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Abstract
Previous research on Moa Martinson, and Kvinnor och äppelträd in particular, has mainly focused on the aspect of sex 

and gender.

     The overarching purpose of the presented paper is to examine the concept of nature in the aforementioned novel. The 

text is read as a negotiation, and state of tension, between two differing concepts of nature. On the one hand an 

anarchist-romanticist view of nature defined by a questioning of the human-nature demarcation, and by its insistence on 

nature having intrinsic value; on the other hand a capitalist-bourgeois view of nature, drawing a clear line between 

human and nature, defining nature as an instrument to accomplish other means.

     The concept of nature is examined along three main lines. The first chapter examines nature as seen through the eyes 

of the characters and the narrator. In the second chapter the 'place' as a special spatial category is studied. Lastly, the 

novel's view on human nature is investigated.

     The results are then analyzed according to Kate Soper's tri-partite concept of nature. On all three levels the novel is 

found to exhibit a tension between two opposing tendencies. On the one hand nature is described as an animated being 

(related to concepts such as chance, fate, will), on the other hand a naturalistic realist discourse is represented, 

describing nature in scientific terms. At the same time the novel contains a deconstructive vein, undermining binary 

oppositions such as the one suggested above.

     In the concluding analysis the idea of an authorial voice (used in a Bakthinian sense) is used to examine the 

conception of nature presented in the novel.  A circular view of life and nature emerges, represented by the symbol of 

the 'path'. A small-scale communitarian ideal is also exhibited, emphasizing the need for humans to live in harmony 

with, and in proximity to, nature.        

     

              

     

                                          



Innehållsförteckning

1. INLEDNING 4

1.1 Syfte och frågeställningar

1.2 Forskningsöversikt: Moa Martinsons författarskap 6

1.3 Teori och metod 6

1.3.1 Vad är naturen? 7

1.3.2 Tolkningsteoretiska synpunkter 8

1.3.3 Metodologiska överväganden 9

2. UNDERSÖKNING 9

2.1 Naturen genom karaktärernas och berättarens ögon 9

2.2 Platsens betydelse 12

2.3 Människans natur 21

3. SLUTSATSER OCH SAMMANFATTNING 26

3.1 Naturen som metafysiskt, realistiskt och vardagligt begrepp 26

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 30 



”En mänsklig närhet – fri från jord, men välsignande jorden”

Dag Hammarsköld, Vägmärken

1. Inledning   

Tre nyckelbegrepp vid tolkningen av Kvinnor och Äppelträd1 är kön-kultur-natur. Tidigare studier 

har huvudsakligen riktat in sig på de två tidigare leden; i den mån naturbegreppet undersökts har det 

antingen varit i en snäv bemärkelse, eller av underordnad betydelse.2 Föreliggande uppsats strävar 

till att utforska den tredje delen av denna triad, naturen.

     Kvinnor och äppelträd är, som Ebba Witt-Brattström poängterat, en polyfon roman. Denna 

mångstämmighet är dock enligt hennes uppfattning begränsad: "Det är bara när det gäller kroppens 

paradigm som texten blir exakt och utförlig. Kvinnokroppens kluvna diskurs är romanens egentliga 

huvudperson."3 Witt-Brattström ser romanen som "ett mycket kvalificerat svar på och en utmaning 

av tidens manliga kärlekslära".4 hon syftar här på den primitivistiska strömning som utgjorde en 

huvudfåra i tidens modernistlitteratur.

     Eva Adolfsson beskriver i sin essä "Berätterskan röst" hur det finns en motsättning mellan den 

muntliga värld Moa Martinson härstammar från, och "de universitetsutbildade och skriftägandes 

värld". Hon påpekar vidare hur Martinson, uttryckt i förordet till folkupplagan av Mor gifter sig, har 

tagit sig ett uppdrag: ”striden för att ge de anonyma röst också i skriftens värld."5

     Både hos Witt-Brattsröm och Adolfsson finns alltså tanken om författaren som ger röst åt 

tidigare undertryckta erfarenheter och synsätt. Det är inte mitt syfte att kritisera denna uppfattning, 

snarare vill jag ställa mig i linje med den, dock med ett delvis förskjutet fokus. Det jag eftersträvar i 

denna uppsats är att visa hur också naturen ges en röst.

     Moa Martinson är inte på något sätt ensam om detta tema. Spänningen mellan natur och kultur är 

ett centralt problem både vid tiden för romanens tillkomst, och under perioden den utspelar sig i. 

Det är däremot min uppfattning att Kvinnor och äppelträd kan läsas som en kritik av, och svar till 

den naturuppfattning som återspeglas dels hos de manliga primitivistförfattarna, dels (och kanske 

1 Moa Martinson, Kvinnor och äppelträd  (Stockholm 1975). OBS! Sidhänvisning ges fortsättningsvis löpande inom 
parentes.  Valet av upplaga (en nyutgåva av Askild & Kärnekull) kan möjligen kritiseras då den är utgiven efter 
författarens död. Upplagan är dock, vad jag kunnat utröna, texttrogen till originalet från 1933. 
2 Ebba Witt-Brattströms doktorsavhandling Moa Martinson. Skrift och drift i trettiotalet är till viss del ett undantag. 
Denna behandlar dock naturen främst med utgångspunkt i en könsproblematik, även om resonemang om naturen i en 
bredare bemärkelse också förekommer. Utöver denna kommer jag även att använda mig av Catharina Magnussons C-
uppsats i religionsvetenskap Religiositeten i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd, som också den tangerar frågor om 
en större natursyn.
3 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson. Skrift och drift i trettiotalet (diss. Stockholm 1988), s. 169 f.
4 Ibid., s. 91.
5 Eva Adolfsson, "Berätterskans röst. Moa Martinson, Maj Hirdman och det muntliga i det skriftliga", Hör jag talar!  
Essäer om litteraturens skäl (Stockholm 2003), s. 89 f.
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framför allt) i en större samhällsdiskurs. Jag syftar här på en modern natursyn baserad på ett 

instrumentellt tänkande, en vanlig måltavla också för modernistförfattarna i stort.

     I detta avseende kan min infallsvinkel liknas vid Witt-Brattströms försök att beskriva Kvinnor 

och äppelträd som ingående i ett dialogiskt förhållande till "en manlig kärlekslära". Skillnaden 

ligger i att fokus flyttats från kön till natur (i vid bemärkelse), samt att samtalspartnern i någon mån 

förändrats.

     Detta innebär en insnävning också av mitt naturbegrepp. Könsdimensionen är onekligen av 

central betydelse i Kvinnor och äppelträd, och den är viktig också för diskussionen av 

begreppsparet natur-kultur i stort. Det är därför olyckligt att denna aspekt till viss del hamnar i 

skymundan. Detta innebär inte att könsdimensionen lämnas därhän, där den anses vara omedelbart 

relevant för uppsatsens frågeställningar kommer den att behandlas explicit, och den ligger också 

som en implicit förutsättning för argumentationen i stort.                          

1.1 Syfte och frågeställningar

Mot tidigare presenterad bakgrund vill jag undersöka vilken naturuppfattning som presenteras i 

Kvinnor och äppelträd, samt i vilken mån man kan tala om en enhetlig sådan. Mera specifikt är det 

min tes att texten kan läsas som ett spänningsförhållande och förhandling mellan:

1. En anarkistisk-romantisk6 naturuppfattning präglad av en syn på naturen som ett besjälat väsen, 

utan tydlig åtskillnad mellan det mänskliga medvetandet och yttre verklighet. Naturen har ett 

egenvärde, både i allmänhet, och i dess partikulära drag.    

2. En kapitalistisk-borgerlig naturuppfattning som tvärtom drar en tydlig gräns mellan mänskligt 

medvetande och yttre verklighet. Naturen är först och främst en resurs och dess värde definieras 

instrumentellt som ett sätt att förverkliga andra mänskliga mål.

I enlighet med min målsättning att studera texten som ett spänningsförhållande och förhandling 

mellan dessa två tendenser syftar jag till att ur romanens enskilda stämmor, som kommer till uttryck 

i faktiska textpassager, blottlägga de underliggande strukturer som kan kallas romanens natursyn. 

     Utifrån syftesförklaringen formuleras följande frågeställningar:

–I vilken utsträckning ger Kvinnor och äppelträd uttryck för en anarkistisk-romantisk, respektive 

kapitalistisk-borgerlig naturuppfattning?'  

–Är det möjligt att med utgångspunkt i detta säga något om romanens övergripande natursyn?

     För att kunna besvara dessa frågor vill jag dessutom ställa dem i relation till Kate Sopers 

6 Termerna används här kanske något oegentligt; en borgerlig och en romantisk naturuppfattning kan exempelvis på 
många plan sammanfalla.  De två kategorierna bör därför förstås just i enlighet med de postulerade definitionerna.
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tredelade naturbegrepp (se avsnittet ”Vad är naturen?” nedan). Det är min tanke att detta mera 

precisa naturbegrepp ska komplettera mina mer löst formulerade kategorier, som är ämnade att 

fungera som läsanvisningar.

1.2 Forskningsöversikt: Moa Martinsons författarskap

Det är slående hur lite uppmärksamhet Moa Martinsons diktning ägnats. Witt-Brattström tecknar i 

sin doktorsavhandling ett författarskap som av den akademiska världen blivit till lika delar 

förbigånget och missförstått.7

     Tidigare nämnda avhandling, som publicerades 1988, är än idag den enda, och också i övrigt det 

enda större sammanhållna arbetet om Martinsons författarskap. Witt-Brattström refererar också till 

ett antal andra som under 70- och 80-talet påbörjade ”en försiktig omvärdering av Moa Martinsons 

litterära insatser”.8 Bland dessa kan nämnas Eva Adolfsson, som refererades till i 

inledningsavsnittet; samt Britt Dahlström, som skrivit en kortare biografi om Martinson.9 

Ytterligare en biografi har sedan dess publicerats av Kerstin Engman.10 

       En del har genom åren skrivits om Martinson i tidsskrifter och tidningar, detta gäller inte minst 

arbetarpressen. En påfallande stor del av dessa artiklar handlar dock om Martinsons liv snarare än 

om hennes diktning. Det kan också nämnas att tidningen Parnass nyligen hade ett temanummer om 

just Martinson.11

     I den mån studentuppsatser finns är de mycket svåra att hitta. En fritextsökning i Libris tjänst 

Uppsök12 ger exempelvis fem träffar, motsvarande sökning i DiVA13 tio. Av intresse för min uppsats 

är Catharina Magnussons C-uppsats Religiositeten i Kvinnor och äppelträd.14 Det huvudsakliga 

syftet med denna är att undersöka religiösa föreställningar som kommer till uttryck i romanen. 

