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2.0 Abstract
Uppsatsen syftar till en undersökning av Moa Martinsons framställning av männen i serien om Mia 

Stenman  som kan öppna upp en ny  tolkning. Genom ett genusperspektiv har jag tittat på strukturen 

i hur männens utseende och personlighet porträtteras och hur detta påverkar Mia. Sedan har jag 

skildrat Martinsons politiska liv och behandlat delar av hennes relationer för att uppnå en bättre 

tolkning. 

 Analysen av ett urval av män i hela serien, mestadels hennes styvfader, då han är den som 

figurerar mest hela serien igenom, visar på hur olika de framställs. Gemensamt har de allra flesta att 

de porträtteras mycket negativt, genom att  utmåla framträdande drag i ansiktet och en personlighet 

som inte är så smickrande. De få som inte beskrivs som ovan nämnt, äger i stället en faderlig ton, 

alternativt är så underlägsna att Mia inte förmår sig att vara elak mot dem. 

 Allt eftersom Mia blir äldre, får hon en mer neutral ton mot männen, trots att hon behåller 

sin självständighet och står fast vid att hon inte vill gifta sig. 

 Mia lider av en stark svartsjuka som kan ha lett till att hon på äldre dagar får en starkt 

maskulin sida som är mer aggressiv, ironiskt nog, just mot det maskulina. Männens fysiska existens 

sammanfaller med det sociala och politiska som sker runt omkring dem i världen. Med anledning av 

detta skapade Martinson en polemik mot männen, vars identitet  hon trampade på när hon som 

självständig kvinna gav ut en roman, som tillhörde den genre som bara män tidigare blivit 

publicerade inom. Detta återskapas sedan i serien, genom att Mia varken blir, eller låter sig bli 

omhändertagen av några män, utom de hon själv väljer, och knappt ens då. 

 Martinsons personliga agenda tränger oupphörligt fram när hon vill stärka kvinnorna och 

påvisa sanningen ur en kvinnas perspektiv. 
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3. Inledning

3.1 Bakgrund
Moa Martinson föddes i Östergötland som Helga Maria Swartz i november 1890. Martinsons egen 

fader tillhörde överklassen och fanns aldrig med under hennes uppväxt. Hennes barndom präglades 

av fosterhem de första sju åren, de senare av oräkneliga flyttar till små bostäder där hon bodde med 

sin mor och styvfar. Vid tolv års ålder hade Martinson gått i åtta olika skolor. Tre småsyskon skulle 

hon ha haft, men de dog alla i späd ålder. Styvfadern hade alkoholproblem och hade svårt att 

försörja familjen. Martinsons moder, Kristina Swartz, fick då försörja dem som fabriksarbetare och 

statarkvinna. Efter Martinsons skolgång arbetade hon som barnflicka och kallskänka ända tills hon 

blott tjugo år gammal träffade grundläggaren Karl Johansson. Paret flyttade till Sorunda, som 

senare skulle få ett torg uppkallat efter henne. Det blev hennes hem i 55 år. Samma år som hon 

träffade Johansson blev hon gravid med sin första son av fem. Hennes två yngsta, Manne och Knut 

förolyckades under en påskhelg då de gick genom isen på en närliggande sjö. Om detta trauma finns 

inte mycket sagt, men det var strax därpå som Martinson blev politiskt aktiv i Sorunda. Hon blev ett 

namn inom socknen och känd för att hjälpa de svaga. Under signaturen Helga sände hon in 

insändare och artiklar till socialistiska tidningar. Samma år som hennes första litterära försök 

Pigmamma publicerades som följetong i tidningen Brand, tog Johansson livet av sig. Året var 1928 

och med tre söner att  försörja tog hon emot mycket hjälp  av sin moder, som hon stod mycket nära.1 

Hon fick ett  jobberbjudande i Göteborg på Arbetare-kuriren. Väl på plats förstod hon att det rörde 

sig om en tjänst som hushållerska, och reste hem igen. Det var också där hon träffade Harry 

Martinson för första gången.2 Strax därefter började hon kalla sig Moa efter den sympatiska kvinna 

med samma namn som omskrivs i Johannes V. Jensens Jökeln. Hon är urmodern i romanen.

