig befogad då vi i Kungens rosor får veta att Karlberg 

har dödat Olga och parets lilla son.
64

  

 I Pigmamma är den gradvisa underordningen inte lika tydlig, några exempel finns dock. 

Barnmorskan är inte underordnad männen, i hennes fall är det yrket som ger henne styrka. 

Klara är svårare att placera, hennes situation ändras under berättelsens gång. Innan hon gifter 
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sig är hon föga underordnad, men i äktenskapet tillhör hon snarast de mest underordnade. 

Bondmoran Nilsson exemplifierar de mest underordnade kvinnorna, i hennes fall har det inte 

ens funnits en tid då hon varit jämbördig med maken, äktenskapet visar sig vara ett resultat av 

bondens våldtäkter då hon arbetade som piga.  

Efter ett tungt arbete en hel dag kunde han komma ut i köket efter se’n jag somnat och 

bråka och ställa till uppträden, tills jag var nästan lam av trötthet och förskräckelse. Till 

sist gav jag efter för både det ett och annat och så fort han fått klart för sig, jag var med 

barn, tog han ut lysning och sedan kort därefter ingingo vi giftermål.
65

  

3.3.3 Kvinnogemenskap och kvinnosolidaritet 

Eva Adolfsson har beskrivit kvinnogemenskapens bakgrund ”i den tidiga svenska 

industrialismens fattiga arbetarfamiljer – matrifokala familjer där fäder bara är sporadiskt 

närvarande”
66

, samtidigt är gemenskapen en egenskap delvis påtvingad av männen.  

 Johanna Olander har påpekat att ”Männens världsbild formas i manlig homosocialitet”
 67

  

och att det enligt Ebba Witt-Brattström inte finns någon ”liknande materiellt grundad 

gemenskap som syftar till att upphäva deras speciella förtryck.”
68

 Jag håller med om att den 

kvinnliga gemenskapen inte är materiellt grundad, men vill poängtera att det ändå finns en 

stark homosocialitet bland kvinnorna i Mor gifter sig och Pigmamma, vilken dock inte förmår 

upphäva förtrycket. Även Olander har konstaterat att ”Kvinnogemenskapen som utvecklas 

mellan Hedvig, Mia och farmor på landsbygden kan betecknas som en form av kvinnlig 

homosocialitet.”
69

 Ebba Witt-Brattström påpekar dock att kontakterna ”stannar vid att vara en 

de förtrycktas gemenskap som vänder sig mot männen i deras frånvaro”
 70

 och inte har samma 

styrka som den tidigare piggemenskapen. Detta visar på en försämring för kvinnorna i 

övergången från bondesamhälle till industrisamhälle, positionen i förhållande till männen är 

försvagad.  

 Till skillnad mot kvinnogemenskapen är kvinnosolidariteten alltid självvald, och kan ses 

som ett aktivt motstånd mot patriarkatet, som exempel på kvinnosolidaritet har Göran Wendel 
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lyft fram farmodern lojalitet med Hedvig och Mia gentemot sin fosterson.
71

 Maria Bergom-

Larsson har beskrivit kvinnosolidaritet mellan farmodern, Hedvig och Mia, exemplifierad i 

scenen där Hedvig och Mia tröstar farmodern efter att hennes man dött.    

3.4 Männen 

3.4.1 Styvfäderna 

Styvfäderna i Mor gifter sig och Pigmamma är snarlika. Både Albert Stenman, i Mor gifter 

sig, och Jansson, i Pigmamma, är svartsjuka, oförmögna att behålla ett jobb, alkoholiserade 

och otrogna. Båda slår också sina hustrur och visar ovilja mot sina styvdöttrar. Skildringen av 

styvfadern är dock mer svartvit i Pigmamma i den bemärkelsen att Martinsons här aktar sig 

för att ge styvfadern några försonande drag. I Pigmamma arbetar Jansson som strejkbrytare, 

vilket beskrivs utan förståelse; ”Han blev inte strejkbrytare av brist på mat, ty hustrun 

förtjänade, om än nödtorftigt, till födan. Men att inte bli uppassad om dagarna… Att inte få 

sin regelbundna liter varje vecka…”
72

 I den andra delen i Mia-trilogin, Kyrkbröllop, är det 

däremot Mias ingifta morbror Edvard som agerar strejkbrytare.
73

 Genom att strejkbrytarrollen 

i Pigmamma läggs på styvfadern görs denne mer renodlat dålig än styvfadern i Mor gifter sig.   