Uppsatsen kommer dock in på områden som berör naturen, exempelvis hävdas att Kvinnor och 

äppelträd ger uttryck för en biocentrisk världsbild.15 Till andra intressanta aspekter hör den analys 

som förekommer av paradismotivet (vilket kan kopplas till min undersökning av platsens 

betydelse), samt framhållandet av ett panteistiskt synsätt.16

1.3 Teori och metod

7 Witt-Brattström, s. 9 f
8 Ibid.
9 Britt Dahlström, Moa (Stockholm 1987).
10 Kerstin Engman, Moa Martinson : ordet och kärleken (Stockholm 1990).
11 Parnass, 2009:3.
12   http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok   (sökning genomförd 24-11-10).
13   http://www.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchId=2   (sökning genomförd 24-11-10).
14 Catharina Magnusson, Religiositeten i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd, C-uppsats i religionsvetenskap vid 
Högskolan i Gävle (VT 2007).
15 Ibid., s. 15 f.
16 Ibid., s. 2.

6

file:///root/convert/apache-tomcat-6.0.20/temp/ http://www.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchId=2
file:///root/convert/apache-tomcat-6.0.20/temp/ http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok


Avsnittet inleds med en allmän diskussion om naturbegreppet. Därefter beaktas några 

tolkningsteoretiska synpunkter, varefter avsnittet avslutas med en belysning av några viktiga 

metodologiska överväganden.     

1.3.1 Vad är naturen?   

'Naturen' är ett notoriskt svårdefinierat begrepp. Varje försök till avgränsning är oundvikligen 

provisorisk, en förhandling av en flytande gräns. Ändå finns ett antal återkommande huvuddrag. En 

sådan är att naturen placeras i motsättning till en mer eller mindre unikt mänsklig sfär, kulturen. 

Denna anses vanligen följa en utveckling som är åtskild från naturens förutbestämda, kausala 

processer. En sådan uppdelning blir givetvis omedelbart problematisk när man frågar sig vad denna 

unikt mänskliga egenskap skulle vara grundad i. Frågan om människans natur illustrerar också att 

naturbegreppet kan användas i en snävare mening där de specifika spelreglerna för en given 

företeelse åsyftas, ”det ligger i sakens natur”.

     'Natur' kan givetvis användas också i en mer vardaglig bemärkelse. I detta fall menas vanligtvis 

de miljöer där växt- och djurlivet i någon mån dominerar. Detta naturbegrepp är kopplat till en 

intuitiv naturupplevelse såsom den möter oss i våra omedelbara sinnesintryck. 

     

Resonemanget ovan bygger på Kate Sopers17 tredelade naturbegrepp. Syftet med denna är att visa 

på de olika sätt 'naturen' kan användas inom ramen för en ekologisk diskurs. Soper definierar dessa 

enligt följande:

1 Employed as a metaphysical concept, which it mainly is in the argument of philosophy, 'nature' is the 
concept through which humanity thinks its difference and specificity. It is the concept of the non-human, 
even if, as we have seen, the absoluteness of the humanity-nature demarcation has been disputed, and our 
ideas about what falls to the side of  'nature' have been continuously revised in the light of changing 
perceptions of what counts as 'human'. But in a formal sense, the logic of 'nature' as that which is opposed 
to the 'human' or the 'cultural' is presupposed to any debates about the interpretations to be placed on the 
distinction and the content to be given to the ideas. One is invoking the metaphysical concept in the very 
posing of the question of humanity's relation to nature.  
2 Employed as a realist concept, 'nature' refers to the structures, processes and causal powers that are 
constantly operative within the physical world, that provide the objects of study of the natural sciences, 
and condition the possible forms of human intervention in biology or interaction with the environment. It 
is the nature to whose laws we are always subject, even as we harness them to human purposes, and 
whose processes we can neither escape nor destroy.
3 Employed as a 'lay' or 'surface' concept18, as it is in much every day, literary and theoretical discourse, 
'nature' is used in reference to ordinarily observable features of the world: the 'natural' as opposed to the 
urban or industrial environment ('landscape', 'wilderness', 'countryside', 'rurality'), animals, domestic and 
wild, the physical body in space and raw materials. This is the nature of immediate experience and 
aesthetic appreciation; the nature we have destroyed and polluted and are asked to conserve and 
preserve.19

17 Brittisk filosof som skrivit om feminism, kontinental filosofi, och naturfrågor. Är känd för sin kritik av post-
strukturalistisk feminism.
18 Denna tredje definition benämns i fortsättningen med min egna svenska översättning “vardagligt naturbegrepp”.
19 Kate Soper, What is Nature? (London 1995), s. 155 f.
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En viktig poäng är givetvis att inga tydliga gränser kan dras mellan de olika kategorierna. Hur man 

använder naturbegreppet i en av dessa betydelser är beroende också av hur man förstår de andra två. 

Exempelvis bygger en metafysisk uppfattning om naturen på i vilken utsträckning man anser att ett 

realistiskt naturbegrepp kan tillämpas, samt hur man på ett mera omedelbart plan upplever naturen.

1.3.2 Tolkningsteoretiska synpunkter

Uppsatsen kan anses vara väsentligen tolkningsteoretiskt naiv. Med detta menas att den inte explicit 

är grundad i någon specifik tolkningsteoretisk tradition. Några allmänna synpunkter är dock 

nödvändiga.  

     Användandet av uttryck som ”att ge också 'naturen' en egen röst”, ”romanens enskilda stämmor” 

och ”dialogiskt förhållande” röjer ett inflytande från Michail Bachtins tankar om den ”dialogiska 

texten”. För den intresserade rekommenderas den nedan citerade essän ”Discourse in the novel”20 i 

vilken han utforskar romanformens särart, men som fungerar utmärkt också som introduktion till 

hans allmänna språkfilosofi.

Bachtin ser i korthet språket som en dragkamp mellan dels centraliserande, enande krafter som 

syftar till att skapa ett enhetligt, entydigt språk, dels decentraliserande, splittrande krafter som ger 

upphov till nationalspråk och dialekter, men även sociolekter och andra former av specialiserade 

språk.21 

     Språken bör inte förstås som isolerade fenomen. I själva verket är samspelet dem emellan en 

naturlig del av deras väsen. ”[...]the utterance not only answers the requirements of its own 

language as an individualized embodiment of a speech act, but it answers the requirements of 

heteroglossia as well; it is in fact an active participant in such speech diversity.”22 All form av 

diskurs riktar sig villkorslöst till det redan yttrade, det är en del av en dialog.23 

     Bachtin menar dessutom att detta får sitt renaste uttryck i prosan, och då framförallt romanen. 

Han går så långt som till att hävda att det är just denna (i romanen medvetet artistiskt utformade) 

heteroglossi som är utmärkande för genren. ”The dialogic orientation of a word among other words 

(of all kinds and degrees of otherness) creates new and significant artistic potential in discourse, 

creates the potential for a distinctive art of prose, which has found its fullest and deepest 

expression in the novel.”24

20 Mikhail Bakthin, “Discourse in the novel“, The Dialogic Imagination, övers. Caryl Emersson, Michael Holquist 
(Austin 1981).
21 Ibid., s. 271 f.
22 Ibid., s. 272.
23 Ibid., s. 279.
24 Ibid., s. 275.
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Det bör dock poängteras att tanken om en extradiskursiv verklighet är en förutsättning för det 

resonemang som förs om naturen i denna uppsats; det som undersöks är med andra ord inte ett 

språkligt spel kring ett tomt begrepp.

     När jag säger mig vilja “blottlägga de underliggande strukturer som kan kallas romanens 

natursyn.” menar jag det förhållningssätt, förmedlat genom språket, som romanen intar gentemot en 

tänkt natur, det vill säga något som ligger utanför språket.

     Vad som däremot inte närmare problematiseras är varur detta undersökningsobjekt hämtar sin 

integritet.  Är det hos författarsubjektet? Hos romanen som språkligt objekt? I vilken mån är 

uttolkaren (läsaren) medskapare?

     Mitt eget förhållningssätt kan enklast beskrivas som pluralistiskt. Jag är med andra ord inte 

intresserad av att reducera texten till någon av dessa nivåer. I slutdiskussionen används dock tanken 

om en författarröst i bachtinsk mening. Denna kan ses som en organiserande princip som förenar 

romanens olika röster och språk, och som ingår i ett dynamiskt förhållande till dessa. En sådan 

bachtinsk författarröst är också öppen gentemot läsarens diskurs(er), genom vilken romanens språk 

bryts och återkastas.

     

1.3.3 Metodologiska överväganden

Med anledning av det begränsade utrymmet, och det undersökta ämnets bredd, valde jag att inte 

ytterligare begränsa undersökningens djup genom att ta med Sallys söner,  uppföljaren till Kvinnor 

och äppelträd som publicerades året efter.25 Det bör nämnas att Martinson senare slog ihop dessa 

två romaner till en, vilken hon publicerade under namnet Boken om Sally.26 Med tanke på 

undersökningens utformning, som behandlar övergripande tematik snarare än personöden och 

handling, borde denna avgränsning inte spela någon avgörande roll, även om det givetvis skulle 

vara att föredra om  Sallys bok kunde betraktas i sin helhet.                         

2. Undersökning

För att undersöka romanens natursyn valdes en trefaldig infallsvinkel. I det första avsnittet studeras 

det sätt på vilket naturen beskrivs genom karaktärernas och berättarens ögon. Därefter undersöks 

platsens betydelse, med särskild fokus på vägsymboliken i romanen. Avslutningsvis analyseras det 

sätt på vilket människonaturen beskrivs.