 Hennes äktenskap med den fjorton år yngre Harry Martinson beskrev hon som ”himlen på 

jorden” i de brev som finns tillgängliga. Större delen av Harrys är hemligstämplade av honom 

själv.3  De bröt 1939 efter kvinnohistorier och politiska klyvningar hos paret Martinson. Vid den 

tiden var Mia-trilogin fullständig och en ny era inträder i Martinsons liv. När hon är femtio har 

hennes läsekrets ökat, hon börjar att  bli en offentlig person och byter förlag från borgerliga 

Bonniers till det socialdemokratiska Tiden. Hon blev den tidens förnamnskändis, som vi i dag bara 
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finner i Hollywood. Som sin nya roll som folkmoder gav hon ut essä- och novellsamlingar om 

moraliska funderingar i en ton som var olik något  någon tidigare hört  från en arbetarkvinna. 4  

Hennes dröm om att ge ryggrad i kvinnor började förverkligas. Hon hyllades av Tage Erlander och 

får sin roman Livets fest att utses till ”den hundrade folkboken” 1949. Hennes sista roman 

utkommer 1959. Åren därpå var hon ofta sängliggande, det hårda livet gav henne reumatism. Fyra 

år efter sin sista roman, avlider Moa Martinson.5 

3.2 Materialbeskrivning
Under mitt arbete kommer trilogin om Mia att vara det primära materialet. Kvinnor och äppelträd 

samt Sallys söner hade även de kunnat användas för en desto bättre uppsats, dock har jag valt att 

avgränsa mig till nämnda trilogi av utrymmesskäl. 

 Sekundärlitteraturen grenar sig åt två håll. Den ena delen avser endast böcker om 

Martinsons liv. Bland dessa har jag tagit med Moa Martinson. Ordet och kärleken, en biografi av 

Kerstin Engman, Moa i brev och bilder med redaktör Glann Boman, Moa berättar. Antologi om 

Moa Martinson sammanställd av Torsten Eliasson, Harry Martinson och Moa av Sonja Erfurth och 

avhandlingen Moa Martinson : skrift och drift i trettiotalet av Ebba Witt-Brattström. 

 Dels har vi de två teoretiska sidorna. Ena delen består av böcker om genus, där jag har  

Maskuliniteter av R.W. Connell främst i åtanke. Även Manligt och omanligt i ett historiskt 

perspektiv, med Anne Marie Berggren som redaktör kommer att användas. 

 Avslutningsvis har vi då den litteratur som ska användas som medel för att nå mitt syfte. Här 

kommer jag att ta hjälp av Mansmyter: James Bond, Don Juan, Tarzan och Andra Grabbar av 

Ronny Ambjörnsson och Witt-Brattströms Ur könets mörker bland annat.

Trilogins inledande roman Mor gifter sig skildrar Mias liv från sju års ålder. Här har jag använt mig 

av Natur & Kulturs första upplaga, tredje tryckningen. Hennes mor, Hedvig, ska gifta sig med Mias 

styvfar, Albert, och hon kan inte förstå varför. Han hade ett arbete på fälten som han fick sparken 

ifrån. De tvingas flytta till ett smutsigt hus på en plats där inga andra barn finns att  leka med. 

Styvfadern kommer inte alltid hem direkt från jobbet, utan super direkt upp lönen. Under tiden får 

Mias mor arbeta så hårt att  hon inte klarar av sina graviditeter. Hon får missfall. Då Mia inte är van 

vid att dela sin mors kärlek med någon, känner hon sig utanför. Hon måste sluta skolan, med sin 

älskade lärarinna, eftersom Albert inte har råd att  försörja familjen. Det centrala i boken är de 
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traumatiska miljöombytena och uppbrotten för Mia. Romanen är skriven ur barnet Mias perspektiv. 