3.4.2 Ranke och Karlbergs bror 

Ranke, från Pigmamma, och Karlbergs bror, från Mor gifter sig fyller samma funktion som 

representanter för ett mansideal. Ranke är snäll mot kvinnor och barn, han är intellektuell, 

kärleksfull och renlig. Eva Adolfsson har påpekat att Ranke idealiserar Klara, vilket hon 

invänder mot. Adolfsson menar att Rankes repliker beskriver arbetarmodern enligt den 

manliga arbetarlitteraturen, medan Klaras svar söker en mindre idealiserad, mindre hjälplös 

hållning.
74

 Karlbergs bror är ett motsvarande exempel ur Mor gifter sig på en man som lyfts 

fram som ett positivt ideal. Göran Wendel har beskrivit Karlbergs bror som den aktiva parten 

i hemmet, den som sköter värdskapet, och som kärleksfull mot hustrun och barnen. Wendel 

konstaterar att ”Det är första gången Mia möter en man som är av ett helt annat slag än 

styvfadern – hon har hittills uppfattat männen som supiga, hänsynslösa, brutala och 

ansvarslösa.
75

Adolfsson har beskrivit Pigmamma som en desillusionsroman och påpekar att 

de goda männen alltid sviker, vilket tvingar kvinnorna att själva bli starka. I Pigmamma 
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sviker Ranke genom att begå självmord i Köpenhamn, och i Mor gifter sig konstaterar Olga 

avundsjukt att ”Finns det en skaplig karl bland fattigt folk, nog går han en fattig flickas näsa 

förbi.”
76

, vilket jag anser kan ses som ett svek mot arbetarkvinnorna. 

3.4.3 Allmänt om männen 

Till det mörka i Martinsons mansskildringar hör att det är de dåliga männen som vinner, det är 

de som får kvinnorna, vilket Witt-Brattström har visat med flera exempel.
77

   

 Olander har lyft fram att de män kvinnorna ser som ”goda” män bryr sig om sitt utseende 

och sin klädsel.
78

 Olanders exempel återfinns i Kyrkbröllop, men iakttagelse är relevant även 

för Pigmamma och Mor gifter sig. I Pigmamma finns det flera exempel på dessa ”goda” och 

välklädda män, exempelvis Ranke, och David Ramström, samtidigt kompliceras bilden av att 

Evas biologiska far var en välklädd man, vilket var just vad Klara föll för, och han visar sig 

vara en svikare. I Mor gifter sig framstår Karlbergs bror som ett tydligt exempel på dessa 

”goda” män, samtidigt är Karlberg det tydligaste exemplet på den ovårdade motsatsen.  

 Den manliga homosocialiteten är, till skillnad mot kvinnornas motsvarighet, självvald. 

3.5 Övergripande samhällsfenomen  

3.5.1 Genuskontraktet 

Johanna Olander har konstaterat att; ”För det mest är det mannen som är normgivare av 

genuskontraktets innehåll.”
79

 Hon menar att kvinnor i enhetlighet med genuskontraktet väljer 

”att agera så att de hamnar i underordnad position i förhållande till männen. Genom denna 

underordning blir också kvinnor bekräftade som kvinnor.”
 80

 Teorin om att kvinnorna blir 

bekräftade som kvinnor genom att välja underordning kan förklara varför Hedvig och moster 

Janne träter om vem som har det värst.
81

 Det kan även förklara varför de stannar med sina 

män, och, kanske, varför Klara i Pigmamma väljer den supande och svartsjuka Jansson 

framför de flertaliga bättre alternativ hon ställs inför. 