2.1 Naturen genom karaktärernas och berättarens ögon

Något bör inledningsvis sägas om förhållandet mellan berättare och karaktärer, utgångspunkten är 

25 Moa Martinson, Sallys söner (Stockholm 1934).
26 Moa Martinson, Boken om Sally (Stockholm 1945).
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här ett citat från Magnusson:

Andra framträdande element eller motiv är naturen och gäller då såväl växtlighet som kosmologi. Denna 
dimension framställs ibland genom karaktärernas tankar, ibland av en berättarröst i form av en allvetande 
berättare som låter oss veta vad naturen tänker och ser. Precis som de abrahamitiska religioneras 
allvetande Gud, som givit människan en särställning i hans skapelse, jämställer den allvetande berättaren 
människa och natur, då de båda kan se och tänka. En panteistisk verklighetsuppfattning framträder således 
som samtidigt reducerar människans särställning i guds skapelse. Detta faktum talar för en biocentrisk 
världsbild där människan ingår i ett mer omfattande livssammanhang. Djur och människor har samma 
värde precis som naturen har ett egenvärde. Allt levande är en form av enhet och betraktas utifrån en 
biologisk holism.27

Ovanstående citat sätter fingret på en viktig del av den diskussion som förs om naturen i Kvinnor 

och äppelträd. Det förtjänar dock att problematiseras i några avseenden. Framför allt är det 

tvivelaktigt i vilken mån man kan tala om en ”allvetande berättare” i singularis, tydligt avskild från 

romanens karaktärer. Det är min mening att i det följande visa hur gränsen mellan berättare och 

karaktärer undergrävs, samt vilka konsekvenser detta får för en förment panteistisk 

naturuppfattning.

     Witt-Brattström diskuterar exempelvis svårigheten i att reducera texten till en ensidig 

berättarhållning: ”Antingen måste man tänka sig ett antal berättare som befinner sig både inne i och 

utanför själva fabeln, eller så får man acceptera att en oförblommerat flerstämmig 'berättarhållning' 

raffinerat utnyttjar läsarens beredskap och oförfärat rutschar mellan stilnivåerna.”28

     Bachtins tanke om karaktärszoner (zony geroev) är här intressant. Han definierar dessa enligt 

följande: 

These zones are formed from the fragments of character speech [polureč’], from various forms for hidden 
transmission of someone else's word, from scattered words and sayings belonging to someone else's 
speech, from those invasions into authorial speech of others' expressive indicators (ellipsis, questions, 
exclamations). Such a character zone is the field of action for a character's voice, encroaching in one way 
or another upon the author's voice.29 

Vad som i det följande beskrivs kan ses som ett specialfall, eller variant av sådana karaktärszoner. 

Det handlar här inte så mycket om uttryckssätt och  värderande fraser som om en viss 

sinnesstämning som överförs från karaktärer till berättare. Det är exempelvis slående hur 

naturbeskrivningen varierar med sinnesläget hos de omgivande karaktärerna i texten. Detta gäller 

såväl hur naturen beskrivs genom deras ögon, som hur den skildras av en mer eller mindre 

fristående berättare. 

     När den gamle från Mark, Bernards far, lyckligt blickar ut över nejden, ”Lycklig, ty i kammaren 

som en gamling alltid sökt hålla i ordning, hålla fin som under hustruns tid, där sover en ung kvinna 

27 Magnusson, s. 15 f.
28 Witt-Brattström, s. 126.
29 Bakhtin (1981), s. 316.
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och i köket sover sonen, yngste sonen” (KÄ s. 94), beskrivs naturen i harmoniserande och 

förskönande ordalag: 

Idag är det ljust över hela jorden. Så tror gamlingen i skogsstugan. Denna strålande junimorgon andas alla 
jordens folk in dofter och ljus.[...]Morgonvinden sveper genom rågaxen, vars frömjöl virvlar i lätta slöjor 
och lojt dalar ned i knoppande klöveråker[...]Bländad av ljus, dumdristig av levnadsfröjd ränner en 
yrvaken mus rätt in under trollmakten av hans ögon, hans onda förfärliga ögon, alla möss och fåglars fasa. 
Snoken har bara att svälja, rulla ihop sig och fortsätta nattens vila (KÄ s. 93 f.)                

Också dessa rader innehåller dock inslag av realism, om än med en viss besjälande stilisering. 

Naturskildringen används här som en utdragen metafor som illustrerar den gamle mannens 

sinnestillstånd och situation. Den hushållets harmoni som gamlingen upplever går igen i räven som 

”kliver försiktigt efter en åkerkant på hemväg till fru räv och ungarna i lyan, bärande deras frukost i 

munnen, en liten ynklig, nyfödd harunge”. Samtidigt finns medvetenheten om en ständig fara, 

symboliserad av snoken, den lilla haren i rävens mun, och den stora grå katten som ”med mord i 

ögonen och med kroppen samlad i en enda sviktande röra, bereder sig på koltrastfrukost” (KÄ s. 

93). Musen som är ”dumdristig av levnadsfröjd” har i själva verket sin motsvarighet i gamlingen, 

också han har låtit sig ryckas med i lyckoruset. Stycket avslutas med den nyktra formuleringen att 

”Lyckan kan göra även en gamling till slösare”. En kommentar som kan uppfattas dubbelt: dels som 

något gamlingen förnöjsamt tänker för sig själv, men också som en replik från en distanserad 

berättare.

     Denna tvetydighet löper genom hela avsnittet och det är inte helt uppenbart i vilken utsträckning 

det är gamlingen själv som trots det förhöjda stämningsläget påminner sig om lyckans undflyende 

natur. Till försvar för den senare uppfattningen kan anföras att den gamle, med Magnussons ord, 

”är vis och har nått existentiella insikter”.30 Att det trots allt finns en distans mellan berättaren och 

den gamle markeras redan i avsnittets andra mening: ”Så tror gamlingen i skogsstugan” (KÄ, s. 93). 

Det är dock just denna inledande kommentar som låter oss läsa den efterföljande 

naturbeskrivningen som den gamles perspektiv, återgett genom berättaren.     

     Svängningen mellan realism och upphöjd idealisering återkommer i själva verket på flera nivåer 

av romanbygget. Witt-Brattström har exempelvis poängterat hur gestaltningen av Mor Sofis kropp 

bygger på ett spel mellan två olika stilnivåer, en realistisk och en symbolisk. ”Passagen 

understryker motsättningen mellan en symbolisk tolkning av mor Sofi som en kvinnobudda och 

hennes egen uppfattning om sin rådbråkade kropp.”31 I den ovan analyserade scenen kan man 

närmast tala om en psykologisk realism (något som utforskas närmare under kapitlet ”Människans 

natur”). Här är förhållandet dock omvänt. Realismen ligger huvudsakligen på det symboliska planet 

samtidigt  som texten om den läses bokstavligen kan tolkas som en panteistiskt förskönande 
30 Magnusson, s. 27.
31 Witt-Brattström, s. 132.
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naturbild som i positiv bemärkelse antropomorfiserar djur- och växtliv. Det är dock inte möjligt att 

göra någon entydig åtskillnad, vilket den avslutande, nyktert realistiska kommentaren visar.  Kanske 

kunde man hellre tala om ett spel som iscensätts mellan en idealiserande, panteistisk 

naturuppfattning och en realistisk, psykologiserande motsvarighet. Ett spel som pågår samtidigt 

både på en symbolisk och bokstavlig nivå.

     Samma glidning mellan panteistisk, dock i de flesta fall mindre idealiserande, och realistisk 

naturbeskrivning förekommer även vid nedstämda sinneslägen. När Sally och Ellen precis anlänt till 

Stockholm får vi veta att ”Regnet bara strilar apatiskt, alldeles som det visste hur totalt onödigt det 

är, strilar över hus och asfalt. Inget lämpligt väder att sälja ullvantar i just” (KÄ, s. 179). Den sista 

meningen kunde mycket väl placeras i någon av kvinnornas mun, och mycket riktigt följer en replik 

av Ellen: ”Inte köper folk några vantar i det här vädret, säger Ellen missmodigt.” (KÄ, s. 179) 

Synen på regnet som något onödigt kan dock uppfattas också i en mer omedelbar bemärkelse; 

regnet är i staden, till skillnad från på landet, där det behövs för att grödorna ska växa, något 

överflödigt, ett irritationsmoment helt enkelt.

     

Det är inte min mening att dra detta till några vulgärpsykologiska längder, i många fall riktas udden 

mot just en överdrivet rationalistisk människouppfattning. Återkommande är exempelvis en 

kosmologiskt färgad individualitetslära. Vid sidan om denna mystik bereds dock i romanen plats 

också för röster med ett mera konkret verklighetssinne. Allt detta utforskas närmare under kapitlet 

”Människans natur”.       

2.2 Platsens betydelse

Kvinnor och äppelträd är full av beskrivningar av platser med speciell betydelse. Dessa sträcker sig 

från banala (och ironiskt förklenande) påpekanden som “kalvslakteriet, alla viktiga sammanträdens 

församlingssal“ (KÄ, s. 25) till fullt utbyggda symbolsystem, likt de kvinnorum Witt-Brattström 

analyserat32, eller det återkommande paradismotivet.33 

     Jag vill i det följande granska ännu ett sådant utbyggt symbolsystem, nämligen vägen. Vägen 

som symbol återkommer på flera ställen i romanen, men det är endast vid två, möjligtvis tre, 

tillfällen som dess betydelse till fullo utarbetas. Båda gångerna är det Sally som färdas längs med 

vägen; första gången på väg ut ur staden, tillsammans med sin familj, andra gången ensam under 

stjärnhimlen, och därefter tillsammans med Videbonden. 

     De två scenerna är i själva verket förenade av en slags komplementär parallellism. Om den första 

arbetar med en hög abstraktionsnivå är den andra påfallande konkret; den första etablerar vägen 

32 Ibid., s. 136, 144. 
33 Magnusson, s. 18ff.
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som symbol, den andra ger symboliken gestalt i ett människoöde.

     Utöver dessa två scener finns i mitten av romanen en kort dikt som behandlar rummets och 

vägens betydelse. Denna är intressant nog placerad nästan mitt emellan de två nämnda scenerna. 

Analysen av denna får dock fungera som en slags avslutande kommentar till avsnittet.         