Denna första del utkom 1936. Två år därefter utkommer Kyrkbröllop. Jag har här använt mig av 

Natur & Kulturs första upplaga. I boken är Mia mellan åtta och femton år gammal. Familjen, med 

Hedvig, Mia, Albert och farmor flyttar runt i Norrköping och Kolmården. Albert börjar bli svårt 

alkoholiserad och moderns kamp för att försörja familjen blir träligare och träligare. Efter att hon 

återigen fått ett barn som efter några dagar dör, börjar hon i Mias ögon bli en vek kvinna, som med 

krummad rygg och förfrusna fötter fortsätter sin oändliga kamp. Mia får börja gå i skolan igen, där 

hon imponerar med sin läslust och sina goda betyg. Romanen inleds med hennes moster Charlotts 

bröllop, som av modern anses lite högtravande. Att gifta sig i kyrka var både dyrt och onödigt. 

Bröllopet urartar mot slutet, alla män blir för fulla. Genomgående boken igenom är Mia trött på 

män och alkohol. Det slutar med att hon blir friad till, men väljer att tacka nej. Hennes mål är klart 

utstakat, hon ska aldrig någonsin gifta sig, det leder bara till bekymmer. Även denna är skriven ur 

Mias perspektiv. 

 Ytterligare två år senare, 1940, utkommer Kungens rosor. Jag har här använt mig av Natur 

& Kulturs första upplaga. Mia är femton år gammal och arbetar som barnflicka hos prosten. Nu är 

det inte längre Mias inre röst vi följer, utan ur ett perspektiv utifrån. Hos prosten får hon lida av en 

annan slags nöd än hon tidigare har varit van vid i sitt liv och återvänder till sin barndomsstad. På 

en hotellrestaurang får hon jobb som brödskärare och får lov att anpassa sig till gästernas lyx och 

bortkastade brödkanter. Hon lär känna den vackra Ada och den franska kyparen Rurik som vill göra 

henne till revolutionär. Trots mycket slit och lite vila njuter Mia av sin ungdom. Det slutar med att 

tio år har passerat och Mia och Ada springer på varandra på centralstationen. Mia är luggsliten och 

fattig, medan Ada fortfarande är vacker och välbärgad. 

 Moa Martinson har även skrivit romanen Pigmamma som är hennes första litterära försök 

och även den självbiografisk. Det sista kapitlet överlappar det första i Mor gifter sig och handlar om 

Martinsons första sju år i livet. Dock har jag valt att inte ta med denna. Dels av utrymmesskäl, men 

också för att  den inte hör samman med de övriga tre på samma sätt  som resten, huvudkaraktären i 

Pigmamma heter Klara exempelvis. 

3.3 Syfte och problemställningar
Syftet med denna uppsats är av tudelad karaktär under ett och samma paraply. Dels har jag under 

mina förundersökningar förstått att  det finns tämligen lite forskning kring Moa Martinson. I 

proportion till hennes framgångar ter sig forskningen kring henne som ofullständig, om ens 

påbörjad. Med detta vill jag bidra till forskningen, så att jag kan hjälpa andra att fortsätta den 

6



oändliga expansion som forskning faktiskt är. Att någon ska avskräckas för att tidigare forskning är 

i liten skala, känns som ett svek mot den fantastiska författarinna som givit oss så mycket, både på 

ett  litterärt och ett teoretiskt plan. Teoretiskt anser jag att hon varit en förebild för dagens 

feministiska strömningar, något som dessvärre ej kommer ta vidare plats i denna uppsats. Det är 

med något av en pliktkänsla jag avser att bredda forskningen kring Moa Martinson. 