3.5.2 Svartsjuka och social kontroll 

Olander har konstaterat att Albert är otrogen men är svartsjuk på Hedvig: ”Av allt att döma 
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får Hedvig inte ens prata med andra män”
82

 I Pigmamma påpekas om Jansson att ”Han var så 

svartsjuk på Klara, att hon ej ens fick hämta mjölk på morgnarna.”
83

 I och med att männen 

blir arga och svartsjuka på kvinnorna om de pratar med andra män är den kvinnliga 

homosocialiteten delvis påtvingad, samtidigt antyds att inte heller kvinnornas umgänge med 

varandra är uppskattat. Både Karlberg och Albert är emot Hedvigs och Olgas kontakt i Mor 

gifter sig, varav kvinnorna ljuger om att de egentligen ogillar varandra, för att inte göra 

männen svartsjuka.
84

 I Pigmamma försöker bonden Nilsson slå split mellan Klara och sin 

hustru genom att tvinga hustrun att passa upp på Klara.
85

 Slutledningsvis verkar den ”dåliga” 

mannens ideal för kvinnan vara en kvinna som är helt isolerad från kontakter. 

3.5.3 Maktövergrepp och kvinnomisshandel 

Barrie Selman har fokuserat hur Martinson förbinder mannens förtryck av kvinnan med 

överklassens förtryck av arbetarklassen. Selman påpekar att Martinson inte skildrar mannens 

förtryck av kvinnan som biologiskt grundad utan ser förtrycket ”som ännu ett uttryck av 

överklassens utsugning av arbetarklassen.”
86

 Arbetarklassmännens behandling av 

arbetarklasskvinnorna knyts därmed till männens svåra situation och till klassperspektivet. 

 I Mor gifter sig får vi veta att Hedvig, moster Janne, Olga m.fl. blir slagna av sina män, i 

Pigmamma är situationen likadan för bondmoran Nilsson och senare Klara. Faktum är att det 

framstår som vanligare att kvinnor blir slagna av sina män, än att de inte blir det. I Mor gifter 

sig blir Hedvig och moster Janne slagna även då de är gravida. Moster Janne svimmar, och i 

Hedvigs fall framkallas ett missfall. 

 György Lukács har lyft konstens metod att driva företeelser till sin spets i skildringen av 

verkligheten: ”Den konstnärliga formgivningens process, generaliseringens väg, måste (…) 

leda till stegrad konkretion jämfört med livet.”
87

 I anknytning till detta resonemang tänker jag 

på romanernas starkaste scener av maktmissbruk och kvinnovåld, i Mor gifter sig exempelvis 

farmors berättelser om systern som dränkte sig efter att ha blivit piskad naken en äldre manlig 

släkting, eller dansen på undervåningen hos morbror Janne där ”De fulla karlarna hade dödat 

en kvinna.”
88

 Ett ytterligare starkt uttryck är varningarna om att Olga riskerar att bli mördad 
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av maken Karlberg; ”Om inte Olga hann i väg en vacker dag Karlberg kom hem drucken, så 

blev det mord, det”
89

, ett scenario som realiseras i Kungens rosor. I Pigmamma samsas 

mannens och överklassens övergrepp i samma scen; chefens son som ger sin anställda en 

dödlig könssjukdom
90

. Även händelsen med bonden Nilsson som våldtar och sedan gifter sig 

med sin piga kombinerar ett klass- och kvinnoförtryck.
91

 

3.5.4 Kvinnornas våld mot männen 

Några av kvinnor i Pigmamma och Mor gifter tar passivt emot männens våld, det finns dock 

också exempel på verbalt och fysiskt motstånd. Både Hedvig och Klara utdelar örfilar, 

vanligen i självförsvar, mer ovanliga är de scener där kvinnorna inleder våldet. I Pigmamma 

finns enbart en scen där Klara fantiserar om att ge bonden Nilsson stryk, fantasin realiseras i 

Mor gifter sig när Hedvig spöar Karlberg då han är full. Karlberg har spottat snus på Olgas 

gardiner, vilket väckt Hedvigs ilska: ”Vad gör du din fähund, spottar du snus på gardinen, å 

kors! (…) Jesus vad stryk du skulle ha, du ska få det också.”
92

 