Bachtin har med sitt kronotopbegrepp skapat en modell för hur litteraturen tillägnar sig tiden och 

rummet. ”[M]an utarbetade också motsvarande genremetoder för att återspegla och konstnärligt 

bearbeta de sidor av verkligheten man tillägnat sig.”34 Det är mera precist ett sätt att gestalta 

sambandet mellan tid och rum, ”(tiden som rummets fjärde dimension)”.35

     Bachtin försöker i ”Kronotopen: Tiden och rummet i romanen. Essäer i historisk poetik” 

utarbeta en typologi över historiska romanformer baserat just på kronotopen. Han går så långt som 

till att hävda att ”Man [rent av kan säga] att en genre och dess underarter bestäms just av 

kronotopen”.36 

     Av specifikt intresse är det resonemang som förs om vägens kronotop:

I vägkronotopen framträder enheten mellan tids- och rumselementen också med ytterlig precision och 
klarhet. Vägkronotopens betydelse i litteraturen är ofantlig: det är sällsynt att ett litterärt verk kan undvara 
några som helst variationer på vägmotivet, och många verk är direkt uppbyggda på vägens kronotop, på 
möten och äventyr på vägen.37

Att hävda att Kvinnor och äppelträd är uppbyggd på vägens kronotop vore en överdrift.  Man kan 

däremot tala om en mycket utvecklad och betydelsefull vägsymbolik. Den symmetriska 

konstruktionen, med två scener förenade av ett mellanliggande parti, ger också motivet särskild 

tyngd. 

     I en (inte särskilt uttömmande) läsning kunde mellanpartiet förstås som just en transportsträcka, 

två punkter på en väg.  Sally blir i en sådan läsning till en fokalpunkt, det blir i själva verket ”Sallys 

bok”. Romanen handlar då om de händelser som leder upp till Sallys beslut att gifta sig med 

Videbonden. En sådan läsning är inte väsentligen felaktig, men den gör våld på berättarens och 

berättelsens mångtydighet. Det är också en ironi att den gamle från Mark, Bernards far, i själva 

verket ockuperar denna mittpunkt (eftersom han är kopplad till den centralt placerade dikten).

     Bachtins analys bygger på ett studium av historiska romanformer (dess antika rötter, Rabelais, 

Cervantes och vissa kanoniska 1800-talsformer) det är därför föga förvånande att det inte finns 

någon exakt typologisk överensstämmelse mellan Kvinnor och äppelträd och någon av dessa. Det 

34 Michail Bachtin, “Kronotopen. Tiden och rummet i romanen. Essäer i historisk poetik“, Det dialogiska ordet (Gråbo 
1988), s. 14.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid., s. 25.
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finns däremot slående likheter dem emellan, något som kan tänkas bero både på vägen som en 

allmänmänsklig erfarenhet, och på traderade litterära former. Jag kommer i det följande att 

analysera de två scenerna med hjälp av exempel från Bachtin.      

I den första scenen följer vi Sally som tillsammans med sina föräldrar och sin farmor är på väg med 

ett flyttlass från staden till landet. Det första stycket lyder:

En gammal landsväg. Urgammal, upptrampad en gång av älgflockar och getter, vem vet? Trampad av 
otaliga fötter, klövar och hovar. Här vandrade en gång de första munkarna, förvisade till detta kalla, 
barbariska land med order att göra allt för att bemästra och fostra dess invånare. Här sniglade sig kungens 
slaktdjur fram i den grå forntiden, följda av trälarna, hoplänkade med trähankar, trälar som djur och 
ämnade till offer åt gudar, för kung och krigslycka. Här red Guds riddare, då en gång när Gud behövde 
ridande män. Här red sköna damer, bönder, luffare, rånare, mördare, stjärntydare, häxor, kungens krigshär 
och skalderna. (KÄ, s. 38).      

Citatet kunde fungera som typexempel för en av Bachtins teser: 

På vägen (“Stora vägen“) korsas i en tids- och rumspunkt de mest skilda människors vägar i tiden och 
rummet – representanter för alla befolkningsgrupper, positioner, trosbekännelser, nationaliteter och åldrar. 
Här kan av en tillfällighet människor träffas som normalt skiljs åt av den sociala hierarkin eller av 
avlägsenhet i rummet, här kan vilka kontraster som helst uppkomma, allehanda slags öden mötas och 
sammanflätas.38   

Man kan i stycket från Kvinnor och äppelträd notera en uppluckring och sammanflätning av en rad 

sådana kategorier: människa och djur flyter samman i övergången mellan djur- och människostig, 

något som ytterligare poängteras genom likställandet av trälar och djur; inhemskt och exotiskt, vad 

som i detta fallet oegentligt skulle kunna kallas nationaliteter, tematiseras genom munkarna som 

förvisats till ”detta kalla, barbariska land”; kung och undersåte, gud och människa samsas också om 

vägen, parodiskt ur ett von-oben-perspektiv. Samtidigt används en katalogstil för att ställa dem 

jämsides. 

     Den mänskliga tanken spränger tidsgränserna och tycks omvandla rummet: ”Oceaner av 

drömmar, önskningar, tankar, beslut strömmade genom århundraden fram över vägen som blev allt 

öppnare, bredare, som fick åkrar och diken omkring sig mil efter mil.” (KÄ, s. 38) Det är på samma 

gång en resa i tiden och i rummet. Oxforan färdas samtidigt genom seklerna och längs med vägen.  

     Det besjälade kulturlandskapet har dock ett bäst-före-datum, snart bryr sig ingen om vägen mer. 

Ett mera realistiskt synsätt bryter in: ”Men vandraren av i dag ängslas åt dess enformiga ödslighet, 

åt dess ändlösa slingrande linje, åkrarna, nästan tusenåriga, ser grå och utslitna ut i höst som vår 

[...]. Därför ligger landets äldsta landsväg öde och tre oxforor bullrar fram i sakta mak utan att 

behöva stanna och köra ur vägen för vare sig folk eller fä.” (KÄ, s. 39) På detta sätt svänger texten 

38 Ibid., s. 153.
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mellan realism och besjälning; är vägen fylld med andar, eller bara av inbillade spöken? ”Eder och 

böner, psalmer och drömmar når en liten bit över vägruskorna och hänger där och grånar och spökar 

genom tiderna så vandraren av i dag blir spökrädd och bryter ny väg genom oplogade skogar.” (KÄ, 

s. 39)               

     Vägen rymmer på samma gång ett flertal rumsliga kategorier; den för tiden så centrala 

motsättningen mellan land och stad underordnas vägen:

Vägen går länge invid sjökanten, går där mest en mil går nästan runt sjön, och Sally stirrar in i månen tills 
hon tycker hela oxforan flyter hän över sjön. Det är som ett år sen morgonen med sex oxar på en 
förstadsgård. Långt borta är södra förstaden, kärringar, ungar. Sally får för sig, är alldeles viss på att hela 
södra förstan är rätt inunder månsjön och Sally och far och mor, farmor, bråte, oxar och kuskar flyter rätt 
över dem nu, flyter över dem och stryker ut dem på något sätt” (KÄ, s. 40).

Flera erfarenhetssfärer flyter samman. Landet och staden binds framför allt samman av en ny sorts 

väg, järnvägen: ”Men nu är det första gången hon reser. Reser genom skogar och ängar, förbi städer 

och byar och tycker att biljetten är fasligt billig för så mycket trevligt.” (KÄ, s. 87) Denna 

utveckling är dock en ofullbordad process: ”Vid kanten av en vidsträckt myrmark tar banan slut.” 

(KÄ, s. 87) Här vid vägs ände pågår en kamp: ”I krig med träskets fly. Strider med hacka och spett 

för att få fast mark under fot och syll.” (KÄ, s. 88)

     Jag vill nu titta närmare på en för Bachtin central egenskap hos vägen som motiv och kronotop. 

”Vägen är särskilt fördelaktig för att gestalta händelser som styrs av slumpen […]. och ofta sker alla 

händelser i en roman antingen på vägen eller koncentreras till vägens omedelbara närhet[...].”39 Vad 

som menas med slump kan variera från fall till fall, vilket Bachtin illustrerar med historiska 

exempel: ”Vägen och mötet på vägen bevarar sin sujettbetydelse också i Wilhelm Meisters 

Lehrjahre och Wanderjahre (även om deras ideologiska innebörd undergår en väsentlig förändring, 

eftersom kategorierna 'slumpen' och 'ödet' radikalt omtolkats).”40 Vägen är (som antyddes i det 

första citatet) i många fall också ”en punkt där händelser utspinner sig och fullbordas”.41 I detta 

senare avseende kan man nästan tala om en anti-tendens i den första scenen: 

Det är måndagsnatt. 
     Sen tusen år var alltid måndagsnatten den mest stilla på vägen.
     Stormarna som är dag- och veckvilla stormade väl över den, söndag som måndag, men människorna 
var alltid stilla på måndagsnatten. Den som skulle dö ville inte göra det på vägen, de väntade tills de kom 
till ett eller annat meningslöst mål. Den som skulle föda ville inte heller förrän vid målet, på vägen hade 
alla bråttom, till och med tiggaren, men på måndagsnatten vilade människorna ben och tunga och den 
gamla vägen låg stilla och öde. (KÄ, s. 39).

En viss ironisk tendens som relativiserar vägens roll som betydelselös förbifart kan dock noteras, 

39 Ibid.
40 Ibid., s. 153 f.
41 Ibid., s. 153.
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”tills de kom till ett eller annat meningslöst mål”. Det är också typiskt att det som av en slump är 

just måndag (i dubbel bemärkelse, eftersom månen är framme). Månen är i romanen kopplad till 

kategorier som slump, öde och sammanträffande. I denna scen kanske främst de två senare, vilket 

blir uppenbart i det inledande citatet av nästa avsnitt, ”Människans natur”.

     I vägmotivet finns avslutningsvis en spänning mellan det inhemska och det exotiska. Bachtin 

talar här om två motsatta tendenser. Vägen kan antingen vara något som ”går genom det egna 

landet och inte i en exotiskt främmande värld”,42 eller tvärtom, just något främmande.43 Om man 

bortser från typexempel som strikt följer en konventionaliserad genrekod (och kanske knappast ens 

då) är det dock svårt att tänka sig en roman som helt betonar den ena sidan över den andra. Den 

första scenen rymmer båda dessa perspektiv. Vägen kan dels vara något bekant och självklart, en 

naturlig del av landskapet som lyder under såväl naturens som människans lagar, dels något 

främmande, sett ur ögonen på missionerande munkar och sentida resenärer.