 Den existerande forskningen rymmer mycket av Martinsons historia. På den litterära sidan 

återfinns till allra största del Kvinnor och äppelträd som den mest framstående länken. Det är 

därmed också väl medvetet  att ha valt serien om Mia, då det inte finns så mycket forskning kring 

dessa. Till dessa hör alltså Mor gifter sig, Kyrkbröllop och Kungens rosor. Fortsättningsvis kommer 

dessa benämnas under ”Mia-serien”. Mitt primära syfte med att  ha läsa denna serie är att  öka 

förståelsen för hur och framförallt varför männen framställs så som de gör. De är nästintill 

karaktäriserade efter en ond mall för hur gemene man är. Hur kommer det sig att  majoriteten av alla 

män beskrivs som smutsiga, opålitliga, elaka, otrogna alkoholister? Finns det några samband mellan 

hur männen beskrivs? Vad skiljer dem åt? Skiljer det  sig romanerna mellan? Finns det undantag, 

och i så fall, hur utmärker det sig? Finns det en politisk agenda bakom det? Eller är det av 

känslomässiga skäl? Kvinnorna står raka och rena bredvid, med ett  gott och företagsamt sinne. De 

är husens hjärtan, med närande bröst och ömma ord, men räds ej heller att ta i orda när det krävs. 

För barnens bästa. 

 Syftet med att granska detta ur ett genusperspektiv är att öka förståelsen för dåtidens 

maskulinitet. Förenklat vill jag påstå att männen framställs som det sämre könet, men också de som 

får det bästa när det kommer till mat och kläder. Vidare kan det kanske tyckas märkligt att lyfta 

fram männen, i en värld där det oftast handlar om just män. Dock är detta inte gjort inom Moa-

forskningen och jag har en stark övertygelse om att det är en viktig aspekt. 

3.4 Teoretisk grund och metod
Min vetenskapliga syn kommer genomgående att  ske ur en genusorienterad utgångspunkt. En viktig 

utgångspunkt för detta är att utgå ifrån att  Mia-serien har självbiografiska element, icke att 

förväxlas med memoarer. Jag kommer därmed att läsa romanerna med spetsen mot hur männen 

porträtteras. Vetenskapen om genus är bred och erkänd och därmed lätt  att arbeta med. Dock har jag 

valt en gren inom ämnet som i relation till huvudämnet är mindre bred och erkänd, då det är 

männen som är i fokus och som är uppseendeväckande skildrade. 

 Min forskning kommer vara av kvalitativ sort. Anledningen till att denna metod är vald är 

för att jag anser att det är den metod som bäst skapar fördjupad förståelse inom valda ämne. Då 
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detta inte kommer att röra sig om en kartläggning eller statiska data, känns mina förutsättningar för 

en lyckad uppsats större om jag i stället väljer att föra en djupgående debatt med nämnda romaner 

jag valt som hjälpmedel. 

3.5 Forskningsöversikt
Ett tiotal uppsatser har jag funnit om Moa Martinson. Ungefär hälften av dessa koncentrerar sig på 

Kvinnor och äppelträd, bland annat motivet badande kvinnor, religiositeten samt diverse 

jämförelser med andra böcker. Den enda uppsats jag funnit som är liknande min egen, är Männen i 

Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd av Tord Eng. Eng har i sin uppsats mestadels kopplat 

männen till ett självbiografiskt ramverk och tar även upp  Kvinnor och äppelträds strukturella 

uppbyggnad, vilket är ovidkommande i min egen. 

 Vidare har jag funnit en bibliografi som jag använder till att verifiera fakta med. Moa 

Martinson. En bibliografi av Frida Anderson är ett omfattande arbete innehållande allt  tryckt av 

Martinson. 

 Utöver uppsatser finns det endast generella beskrivningar av Martinsons författarskap och 

liv. Till skillnad från exempelvis Harry Martinson finns det inte ett flertal böcker om synen på 

endast ett verk, eller en tidsperiod, utan mer övergripande redogörelser och forskning, där Witt-

Brattström når djupast med sin Moa Martinson : skrift och drift i trettiotalet.
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4. Undersökning och argumentation
För att kunna sätta mig in i den tid jag ska besöka, analysera och summera krävs en kortare 

förklaring av dåtidens omvälvande förändringar. Att tolka utan att vara medveten om dåtidens 

samtid tror jag ej är möjligt. 