3.6 Formen i Pigmamma och Mor gifter sig 

3.6.1 Feminine, feminist och female  

Marianne Hörnström refererar till Elaine Showalters resonemang, i A Literature of Their 

Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing, om den kvinnliga litterära traditionen 

som en subkultur jämställbar med den svarta. Showalter menar att den kvinnliga litterära 

traditionen genomgått tre faser jämförbara med övriga litterära subkulturers, i den imitativa 

fasen härmas ”den dominerande traditionens normer”, i protestfasen revolterar subkulturen 

mot den dominerande traditionen, och i den slutliga självinkännande fasen står subkulturen 

friare gentom den dominerande traditionen och kan söka en egen identitet. Faserna för den 

kvinnliga litterära utvecklingen kallas feminine, feminist och female, begreppen kopplas till en 

tidsram; feminine (1840-1880), feminist (1880-1920) och female (1920 och framåt).
93

 Kopplat 

till tidsramen skulle samtliga Moa Martinsons verk ha skrivits inom fasen female. Ett annat 

sätt att använda sig av begreppen är dock att se en utveckling inom det enskilda 

författarskapet. I Martinsons fall hävdar jag att Pigmamma innehåller spår av den första fasen 

feminine medan författaren i Mor gifter sig befinner sig i fasen female. Eva Adolfssons 
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beskrivning av Pigmamma anknyter indirekt till resonemanget kring faserna feminine, 

feminist och female:  

Här, tror jag, kommer man verkligen frågan om >ursprungligheten< på spåren, det vill 

säga frågan om vad det kan innebära att vara den (äntligen) talande andra. Hon har ju 

en ny historia att berätta! Och ingenting annat än det gamla språkets byggstenar att ta 

till.
94

 

Jag uppfattar detta som att Adolfsson indirekt hävdar att Martinson ännu inte tagit sig förbi 

den imitativa fasen, feminine, hon är fast i mannens traditionella form. Adolfsson är inne på 

tanken om att varje kvinnlig författare själv måste gå igenom olika utvecklingsfaser: ”Kanske 

är det också så att kvinnor för att kunna skapa självständiga litterära verk aktivt måste gå in 

och bearbeta den manliga litteraturens bilder av dem själva.”
95

 Jag ser Pigmamma som 

Martinsons försök att hantera mannens bild av kvinnan medan hon i Mor gifter sig arbetar 

utifrån kvinnans eget perspektiv, dvs. har uppnått fasen female. 

3.6.2 Écriture féminine  

Elaine Showalter förklarar écriture féminine som ”inskrivandet av den kvinnliga kroppen och 

den kvinnliga särarten i språk och text”.
96

 Showalter menar att begreppet i praktiken är svårt 

att påvisa men att det har ett värde genom att det fokuserar den feministiska litteraturkritikens 

särartsanalyser. Jag anser dock att begreppet är tillämpbart på Moa Martinsons författarskap. 

Till begreppet écriture féminine kan Anna Williams referens till Julia Kristeva olika 

tidsbegrepp knytas, ”den linjära, den cykliska och den evighetsbärande”
 97

 tiden omnämns. I 

Mor gifter sig kan vi hitta spår av olika tidsbegrepp, den linjära tidslinjen syns i Mias 

utveckling, under romanens gång blir hon två år äldre. Den cykliska tiden kan läsas in i 

Hedvigs återkommande graviditeter, samt Alberts pendling mellan skötsamma perioder och 

perioderna med supande och flykt från hemmet. Till den evighetsbärande tidslinjen kan 

knytas kvinnosolidariteten över generationerna, samt berättelserna som håller äldre tider 

levande, exempelvis farmors berättelser. Jag ser dessa tidbegrepp som är ett uttryck för 

écriture féminine. Jag har inte hittat motsvarande exempel på cyklisk och evighetsbärande tid 
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i Pigmamma, vilket jag förklarar med att Pigmamma fortfarande befinner sig i fasen feminine. 

Jag uppfattar begreppet écriture féminine som knutet till den sista utvecklingsfasen female.  