     Något främmande är den också hos de tänkta utländska resenärer som färdas längs med vägen:

Han skulle ha rest hem till England, Tyskland, Frankrike eller Bengalen och skrivit in i den stora 
statistikboken med guldkalvskinnpärmarna följande:

Vid resa i Sverige år 1907 fann jag att detta lands lantarbetare hade en ypperlig ekonomi. Med rörande 
pietet för fädernas handgjorda skåp och vävstolar, kunde en lantarbetare vid flyttning äga ända till tre 
oxforor med husgeråd. Lantarbetarnas i Sverige barn äro vackra och pigga samt av den ljusa, vackra typ 
som är egendomlig för landet i fråga.

Statistik är mycket tillförlitlig, men fransmannen, tysken och så vidare kunde ju inte veta att farmor var 
en oäkting, att skräpet på skrindorna var hennes och inte pappersbruksarbetaren-lantarbetarens, som fått 
sparken därför att han suttit i en strejkkommitté, eller att de svenska ungarna oftast var mörklagda och 
magra som tattare eller att en statare i Sverige 1907 ofta inte hade en säng att ligga i. (KÄ, s. 41f)

Vägen används här i en traditionell funktion: “vägen går genom det egna landet [...]; detta hemlands 

socio-historiska variationsrikedom avslöjas och visas […]. I denna sin funktion användes 'vägen' 

också utanför romanen, i sådana sujettlösa genrer som den publicistiska reseberättelsen[…].“44 

     Detta avslöjande sätts här i kontrast till den idealiserande bilden hos en förbipasserande 

(utomstående) reseskildrare. Passagen är en drift med en litterär form (som skulle kunna kallas just 

publicistisk reseberättelse). I en mera allmän bemärkelse är det en kritik av ett överdrivet 

generaliserande och kvantifierande förhållningssätt: “Statistik är livets och litteraturens robot.“ 

(KÄ, s. 42) Det är också ett ställningstagande för en vardagsnära, vidsynt och handfast litteratursyn.

     

Efter denna preliminära genomgång vill jag nu rikta blicken mot bokens sista kapitel, “Sally“. I 

detta finns inte på samma sätt en väg, däremot fungerar 'vägen' i abstrakt betydelse som en 

42 Ibid., s. 154.
43 Ibid.
44 Ibid.
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strukturerande princip: “härav också den starka metaforiseringen av banan-vägen: 'levnadsbana', 

'anträda en ny väg', 'historisk väg' m m; metaforiseringen av vägen sker på allehanda slags sätt och i 

många plan, men själva hjärtepunkten är tidens gång.“45 Detta sista kapitel kan ses som en väg där 

erfarenheter från Sallys hela livshistoria flyter samman, och där hon också företar sig en resa i 

rummet, först på vandring genom byn, sedan på en längre resa till Mor Sofis hemtrakter.

     I kapitlets inledning placeras Sally i ett vidsträckt, kosmiskt perspektiv: 

Sjärnorna lyser, månen lyser, snökristallerna lyser. Den utgrävda sankmarken, kallad dyen, ligger som ett 
hav av blåstärkta trägardiner. Över den utgrävda rännan som ringlar genom dyen och aldrig fryser står ett 
dimmoln svart i månglansen. (KÄ, s. 219).

Redan från början finns dock en nedåtgående rörelse mot jorden. Vyn sträcker sig från de avlägsna 

stjärnorna till månen, via snökristaller, och slutligen ner i dyn. Upplevelsens vida omfattning 

markeras också av beskrivningen av sankmarken som ett hav. Genom dyn rinner en ränna som 

aldrig fryser, likt en människa som alltid är i rörelse. Det svarta dimmolnet motsvarar Sallys 

farhågor inför framtiden. Ett dimmoln som lyses upp av den ödesmättade månen. Till skillnad från 

den klart avgränsade vägen i den första scenen är detta obanad mark: “Måste ut i allt detta blåstärkta 

där alla vägar är utplånade.“ (KÄ, s. 219)

     Naturen är ett konstverk, tillgänglig för omedelbar åskådan: “Hela vidden ligger som en oändlig 

stor biolokal av aldrig sedd skönhet.“ (KÄ, s. 219) Kontrasten mellan okonstlad natur och 

tillkrånglad mänsklighet blir uppenbar i skillnaden mellan djurstig och människoväg: “Nere vid den 

dimmiga rännan skär hennes sicksackspår rävens franskeleganta raka stig.“ (KÄ, s. 219) Paradoxalt 

nog ifrågasätts samtidigt en sådan åtskillnad av det faktum att de symboliskt korsar varandra. Denna 

symbolik får ytterligare djup när Sally senare passerar samma plats tillsammans med videbonden:

―  Någon har gått här förut, så det är inte så fasligt tunggått ändå, säger han.
―  Ja, det var jag. Jag plogade upp spåret med fötterna så mycket det gick.
―  Jag gick runt gärdet när jag gick upp till Mårbo, men du går rätt fram du, Sally.
―  Nej, jag går ofta krokigt. Här är en som går rätt fram och ej ödat tid. Och Sally pekar på linjen som 
bildar rävens vattenväg. (KÄ, s. 232). 

På en nivå är detta en kommentar till Sallys ovanliga levnadsbana, men det är också en 

metakommentar angående – och rättfärdigande av –  berättelsens struktur. För att skildra livet måste 

man följa människans vindlande vägar; ett linjärt och jämnt framåtskridande berättande  – 

franskelegant om man så vill – leder till en falsk enhetlighet. Återigen skapar också Sallys 

utpekande referens till rävstigen en distans mellan människa och natur.            

     Skillnaden mellan land och stad tematiseras genom de ”unga som talar om att ge sej i väg till 

45 Ibid., s. 153.
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stan och förtjäna litet på snöskottning” (KÄ, s. 220). Deras sätt att uppleva naturen står i kontrast 

till Sallys: ”En utarbetad sextonåring har inte mycken fröjd av en snöslätt om aldrig så praktfull. 

Inte på många år. Inte förrän han sökt äventyret och funnit att det inget var.” (KÄ, s. 221)

     Kapitlet når sin romantiskt idealiserande höjdpunkt med följande kommentar: ”Sally, som njuter 

av rymdens skönhet och viddernas ro, tror dock att varje stjärna är till för sin egen skull och att 

människan bör söka sin egen mening, meningen med att hon är till.“ (KÄ, s. 221) Därefter sker ett 

gradvis återvändande till jorden. En definitiv brytpunkt följer två sidor senare:

 

Nu är det inte stjärnor och snöprakt längre som består Sally med film. Det är Sally själv som levererar 
filmrullarna. Nu är dyen bara en sankmark svår att komma över. Månen är bara månen och det är 
gnistrande kallt.
     Hon går i kölden och snön och fattar beslut.
     Beslut i en sak hon i åratal tänkt på. Sally ska resa, resa bort från allt. Frans är död där borta i sitt 
fängelse, alla barnen utom den yngste har platser, och han får stanna i Apeldal så länge, det har Ellen och 
Bernard lovat. (KÄ, s. 223).

I slutändan väljer hon dock att inte följa sin egen stjärna. Hon möter Videbonden och de företar sig 

en gemensam resa till Mor Sofis hemtrakter, Sallys jordiska ursprung. En form av pilgrimsfärd till 

ett förlorat paradis. ”Paradisets syndfria trädgård är skövlad och oxeln är det enda elementet som 

lyckats undkomma människans ödeläggelse av det heliga.”46 Det är här, under oxeln, som hon tar 

det avgörande beslutet att gifta sig med Videbonden. ”Revolutionära tankar läggs åt sidan för att 

följa en given norm med tillhörande moral [...]. Men efter att ha fått kontakt med sina rötter kan hon 

fatta detta beslut.”47 Platsens betydelse för avgörandet är ett problematiserande av ett förgånget arv. 

Det är på samma gång en bekräftelse av det förgångnas bestämmande kraft,  och en  antydan om ett 

alternativ. Vad hade hänt om Sally istället för att gifta sig med bonden hade  gett sig av till Paris, 

som hon själv först ville?    

För att ytterligare belysa vägmotivet vill jag nu studera den korta dikt som är placerad mitt emellan 

de två analyserade scenerna:

Alla stigar äro nötta.
Trädens rötter ligger bara
likt trälaarmar under mina fötter.
Var finns den stig där ingen gått?
Var är den vrå där ingen gråtit,
bedit och förlåtit?
Var finns den vrå i rymderna,
där ingen ropar bröd? 
(KÄ, s. 138).

46 Magnusson, s. 33.
47 Ibid.
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Dikten bör till att börja med placeras i sitt rätta sammanhang. På dessa rader följer tre koncentrerade 

sidor där den gamle från Mark, Bernards far, får sitt liv sammanfattat, och som slutar med att vi får 

veta att han dött. På dessa sidor används återigen en vägsymbolik för att sammanfatta en 

levnadsbana. Tiden är inte omedelbart närvarande i dikten, däremot återkommer trädrötterna som 

metafor i det följande avsnittet, där de står för livets snirklande och cirkulära natur: ”Livet är något 

buktigt, en trädrot, en barnött trädrot som ibland försvinner ner i jorden och dyker upp igen, en ring 

är livet.” (KÄ, s. 139. Min kurs.) Bilder från ungdomen blandas med livet som gamling. Den 

tidsresa han företar sig i sinnet är kopplad till den resa han nyligen gjort till sin hemtrakt, och som 

han nu återvänt från: ”Medan natten glider under enmons stjärnor vrider sig livet rätt igen, och han 

reser hem till sitt hus. Börjar livet på nytt.” (KÄ, s. 139).

     Avsnittet är en parallellscen till den pilgrimsresa Sally gör till Mor Sofis hemtrakter. Till skillnad 

från Sally, som lever i, och återvänder till ett förstört landskap, lever gamlingen i samklang med 

naturen. Detta förhindrar dock inte att han likt Sally fördöms av ett mänskligt kollektiv: ”Och när 

byn fick se att han planterat två enbuskar vid stugknuten var man ense . . . Tokig, kanske farlig?” 