 I början av 1900-talet föddes psykoanalysen som inte fick sitt genombrott förrän decennier 

därefter. En av de stora namnen var Alfred Adler (1870-1937). Han var en av de första 

medlemmarna i Psykologiska onsdagssällskapet som tillbringade tid hemma hos Freud. Han 

lämnade sällskapet efter att han och Freud inte kom överens och startade upp  tidningen Zentralblatt 

für Psychoanalyse med Wilhelm Stekel.6  Adler blev ett namn inom individualpsykologi, där han 

ansåg att mindrevärdeskänslor hos barn kan leda till komplex senare i livet. Mindrevärdeskänslor 

kan också leda till att barn blir mobbade eller också kan bli den som mobbar.7

 Två större strukturomvandlingar kännetecknar Moa Martinsons 30-tal. Arbetarklassen kom 

till den regerande makten i Sverige.  Kvinnorna gjorde storartade entré på arbetsmarknaden, något 

som aldrig tidigare skett. De kvarvarande reformerna från 20-talet gjorde att den offentliga sektorn 

expanderade och började rekrytera kvinnliga tjänstemän. Dock endast för de ogifta, gifte man sig 

fick man sparken. I praktiken var det förbjudet att göra reklam för preventivmedel fram tills 1938, 

även om de figurerade.8

 Börskraschen 1929 ledde till lågkonjunktur i Sverige. Ivar Kreugers finansimperium 

skadades mycket svårt och många svenskar förlorade stora summor på imperiets krasch. Tre år 

senare blev Per Albin Hansson statsminister och arbetade fram ett krisprogram som var tänkt att 

minska den höga arbetslösheten. Året därpå, 1933, kom Hitler till makten i Tyskland och införde 

diktatur. I maj samma år påbörjades ett av många bokbål.9

 Ur en litterär synvinkel innebär tiden ett av de mest omskrivna genombrotten, modernismen. 

När Martinson debuterar 1933 med Kvinnor och äppelträd, utkommer också Ivar Lo-Johanssons 

Godnatt, jord och Eyvind Johnsons Regn i gryningen, för att  nämna några. Vad dessa hade 

gemensamt var att de var påverkade av samma livsdyrkan. De allra flesta modernisterna i Sverige 

var män utan studentexamen, som på ett sexuellt fritt sätt skildrade arbetarklassens liv och 

9

6 Per Magnus Johansson, Freuds Psykoanalys. Inblickar i psykiatrins och den psykodynamiska terapins 
historia i Göteborg 1945-2009, (Göteborg 2009), s. 88.

7 Ibid., s. 106.

8 Ebba Witt-Brattström, Ur könets mörker (Stockholm 1993), s. 233 f.

9 Kerstin Engman, Moa Martinson. Ordet och kärleken, en biografi (Stockholm 2004), s. 172.



härkomst.10 

 Ur ett personligt perspektiv skedde också saker under tiden serien skrevs. Det var första 

halvan av 1936 som Martinson började skriva på Mor gifter sig, som blev klar redan i juli samma 

år. Hennes förläggare blev Tor Bonnier som uppskattade miljöbeskrivningarna och händelserna, 

men inte den psykologiska aspekten av Mia. Året därpå lämnade hon Bonniers förlag och bytte till 

Tiden. En av anledningarna till detta var att Harry  Martinson blev hennes konkurrent, då han också 

tillhörde Bonniers.11 Mellan 1938 och 1939 skrev Martinson klart Kyrkbröllop och Kungens rosor. 

Den här perioden kretsade mycket kring makarna Martinsons äktenskap  som knakade i fogarna. 

Harry rymde ofta, hade börjat få hybris över sitt kändisskap och de bägge var väldigt svartsjuka. 