3.6.3 Det karnevaliska greppet 

Birgitta Holm lyfter fram det karnevaliska greppet, vilket hon förklarar som ett sätt att ”iaktta 

de historiska skeendena underifrån, från folkets, kvinnornas eller det ”lågas” håll.”
98

 Karneval 

kan även betyda att framställa tillvaron upp och ner. I Mor gifter sig menar jag att scenen med 

spågumman utgör en karneval. Karnevalen börjar redan i mötet med två berusade kvinnor på 

vägen dit. Spågumman är smutsig och ohygienisk, hon låter bröddegen jäsa fast i 

tidningssidor. Maken är cancersjuk och sitter på träämbaret, hans smärtsamma kamp kan, som 

Eva Adolfsson har påpekat, liknas vid en förlossning
99

, och därmed är könsrollerna verkligen 

ombytta. I Pigmamma kan scenen där barnmorskan och Klara sätter sig upp emot bonden 

Nilsson strax efter bondmorans förlossning ses som en karneval.
100

    

3.6.4 Det muntliga draget   

Eva Adolfsson har kommenterat både styrkorna och svagheterna i Pigmamma. Gällande 

svagheterna har hon lyft fram den bristande kompositionen.
101

 Jag anser att den bristande 

kompositionen kan tolkas som ett uttryck för écriture féminine, detta är i så fall ett tidigt drag 

som pekar mot female fasen i författarskapet. Flera forskare har lyft på det tillsynes 

kompositionslösa som ett medvetet litterärt grepp. Marianne Hörnström refererar till Julia 

Kristevas teori om att ”Den enda vägen att återskapa ett språk utanför det borgerliga är att 

fragmentarisera det normala sättet att tänka.”
102

 Detta kan knytas till det muntliga draget i 

Martinsons författarskap, vilket tar sig uttryck exempelvis i dikterna av viskaraktär. Adolfsson 

har visat hur dessa ”understryker tillhörigheten till den gamla världen och till det förtryckta 

>vi<-et och stärker därmed böckernas kampaspekt.”
103

 Adolfsson har även tagit upp rytmen 

som betydelseskapare, exempelvis omtagningarna i Mor gifter sig när farmor berättar om 

systern som dränkte sig och Mia upprepar vissa ord
104

, och tillbakavisar kritiken mot den 

bristande kompositionen genom att framhålla att Martinson följer det muntliga berättandets 
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episka struktur.
105

 Adolfsson ser Mor gifter sig som Martinsons främsta exempel på 

korsningen mellan muntligt och skriftligt.  

4. Sammanfattning och slutdiskussion 

I både Pigmamma och Mor gifter sig beskrivs graviditeterna som nedbrytande för de gifta 

kvinnorna. I Pigmamma antyds dock att arbetarkvinnan kan må bra under graviditeten, 

exemplifierat genom den ogifta kvinnan Klara, ingen liknande beskrivning finns i Mor gifter 

sig, varav graviditetsskildringen kan anses positivare i Pigmamma, dock föreligger en 

optimistisk stegring av skildringen av graviditeterna i Mor gifter sig, medan skildringen i 

Pigmamma tvärtom blir allt mörkare. I båda romanerna knyts graviditet och vansinne ihop, 

dessutom anas klassperspektivet genom beskrivningarna av de svårigheter graviditeterna för 

med sig för Hedvig och Klara, graviditeterna innebär ökad fattigdom, svält och osäkerhet, 

samt fortsatt hårt arbete. Varken i Pigmamma eller i Mor gifter sig skildras huvudpersonernas 

förlossningar, däremot skildras två bipersoners förlossningar i Pigmamma, verket ger därmed 

en starkare skildring av denna företeelse än sin efterföljare Mor gifter sig. Klassperspektivet 

framkommer tydligare i Pigmamma genom Agdas återberättade förlossning, där det är 

fabriksdirektören som far till barnet, men all skuld läggs på Agda. Frågan är hur frivillig den 

relationen har varit, då direktören är både Agdas älskare och hennes chef. Till likheterna 

avseende kvinnans biologiska funktioner hör att inget av verken skildrar kvinnans sexualitet, 

vilket kan knytas till klassperspektivet då den undanskymda kvinnliga sexualiteten förklaras 

med att kvinnans sexualitet ansågs skamliga då den förbands med många barn och svält.         