(KÄ, s. 82) 

     I kontrast till den gamle står de andra människorna i trakten, och framförallt männen från 

Videgården:

Men Videgårdens ättlingar slår med sina släggor, sjunger, dansar, slåss, älskar kvinnor och mäter 
brännvinslinjen med tumnageln. Ett par av dem går veliga i bygden och folk tycker synd om dem: ― 
Tänk så rika och så olyckliga, säger man.
     Många av gårdarnas ättlingar går veliga i bygden eller sitter på dårhus. Det är som om jorden vill 
hämnas på allt evinnerligt ristande och plöjande år ut och in genom århundraden. (KÄ, s. 140) 

Samma kritik (eller egentligen klagan över) ett okänsligt förhållningssätt till naturen går igen också 

i dikten. Bildspråket målar upp en (över)exploaterad natur som på stor skala utnyttjar såväl 

människa (”likt trälaarmar under mina fötter”) som natur (”Alla stigar äro nötta. / Trädens rötter 

ligger bara”), och där ingen respit står att finna. Den gamles ansvars- och kärleksfulla förhållande 

till naturen fungerar som ett svar på, och alternativ till, denna klagan. Idealet är ett småskaligt (han 

är, som Magnusson påpekat, ”ingen storbonde”)48 och självständigt förhållningssätt till naturen: 

”Man kan själv om det kniper, både det och det, man springer inte till handelsbon och köper allting. 

Vass finns i sjön, vintern lägger bro över, sen är det bara att ta för sig till ett tak.” (KÄ, s. 101) Med 

”kan själv” menas inte nödvändigtvis den ensamma individen, snarare åsyftas det lilla mänskliga 

kolletivet: ”En halt gubbe, före detta lumpsamlare och boende en fjärdingsväg bort, har hjälpt farfar. 

Ellen och farfar har själva bundit vassen till taket.” (KÄ, s. 101)         

     I fallet Sally är det skogsskövling och inte utarmning av jorden som har förstört jämvikten, en 

48 Magnusson, s. 27.
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skillnad är dock att Sally själv inte är ansvarig för den okänsliga hanteringen av naturen. Däremot är 

det hon som får ta konsekvenserna. När Ellen för första gången kommer på besök till Sally är både 

djur, natur och människor ur balans.49

     Inte ens den gamle kan dock göra sig helt oberoende av naturen: ”Även en vandrande arbetsman 

kedjar sig fast vid jorden, håller den i sina händer, köper den, kallar den sin, sätter frukt och blom 

och väntar på skörd.” (KÄ, s. 141) Han är, med Magnussons ord ”en arbetsman som kedjat sig fast 

vid sin mark och fått en fast punkt i tillvaron på grund av kärleken till en kvinna”.50 Naturen är en 

för människorna gemensam referensram, man kan i detta avseende tala om just en biocentrisk 

världsbild. 

     Trots att gränserna mellan människa och natur i viss mån dekonstrueras kan man dock inte tala 

om någon fullständig sammansmältning. Mänskligheten står inte i ett enkelt motsatsförhållande till 

naturen, de är ömsesidigt beroende och griper in i varandra, däremot finns en delvis självständig 

mänsklig sfär som på samma gång upplever sig vara en del av, och går utöver naturen.

     Begreppsparet man-kvinna kan förstås på ett analogt sätt. Romanen behandlar å ena sidan 

erfarenheter som i varierande utsträckning kan anses vara könsspecifika förlossningsmotivet är här 

ett paradexempel51; å den andra sidan sker en sönderdelning och ett ifrågasättande också av dessa 

kategorier. Ett exempel på det senare är det utdragna replikskifte som sker mellan Sally och 

Videbonden. När Videbonden i det sista kapitlet kommer upp till Sally för att fråga om hennes hand 

säger han till henne: ”Kvinnor, Sally, är för underliga! De är varken galna eller kloka, det finns inga 

ord för dem.” (KÄ, s. 231) Repliken kan, om den läses bokstavligen (i en tolkning som går utöver 

Videbondens intention) tas som en dekonstruktion av just kvinnobegreppet. En sådan 

dekonstruktion av könsgränserna blir än mer tydlig om Sallys ord, egentligen tankar, på bokens 

sista sidor tas i beaktning: ”Ja, en man är ju rätt underlig.” (KÄ, s. 234) Det är knappast heller 

någon slump att detta meningsutbyte sker mellan romanens kanske två mest utpräglade 

individualister.                  

På ett övergripande plan står vägen för det paradoxala förhållandet mellan beständighet och 

förändring, det sammanbundna och det fragmentariska. Vägen används metaforiskt för att binda 

samman levnadsöden, föra samman människor, samt för att förena kategorier som land och stad, 

människa och natur. Samtidigt används vägen i en åtskiljande funktion. Djurstig och människoväg 

separeras; det partikulära (individer, platser åtskilda i tid och rum etc.) kan inte helt underordnas 

vägens flöde, deras individuella särart kommer genom kontrastverkan fram i vägens utsträckta 

rumstid, även om inga ändpunkter kan sättas, och inga klara gränser dras.   

49 Se KÄ, s. 117 ff.
50 Ibid.
51 Witt-Brattström, s. 151ff.
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2.3 Människans natur

Och månen seglar med över sjön och tycker det bara var igår han såg röken från en kutig bykstuga bli 
hängande i en gammal oxel, och han lyser allt han orkar för att grundligt tjusa till och förvirra barnet i 
tredje led, avkomlingen av Sofis oäkta, ty månen har sina egna utvalda här på jorden och dessa skiljer sig 
alltid från vanligt folk, i vilken våning eller koja de än är födda. (KÄ, s. 41).                                        

     

Symptomatiskt är här det sätt på vilket det kosmologiska perspektivet knyts till jorden, och det 

symboliska kvinnoträd som Witt-Brattström så noggrant analyserat.52 Det kosmologiska inslaget ger 

jorden, och indirekt kvinnan, en individuell prägel. Witt-Brattström har poängterat hur detta kan ses 

som en parodi av, och motbild till de manliga primitivistföfattarnas gängse bild av kvinnan och 

naturen.53 

     Samma kosmiska individualitetstendens kommer till uttryck när Sally mot slutet av boken 

vandrar under stjärnorna och tänker för sig själv: ”Sally, som njuter av rymdens skönhet och 

viddernas ro, tror dock att varje stjärna är till för sin egen skull och att människan bör söka sin egen 

mening, meningen med att hon är till.“ (KÄ, s. 221)

     Detta kvinnoträd, och de två kvinnornas individuella särart är av en närmast mystisk natur och 

kan kontrasteras med en vetenskaplig människosyn. Som tidigare nämnts ges också den senare 

uppfattningen röst i romanen: ”Men doktorn hade också sett en del, han visste gott hur idiotiskt 

sladder kärringarna höll i de flesta arbetarkaserner [...]. Smuts, fuktiga rum, kyla, ensidig föda eller 

svält var så naturligt, så helt införlivat i medvetandet att bölder, utslag och dylikt absolut måste bero 

på sexuell återhållsamhet.” (KÄ, s. 32) Orden (egentligen tankarna) hör förvisso till en doktor som 

skulle kunna tänkas se ner på sina patienter i arbetarkvarteren. Den senare delen av citatet är dock 

placerad i ett eget stycke och saknar tydliga markeringar för att det skulle röra sig om indirekt 

anföring. Styckets direkthet gör också att man gärna placerar det i närhet till författarrösten.

    

Samma realistiska tendens kan återfinnas också i gestaltningen av enskilda karaktärer. När vi för 

första gången möter Liter-Olle, Sallys svärfar, är det ingen vidare sympatisk skildring: 

I detsamma haltar Liter-Olle fram och skriker:
     ― Är du galen, din förbannade hora! Ska du slå ihjäl hunden för oss? (KÄ, s. 118).

och:

     ―  Tyst du , Liter-Olle! Vi har främmande! Ropar den lilla flickan.

     ―  Ja, du blir också en hora! Skriker gubben och rycker upp dörren. (KÄ, s. 122).                 

52 Ibid., s. 121 f.
53 Ibid., s. 148 ff.
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Snart sker dock en intressant vändning:

Nu med detsamma ville hon gå ut och slå den där gubben hon också. Slå, slå, det skulle vara skönt. Det 
var som om all världens skrikande fula munnar, heliga munnar, snusiga munnar, moraliska munnar med 
sitt evinnerliga ”hora” skulle ha tilltäppts om hon nu gick ut och slog den där skrikande gubben över 
munnen.[...]
     (Stackars Liter-Olle, skymfordet hade blivit en vana hos honom, han hade knappast tänkt över dess 
betydelse, i fyllan och villan var det det enda skymford han kom på, inte ett dugg menade han med det, 
men han hade märkt hur gudomligt ilskna folk blev när han använde det och det var det enda vapen han 
haft i hela sitt liv, det att förarga folk. Ingen är så vanmäktig att han inte finner ett vapen) (KÄ, s. 122f).  

.                                

Stycket som är placerat inom parentes bryter av fullkomligt med Ellens inre monolog. Mot hennes 

uppjagade vrede ställs ett (kanske överdrivet) förstående perspektiv. Möjligtvis kan de knytas till 

Sally, frågan är dock om hon skulle gå till sådan överdrift i sitt försvar av honom. Hennes upprörda 

sinnesläge stämmer också dåligt överens med den lugna tonen. Intressant är dock den blandade 

stilen (Jmf. ”Stackars Liter-Olle”, ”inte ett dugg menade han med det” med ”Ingen är så vanmäktig 

att han inte finner ett vapen). Sally har just ett sådant, brett register. 

     Kanske är de också färgade av Liter-Olles självömkan. Detta förefaller troligt inte minst om man 

tar i beaktning den barndomshistoria som följer på Ellens besök hos Sally. Tonen i denna är från 

början sympatiskt inställd, rentav ömmande. Den är också mycket intim. Rubriken ”Vad Liter-Olle  

mindes” för tankarna till en aktiv hågkomst. Samma effekt har avsnittets avslutande ord: ”Mycket, 

mycket mindes Liter-Olle.” (KÄ, s. 137) Berättelsen har karaktären av förklaring; en förklaring av 

varför en människa blev som den blev. Denna tendens förstärks av att frasen ”den blivande Liter-

Olle” upprepas fyra gånger i avsnittet. 

     Liter-Olle som vuxen beskrivs närmast som en nödvändig konsekvens av hans barndom. ”Ett 

barn föds för att växa upp och gå omkring och samla lump. Barnet givs inte en enda chans utom just 

detta: att samla lump. Äldste son till socknens flåbuse.” (KÄ, s. 134) Vad som sedan tecknas är 

berättelsen om en ung pojke som under tragiska förhållanden får se två av sina bröder frysa ihjäl. 