När Harry låg på sjukhus 1939 brevväxlade de två, och i dessa brev speglas deras misstro till 

varandra, bitterheten, svartsjukan och smärtan.12

 Samma vår utkom Kungens rosor och blev den åttonde utgivna boken på sex år. Samma 

vinter skilde sig makarna och sagan om författarparet Martinson tog slut. 13

 Med detta sagt övergår jag till min huvudsakliga undersökning. 

4.1 Martinsons män - De riktiga männen och de svaga
I alla tider har maskulinitet förknippats med könsroller, ideal och stereotyper, var och en tidstypisk 

och originell för sin plats i världen. Den manliga stereotypen kan delas upp i exempelvis den 

stereotypa hjälten, bögen, charmören eller boven, utgående från att de äger vissa attribut eller 

karaktäristiska drag. Genom dessa generaliseringar skapar vi grupper i samhället, där dessa 

”medlemmar” förväntas leva upp till våra förutfattade meningar. Resultaten och mottagandet i fall 

de inte gör det blir förstås blandade. Med tiden har könsroller fått en mer socialt  strukturell plats i 

tillvaron. I Martinsons böcker förstår vi att  könsrollerna kommer från vad som förväntas av familjen 

och samhället. En kvinna bör inte bjuda en gift man på kaffe exempelvis, på samma sätt som en 

man bör kunna försörja sin familj. 

 Frågan om maskuliniteten är komplex. En fingervisning ges i de uppteckningar som 

Nordiska museet ställde ut som handlade om normen för vad en ”riktig” man bör vara i 30-talets 

Värmland. Liksom andra normer, exempelvis för barnuppfostran, skiljer sig naturligtvis detta lokalt 

och generationsmässigt. I uppteckningarna kan vi bland annat utläsa att  det tedde sig som omanligt 

10

10 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson. Skrift och drift i trettiotalet (Stockholm 1988), s. 51.

11 Engman, s. 215 ff. 

12 Ibid., s. 226 ff.

13 Ibid., s. 236.



att väva, men i orten Klässbol fanns ett stort linnevävnadsföretag, där det blev naturligt att männen 

kunde sy och stoppa strumpor. Just i Klässbol var det alltså ganska manligt  att kunna väva. Överlag 

fanns det vissa drag som var viktigare än andra, och mer utbredda. Enligt manliga och kvinnliga 

sagesmän, födda i mitten av 1800-talet, var manlighet synonymt med fysisk styrka och ett kallt 

sinne, det vill säga att ömhetsbetygelser skulle inte visas offentligt, allra minst tårar. Att vara händig 

och kunna tygla en häst var manligt. Yrken som var eftersträvansvärda var jordbrukare, smed, 

snickare eller skeppare, medan sysslor som städning, matlagning och tvätt  ansågs litet genanta för 

herrarna. I uppteckningarna beskrivs också männen just som något kvinnor inte är, genom att 

hänföra till egenskaper hos kvinnan som mannen inte har. Männen skulle inte vara lika kvinnor och 

baktala och skvallra. ”Inte karlgöra” används flitigt i uppteckningarna när det exempelvis skrivs om 

att kvinnor gärna gör ”mansgöra”, men inte tvärtom. Att kvinnor högg ved var inte ovanligt eller 

anmärkningsvärt.

 Just problematiskt blir det när männen inte når upp till normen enligt dessa uppteckningar, 

när de avviker blir de utstötta. Män som intresserar sig för poesi eller smycken är inte lika mycket 

värda som en snickare.14 

 I Mia-serien utmärker sig de ”avvikande männen” tydligt, inte minst bland barnen. Mias 

klasskamrat Alvar är ett sjukt och svagt barn. När Mia ska bli agad av sin fröken för att ha förstört 

en strumpsticka går Alvar mellan och ber fröken att inte slå Mia. Han erbjuder sig till och med att 

införskaffa nya strumpstickor. Trots att Mia hör hur rädd han är på rösten, så försvarar han Mia, 

trots att hon en gång satte honom i knipa så att  han själv fick smisk. Till slut går Alvar sin väg. Mias 

reaktion är allt annat än glädje. I och med hans trasiga kläder, sjuka anletsdrag och låga intellekt så 