 Gällande kvinnorna är skildringen av de centrala kvinnliga karaktärerna starkare i Mor 

gifter sig starkare än i Pigmamma. Hedvig beskrivs mer komplex och gör starkare motstånd 

mot patriarkatet, bl.a. genom att hon är tuffare gentemot sin make. Klassperspektivet skymtar 

i de båda kvinnornas utsatta situation, först som ogifta mödrar och sedan som nedbrutna gifta 

kvinnor som förlorat flera barn. I Pigmamma beskrivs kvinnornas underordning under 

männen som mer fullständig, bokens enda starka exempel på en jämställd kvinna är 

barnmorskan, och henne träffas vi enbart i hennes yrkesroll, hur hennes samliv ser ut vet vi 

inte. I Mor gifter sig däremot antyds genom flera exempel att ett jämställt förhållande är 

möjligt, skildringen är därmed mer hoppfull och mindre svartvit. Kvinnogemenskapen och 

kvinnosolidariteten beskrivs likvärdigt i de båda verken, kvinnogemenskapens försvagade roll 

visar hur kvinnorna har fått det sämre genom omställningen från bondesamhälle till 
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industrisamhälle. 

 Gällande männen är skildringen av de centrala manliga karaktärerna snarlik, dock beskrivs 

Jansson, i Pigmamma, mer svartvitt, genom att han nekas positiva egenskaper som tillkommer 

hans alterego Stenman i Mor gifter sig, exempelvis engagemanget i fackföreningen. 

Skildringen av Jansson och Stenman visar även på männens utsatthet som proletärer, vilket 

uttrycker sig i männens svårigheter att behålla ett jobb, deras alkoholism samt skildringen av 

fackföreningen. Även i skildringen av de positiva mansbilderna, exemplifierade genom Ranke 

i Pigmamma och Karlbergs bror i Mor gifter sig, visar Mor gifter sig upp en mer positiv syn 

på mannen. Medan den goda mannen i Pigmamma avlägsnar sig genom självmord gifter sig 

den goda mannen i Mor gifter sig, och fortsätter att behandla sin hustru väl. Till 

klassperspektivet kan knytas att Ranke är en rik man som väljer att vara solidarisk med 

arbetarklassen, Karlbergs bror däremot är en man ur arbetarklassen som söker förfining och 

som förälskar sig i en kvinna ur överklassen, kvinnan i sin tur blir ratar av de sina och därmed 

intvingad i det proletära levernet. Till romanernas likheter hör likhetstecknet mellan goda och 

välklädda män, att det är de dåliga männen som vinner kvinnorna i båda verken, samt att de 

båda speglar den manliga homosocialiteten.  

 Skildringen av genuskontraktet, svartsjuka och social kontroll, maktövergrepp och 

kvinnomisshandel är likartad i de båda verken, däremot beskrivs kvinnans motstånd uttryckt 

genom hennes kontravåld mot mannen starkare i Mor gifter sig. I Pigmamma fantiserar Klara 

om att ta sig den rätten, i Mor gifter sig går Hedvig loss på Karlberg då han är full. Mannens 

förtryck av kvinnan sammanbinds med förtrycket av arbetarklassen, och kvinnornas våld mot 

männen framställs som ett motstånd mot patriarkatet och klassamhället.  

 Formen i de båda verken är intressant att undersöka, då den avslöjar detaljer om hur 

Martinsons tematik har vuxit fram. Analysen av formen visar genomgående på en större 

medvetenhet om formen i Mor gifter sig än i Pigmamma, Martinson använder sig tydligare av 

formen och ett originellt författarskap växer fram. Till det muntliga draget kan 

klassperspektivet knytas, då det anses utgöra en del av arbetarklassens frigörelse gentemot det 

borgerliga litterära arvet, muntligheten används här som ett sätt att bryta med en dominant 

tradition samt som ett sätt att närma sig den egna kulturella bakgrunden.    
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