Den unga pojken jagar i vredesfylld vanmakt senare iväg bondens kor när denne behöver dem som 

mest: ”Fort hit med en ko, mor måste ha spenvarm mjölk, hon har fått blodstörtning. Fort, fort, kör 

ihop korna så vi får tag i en som har mjölk.” (KÄ, s. 137) Detta leder till att bonden ger honom en 

husaga som gör honom halt. Smärtan i det halta benet beskrivs senare som en anledning till hans 

drickande, och till att han tar sitt liv.

     Vad som i Liter-Olle gestaltas är en offerroll. En offerroll som har en mycket stark förklaring i 

hans tidigare erfarenheter; händelser han själv inte hade någon makt att påverka. 

     

En annan karaktär som ges ett mycket snävt handlingsutrymme är ”glada flickan”. Hon kunde vara 
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hämtad ur en manlig primitivistförfattares fantasi. Här tillhör fantasin dock snarare byns män: 

Socknens glada flicka är vacker, det är hela byn ense om. Hon har så röda kinder. När det är fryskallt blir 
de blå, men hon är lika vacker ändå, tycker byn.[…]Lite lösaktig var hon förstås, det visste man sen hon 
tjänade i Östby. Femtonårsdrängen blev sjuk där. Fick lungsot. Så illa gick hon åt honom. Så fick hon ju 
flytta förstås, för moran kom på henne med att hångla med bonden. (KÄ, s. 163).

Samtidigt som flickan målas upp som ett villigt sexobjekt av byns kollektiv undermineras denna 

manskör av små kommentarer. ”Men moran i Östby var ju svartsjuk på alla pigor hon hade och 

drängpojken skulle väl haft bättre vett än att ge sig till som en vuxen karl”. Männens åtrå till flickan 

beskrivs också som dubbelt motiverad:

Socknens glada flicka hade sympatier hos byn. Hon var ju också härifrån trakten, var av bondesläkt, blev 
inte alldeles barskrapad när far hennes, korgmakaren, dog. Minst tre tunnland jord och pengar till, samt så 
rask som hon var att arbeta, herregud!” (KÄ, s. 163)

Även när hon tillskrivs positiva egenskaper som inte är av sexuell natur, är de likväl kopplade till 

männens egna egoistiska behov. Slutledet i citatet ovan är en upprepning av ”Rask i arbete var hon 

och tjänstaktig”, som förekommer i stycket ovanför det citerade. Orden får givetvis en helt annan 

värdering den andra gången.

     Byns possessiva förhållande till flickan blir också uppenbart i deras ogillande av att hon närmar 

sig Sally, som står utanför gemenskapen. ”Den där Sally som bara läste och styrde till med möten. 

Det är väl för karlarna på mötena som glada flickan drar sig dit, stackars flicka, hon blir rakt 

förstörd.” (KÄ, s. 164) Ironiskt nog är det Sally, och inte främst männen som intresserar henne. 

”[Sally] tycker om män fast inte på samma sätt som glada flickan. Vad hon vill dem kan glada 

flickan aldrig i evighet begripa. Men glada flickan tycker om Sally. När Sally stirrar rakt ut i luften 

och liksom av tanklöshet tar henne om kinderna, det har hänt ett par gånger, har glada flickan känt 

en rysning av lycka från hjässan ned i hälen.” (KÄ, s. 165) 

     Det är just hos utstöttingen Sally, och inte i hennes klart utifrån definierade roll i byns kollektiv 

som hon tillåts vara, och utveckla sig själv. ”Nej, hos Sally var det doft och mystik, hon kunde tala 

om så underliga saker, saker man ofta tänkt på men inte haft någon man vågat tala ut med.” (KÄ, s. 

165) Att glada flickan skulle bli ”förstörd” av att besöka Sally är alltså samtidigt en djupt ironisk 

berättarkommentar, och ett återgivande av männens naiva förståelse.   

     Männens, eller egentligen hela bygemenskapens, förhållningssätt till flickan är heller inte av 

enkelt idealiserande natur: ”Inför Sally fanns inget som hette synd, inga förmaningar, ingen undran 

över att man lät män kyssa och famna sig.” (KÄ, s. 165)  

     Inte ens Sally klarar sig dock från att medla i flickans affärer. När videbonden kommer på besök 

efter Sallys förlossning uppmanar hon honom att ta in glada flickan på sin gård. Bonden lyder 
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hennes råd vilket sätter igång ett komplext händelseförlopp.  Glada flickan får först ett, sedan flera 

barn. Mor Maria, bondens fru, blir först förryckt i en slags fromhetsiver för att sedan bryta samman 

i sviterna av en cancersjukdom. Efter att Mor Maria anklagande ansatt Sally grips den senare av 

självtvivel och ifrågasätter sina motiv: 

Var det inte av hämnd och bitterhet hon rått Videbonden ta glada flickan till sig, han som i fantasin endast 
såg en kvinna med barn, i Vide kök, galen som han var av sprit och det rykte som hustruns släkt låtit löpa 
att han ej var duglig till barnfar. Var inte Sally en orsak till mor Marias lidande? Men Maria, vad var Sally 
skyldig henne? Hård, girig, elak kom hon nu och ställde Sally till ansvar. Vad behövde Sally vakta byns 
moral. Vem vet vad som hänt om inte glada flickan kommit till Vide. Mord kanske. Nu hade Maria snart i 
sju år varit socknens helgon, hur skulle hon kunnat bli det utan glada flickan. (KÄ, s. 227f).

Sallys inre monolog är kulmen på en utveckling där spänningen mellan rätten till, och 

nödvändigheten av, individualitet kontrasteras med ett socialt ansvar. Sally håller på att gå under 

eftersom hon slits mellan en stark individualism och en lika intensiv kommunistisk (i både snäv och 

bred bemärkelse) drift. Liter-Olle och glada flickan har i sammanhanget en dubbel funktion. Dels 

att fungera som katalysator i ett händelseförlopp som leder fram till Sallys beslut att gifta sig med 

Videbonden, dels att utgöra en bakgrundsstämma till Sallys inre brottning.

     Det är signifikativt att de bägge karaktärerna bär öknamn. Lika påfallande är att de kallas vid sitt 

riktiga namn, eller i Liter-Olles fall, ”farfar”, endast av de karaktärer som i någon mån står fria från 

den sociala gemenskapen; antingen för att man står utanför den (Sally) eller för att man inom den 

har en maktställning (Videbonden). Även dessa två självständiga individer delar dock i viss mån 

kollektivets dom. Videbondens intresse för flickan bär till stor del samma egoistiska prägel som de 

övriga männen i byn, och Sally vacklar mellan att kalla henne ”glada flickan” och Mimmi på 

samma sätt som hon vacklar inombords i sin förståelse av henne. ”Men Mimmi är åter glada 

flickan. Går åter på dans varje lördagskväll i knäkjolar och silkesstrumpor[…]Det sägs att glada 

flickan vaknar i Vide drängstuga om morgnarna. Det sägs så mycket. Sally vet ej vad som är sant.” 

(KÄ, s. 225)

     Glada flickan och Liter-Olle kan sägas representera två olika sätt att förklara en människas 

personlighet. Liter-Olle framstår som formad av sin historia; glada flickan som varande en 

essentialistisk, oföränderlig natur. Kanske bör dessa faktorer ses som komplementära snarare än 

konträra; vi är unika också i hur stor relativ betydelse de olika faktorerna har. Glada flickan 

illustrerar också problemet att skilja faktorerna åt. Berättaren påpekar gång på gång hur glada 

flickan faller tillbaka i sin roll, ofta i nära anslutning till Sallys perspektiv, och oftast ur ett 

essentialistiskt perspektiv. På samma gång låter berättaren ana att det finns andra outvecklade sidor 

hos henne som inte fått näring inom ramarna för hennes snävt definierade roll. Man kan för den 

delen göra en historiserande läsning också av glada flickan. Vi får veta att hon vid tidig ålder 
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förlorat sin far, och man kan tolka hennes beteende som beroende av anknytningssvårigheter. 

     Intressant vore att läsa denna motsättning som arv och miljö. Någon explicit biologisk diskurs 

används dock egentligen aldrig när enskilda karaktärer diskuteras, men som vi har sett finns 

liknande tendenser på andra håll, exempelvis doktorns nyktra kommentar om förhållandena i 

arbetarkasernerna.

     Mest slående är dock det tydliga inflytande som finns från Peter Krapotkins tankar om en 

biologiskt grundad kommunistisk drift.54 ”Det gäller framförallt dennes tankar om ’inbördes hjälp’ 

som ’den starkt kommunistiska drift, som skaffar sig tillträde öfverallt, i alla möjliga former, midt i 

våra samhällen, som predika individualismen’”55 Intressant är att Krapotkin själv hade 

naturvetenskaplig skolning och använde exempel från djurvärlden för att belägga sin tes.56 Exempel 

på en sådan kommunistisk drift kommer till uttryck både hos mindre centrala karaktärer: 

Och den yngste oxkusken, som har lika lockigt hår som Sally och är glad och trevlig fast han är tandlös 
frågar Sally om hon är hungrig och Sally får en tjock, tjock ostbit och en väldig bit av en sur hembakt 
limpa. Och Sally delar med sig åt farmor som sitter nedbäddad i en gustaviansk säng[…] (KÄ, s. 40)

Och hos centrala figurer som Sally:

Tyst och sluten, mager, gulblek, med den spetsiga näsan och de misstrogna ögonen oavvänt riktade mot 
Sally hade hon suttit där i timmar. Sally hade kokt kaffe och bjudit, hade visat sina många höns, sina 
handarbeten, till och med läst en berättelse för henne[…]. Sista gången hade moran kommit på morgonen 
och stannat hela dagen.[…] Maria hade ätit den middag Sally bjudit på[…] (KÄ, s. 226).

     

Värt att anmärka är dock att Krapotkins tankar om inbördes hjälp används för att illustrera en 

allmänmänsklig drivkraft. Det är därför tveksamt huruvida man kan använda denna influens  som 

ett tecken på en biologisk syn på människans individualitet. Intressant är dock att Sallys fysiska 

likhet med Mor Sofi framhävs: ”Du är lik mor min, jag såg henne död, hon drunknade, det är 

konstigt att oäkta kan bli lik släkten, men du är lik henne, Sally, du har samma hår och ansiktet är 

precis som hennes.” (KÄ, s. 40 f.)    