är han ingen att räkna med, trots sin heroiska insats. I stället hade Mia önskat att det åtminstone 

kunnat vara ett av de finare barnen, med ordentliga kläder och som kunde läsa utan att ljuda.15 

Senare i livet blir hon friad till av en pojke hon inte är ett dugg intresserad av, Lasse Lardenius. 

Hans fader blir hon dock förälskad i som trettonåring. Fadern är till yrket smed, och en eftertraktad 

sådan. Han beskrivs som charmig och ståtlig, vital och frisk, med brunt helskägg till midjan, ljusa 

mustascher, jämn, brun hy, vita tänder och gnistrande svarta ögon.16 Alla socknens kvinnor verkar 

tråna efter honom, inklusive Mia och sin moder. Smedens son Lasse börjar uppvakta Mia, men hon 

tycker bara att han är efterhängsen. Han beskrivs som besvärlig och har blå ögon och ett ansikte 
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som en barnunge, med en otillfredsställande längd för Mias smak.17 Trots att han omtänksamt ser 

till att hon inte ramlar i en isvak, och nästan tjänar henne, är hon inte ett dugg intresserad, det blir 

tvärtom bara värre för var gång de ses. Hon skäms över de dåliga kyssar han ger henne och försöker 

desperat komma på undanflykter för att slippa träffa honom något mer. Han är endast  en skägglös, 

simpel smedpojke i hennes ögon och det är efter hans frieri hon bestämmer sig för att aldrig 

någonsin gifta sig. 18

 Den kroppsliga delen kan kopplas ihop  med männens inre. Mias styvfader har mustascher, 

precis som Lasse Lardenius pappa. Det är inte så mycket speciella attribut som avskräcker eller 

lockar Mia. Männen är något främmande för Mia. När hon ser sin moster naken är det första gången 

hon ser en kvinna naken, ändå är det  inte lika obekant för henne som det är att se morbror Edvard i 

bröllopskläder. Möjligen att barnet Mia undermineras av de personliga drag som kan vara svåra att 

sätta ord på, det kroppsliga. Det kroppsliga kopplas samman med de karaktäristiska drag som 

männen äger, exempelvis en mustasch. Det skulle även kunna tolkas som att Mia omedvetet  söker 

efter en man i sitt  liv att lita på, en resa som går igenom alla tre böcker. En fadersgestalt, en vän, en 

bror. 

 Under 30-talets framväxt började maskuliniteten förändras mot hur det tidigare varit, andra 

krav ställdes i takt med urbaniseringen. Möjligt är att under tiden Martinson skrev trilogin märkte 

hon hur eftertänksamhet blev viktigare, och en stor storlek mindre viktigt. Vad en ”riktig man” 

tidigare hade varit, förändrades i takt med att  böckerna gavs ut. För Mia innebär detta ett sökande 

efter någon som ska passa in i mallen på en man som är bra både inuti och utanpå, en som både ska 

kunna uppmärksamma och försörja. Förmodligen är dessa kriterier efterkonstruerade, hon hittar 

massor av fel på de som hon ändå inte vill ha i sitt liv, och inga på de som hon får känslor för. När 

Martinson senare skrev ner sin barndom kan det även vara så att hon minns de sämre männen som 

mycket fulare och som större slashasar än de egentligen var. Det hon minns är insidan, som flera år 

efteråt även får ge utsidan sin glans, eller avsaknaden av den i vissa fall.