     Varken det kosmiska eller det jordiska perspektivet kan entydigt knytas till en romantisk eller 

realistisk tendens. Det jordiska perspektivet står möjligtvis realismen närmare, men också här finns 

mystiska inslag som exempelvis kvinnoträdssymboliken. En sådan uppdelning försvåras också av 

att det i romanen finns en dekonstruerande tendens vad gäller sådana dikotomier. Denna tendens är 

kanske tydligast i Sallys förlossningsscen. Vad som här beskrivs är det djupt paradoxala 

förhållandet mellan liv och död, ande och materia: 

54 Witt-Brattström, s. 119.
55 Ibid.
56 Peter Krapotkin, Inbördes hjälp (Stockholm 1914).
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Sally reser sig till hälften, vänder om den lille nyfödde, ty med ansiktet mot jorden föds människan. Det 
tillkommer henne själv att sträva upp mot rymderna. Och hon strävar mot rymderna men jorden tar henne 
ändå. Men jorden själv strävar ju mot rymderna? (KÄ, s. 146).

När det kosmiska perspektivet beskrivs ur ett realistiskt perspektiv är det oftast för att ironisera över 

en vetenskaplig övertro: ”Rummet är tiden och tiden är rummet och inget därutöver. Balansen i det 

eviga universum heter jämförelse, utan tingens jämförelse med varandra är det kaos. Det är 

matematisk reda i den nya religionen.” (KÄ, s. 83. Min kurs.) Det som här åsyftas är inte 

vetenskapen som sådan, det är en högoktanig 1800-tals-vetenskap som tror sig kunna förklara 

allting.             

     Människan undandrar sig entydiga förklaringsmodeller, däremot kan också vetenskapen bidra 

med kunskap till en större helhetsbild.

3. Slutsatser och sammanfattning

3.1 Naturen som metafysiskt, realistiskt och vardagligt begrepp

Att diskutera naturen som ett metafysiskt begrepp låter sig i detta fall enklast göras just genom ett 

metaperspektiv. Berättarrösten i Kvinnor och äppelträd är kraftigt refrakterad och det är därför svårt 

att tala om någon enhetlig, slutgiltig naturuppfattning. En hållning gentemot naturen låter sig 

förvisso anas, men då inte genom någon explicit metafysisk diskurs, utan snarare genom ett 

relationellt förhållande till existerande diskurser. Detta uppnås genom ironi, parodi, retoriskt 

demonstrativa påståenden, samt genom att diskursen bryts genom karaktärer och berättare(n). För 

att närmare kunna diskutera detta metafysiska naturbegrepp bör dock även det realistiska och 

vardagliga naturbegreppet undersökas. Dessa naturbegrepp, alla definierade i enlighet med Soper 

(se 1.3.1), hänger nära samman. Det är därför min mening att lämna det kanske mest svårgripbara 

av de tre, det metafysiska naturbegreppet, till sist.    

Det vardagliga naturbegreppet kommer som tydligast till uttryck i karaktärernas omedelbara 

upplevelse av naturen. En nyckelscen är här det avsnitt där Bernards far en tidig morgon blickar ut 

över sin gård. En tydlig panteistisk, besjälande tendens kan noteras, något som dock delvis 

undergrävs av en distanserad berättare. Denna scen fungerar som en modell också för andra 

passager där naturen beskrivs genom karaktärernas ögon. Man kan i romanen tala om en 

övergripande tendens där karaktärernas stämningsläge ingår i ett dynamiskt förhållande till den 

omgivande naturen. Ett visst mått av psykologiserande finns, något som dock aldrig tar överhanden. 

Det är ingen enkelriktad rörelse; människan skriver in sig själv i naturen lika mycket som naturen 

skriver in sig själv i människan. 
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     Mera specifikt kan man hos karaktärerna tala om en upplevelse av staden och landet som två 

skilda erfarenhetssfärer. Detta blir uppenbart i demonstrationen av det skilda sätt på vilket stads- 

och landsmänniskan upplever regn, gestaltat i den scen där Sally och Ellen precis har anlänt till 

staden. På samma sätt kontrasteras Sallys sätt att se på naturen, som kan liknas vid Bernards far, 

med de unga männen som vill in till stan för att förtjäna pengar på snöskottning. 

Vad gäller det realistiska naturbegreppet kan man också här tala om en dragkamp mellan en 

realistisk tendens som vill beskriva naturen och människan i termer av naturlagar, och en besjälande 

tendens som betonar sådana mystiska kategorier som öde, slump och vilja. Ett dubbelt 

förhållningssätt kan noteras gentemot vetenskapen. Å ena sidan används en vetenskaplig diskurs för 

att beskriva människan, om än en vetenskaplig modell som betonar kontinuiteten mellan människa 

och djur; å andra sidan kritiseras en vetenskapligt övertro. Romanen, och framförallt vissa 

karaktärer, ger också uttryck för en mystisk individualitetstanke, något som kopplas både till ett 

kosmiskt perspektiv, och till människans jordiska ursprung.

     Även vad gäller platsens betydelse är motsättningen mellan realism och besjälning tydlig. 

Landsvägen som Sallys familj reser längs med beskrivs på samma gång som död natur, och som ett 

besjälat rum, på samma gång som en bortglömd genomfartsväg och som en mötesplats där tids- och 

rumsgränser upphävs.

Min genomgång av det realistiska och det vardagliga naturbegreppet är givetvis fylld av 

metafysiska gränsdragningar. Jag har i det föregående beskrivit det återkommande spelet mellan 

realism och besjälning. Detta är en gräns som går både mellan människa och natur, och inom de 

båda kategorierna.  

     Samtidigt finns en dekonstruerande tendens. Motsättningen mellan realism och besjälning, 

människa och natur, kvinna och man, stad och land, ifrågasätts och lämnas öppen för förhandling. 

Det är dock inte någon destruktiv dekonstruktion dragen till sin spets. Dessa kategorier tillerkänns 

ett visst värde som för människan viktiga distinktioner; det är för den delen möjligt att tala om en 

’mänsklighet’ som sådan, åtskild från djur- och växtlivet. 

     Denna dubbla strävan gestaltas på ett handfast sätt i den åtskillnad som görs mellan rävens raka 

stig och Sallys sicksackande vandring. Samtidigt ifrågasätts denna uppdelning genom att de två 

vägarna symboliskt korsar varandra. Också de för kategorierna interna gränserna relativiseras 

genom att skillnaden mellan Videbonden, som gick runt hela fältet, och Sally, som tog den raka 

vägen, visas.    

     ’Vägen’ används i abstrakt, symbolisk betydelse som ett medel för att förena det partikulära med 

det universella. Att det partikulära hänger samman med ett större sammanhang markeras genom den 
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cykliska natursyn som förmedlas, och som kommer till uttryck bland annat genom Bernards fars 

existentiella insikt. Inte ens denna står dock oemotsagd. Sallys beslut att gifta sig med Videbonden, 

ett beslut kopplat till ett förgånget arv, kan tolkas som en linjär determinism. Likaså kan Liter-Olle 

och glada flickan läsas som exponenter för två olika former av historisk determinism. Alla dessa tre 

motexempel kan dock (och bör i min mening) undergrävas genom andra läsningar.    

     

Att ur romanens motstridiga kör av röster utvinna en enhetlig naturuppfattning låter sig svårligen 

göras. Likt i fallet med kvinnokroppen kan man tala om en naturens kluvna diskurs. Några 

provisoriska anmärkningar är dock möjliga. Det är till att börja med rimligt att anta att vissa röster 

befinner sig närmare en tänkt ”författarröst”57 än andra. Det är också troligt att författarrösten i 

dessa fall i mindre utsträckning än vad gäller perifera karaktärer (i betydelsen avlägsna 

författarrösten) är refrakterade. Det vill säga att de inte till lika stor grad är utsatta för ironi, parodi 

och andra distanserande grepp.          

     Två karaktärer som förkroppsligar en sådant författarröst är Sally och Bernards far. Gemensamt 

för dessa är att  de står för ett småskaligt, naturnära levnadsideal. Hos de båda finns dock också en 

strävan upp mot rymderna; just genom att handla på ett sådant sätt att de lever i samklang med 

naturen (jag tänker då främst på Bernards far) kan de i ande och tanke befria sig från jorden.

     Fallet Sally är mera komplicerat. Hennes relation till naturen är nyckfull, periodvis upplever hon 

den djupaste harmoni (som när hon i slutet av boken vandrar under stjärnhimlen), vid andra 

tillfällen upplever hon stark olycka. Sådana skiftningar är givetvis en naturlig del av livets cykliska 

natur, men Sally är i högre grad än många andra drabbad. Bernards far tycks exempelvis ha uppnått 

ett existentiellt jämnmod, även om också han kan låta sig ryckas med av känslolägen. Hos Sally 

råder en obalans mellan tanke och handling. Hon har ett djupt förstående, och stor kunskap, men 

hon lever ett liv där hon blivit förfrämligad från jorden, och sitt ursprung. 

     På samma sätt förhåller sig författarrösten sympatiskt till de tankar om ”inbördes hjälp”, 

influerade av Krapotkin, som i flera textpassager är uppenbara. Det är dock ingalunda någon 

ensidigt utopisk människobild. Sida vid sida med altruistiska handlingar förekommer ondska, ibland 

till synes utan orsak. Samtidigt får karaktärernas beteende ofta en psykologisk förklaring, eller 

åtminstone sympatisk förståelse. Så är exempelvis fallet med Liter-Olle.

57 En sådan enhetlig författarröst är givetvis en problematisk tanke. Författarrösten kan här (i enlighet med Bachtin) ses 
som en organiserande princip som på ett indirekt sätt förmedlar en berättelse genom att låta sitt språk brytas genom 
andra diskursinstanser; diskursinstanser som ingår i ett dynamiskt, dialogiskt förhållande till författarrösten:  “Behind 
the narrator's story we read a second story, the author's story; he is the one who tells us how the narrator tells stories, 
and also tells us about the narrator himself. We acutely sense two levels at each moment in the story; one the level of 
the narrator, a belief system filled with his objects, meanings and emotional expressions, and the other, the level of the 
author, who speaks (albeit in a refracted way) by means of this story and through this story. The narrator himself, with 
his own discourse, enters into this authorial belief system along with what is actually being told.” Bachtin (1981), s. 
314.
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Vad som i Kvinnor och äppelträd gestaltas är en mänsklig närhet, fri från jord, men välsignande 

jorden. Det är åtminstone en sådan enhet som jorden, människan och det kosmiska strävar mot. 

 

     

   

.
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