 En annan teori vore att dessa kriterier inte är efterkonstruerade, utan att Martinson 

konstruerat attributen och dragen just för att visa på vilken sorts man de är. Vissa yttre drag, som 

exempelvis en mans panna, har varit väldigt återkommande i 1800-talets litteratur, där en sluttande 

tillhörde förbrytartypen, och en majestätiskt motsatsen. På samma sätt finns motpoler som likt den 

stereotypa hjälten äger vissa attribut. Klar blick, ögonspringor, djuriska käkar, beslutsam mun, ljus 
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hy (som står för förnuft), och klarhet är kännetecken för den sanne respektive den sämre mannen.19 

 Med tanke på hur olika karaktärerna beskrivs utseendemässigt så tvivlar jag på den senare 

förklaringen. De män hon tycker om har exempelvis inte alla vackra ögon eller ljust hår, på samma 

sätt som alla män hon ogillar inte har trasiga kläder och gropig hy. Det tyder snarare på 

autenticiteten, Martinson kan ju faktiskt ha beskrivit dessa utseenden exakt så som hon minns dem. 

Personligen så tror jag att det Martinson vill återge är känslan av hur en människas yttre kan bli  

vackert mot ett gott hjärta, och tvärtom. 

4.1.1 Likheter och skillnader mellan männen 
Lardenius den äldres charm är det som först står omtalat i Kungens rosor, därefter hans drag i 

breda, positiva penseldrag. När det senare talas om Lasse är det bara negativt. Mia som bara har 

ögon för fadern kan möjligen ha bestämt sig i förväg för att ogilla sonen, och därefter påpekar hon 

alla attribut hos honom som hon ogillar, men som fungerar utmärkt på fadern exempelvis. 

 Ju längre in i serien man kommer, desto mindre förakt finns där för männen. I takt med att 

Mia åldras, blir hon mer vänlig mot männen och ger dem fler chanser, även om förstaintrycket inte 

är det bästa, se exempelvis Rurik. Mia har först ett barnsligt sinne som ser män som rivaler och 

svikare, för att sedan bli naiv och trotsig, för att slutligen bli en relativt självständig ung dam, som 

har dålig kontakt med sina inre känslor för män. Denna ambivalens går sin vaggiga gång längs hela 

serien, men det upprepas återigen i Kungens rosor att hon aldrig tänker gifta sig.20 När Mia får möta 

kungen blir hon alldeles hänförd av hans blå ögon och vänliga röst som låter henne veta att 

blommor har en själ.21 Hon glömmer till och med bort att niga, vilket hon skäms oerhört över 

efteråt. Ofta är Mia mycket respektfull mot män av högre rang, prosten och kungen exempelvis, av 

naturliga skäl. De män som är henne någotsånär jämbördiga, som exempelvis Alvar, men även 

Rurik, kan hon tillåta sig själv att vara lite bitsk mot, eller skämtsam och retsam. Det är inte många 

män i serien som är underordnade Mia i den sociala hierarkien, men de som finns är hon 

omtänksam mot. Med hennes egen bakgrund i åtanke känner hon stor empati för de som har det 

dåligt ställt. Återkommande i alla tre böcker är att hon vill resa till Kina och bli missionär.22 När 

hon i slutet av Kungens rosor möter en ”mulatt” som är så utsvulten att revbenen syns fylls hennes 

sjuttonåriga hjärta av en för henne främmande känsla. Han talar inte svenska och hans kläder täcker 
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knappt den nakna kroppen, så Mia ger honom en av hennes säkerhetsnålar för att hålla ihop byltet 

till kavaj som visar upp den strama huden mot revbenen. Hon börjar fundera på de stora frågorna i 

livet, till exempel vad som är sanning när allt kommer omkring.23

4.1.2 Hierarkier i Mia-serien
Det blir en hierarki inom gruppen ”män” men också inom gruppen ”män och kvinnor”. Inom endast 

mansgruppen finns hierarkin arbetsledare - arbetare, arbetare - arbetslös etc. Inom gruppen med 

både kvinnor och män är det desto längre mellan motpolerna. Det kan vi utläsa speciellt i början av 

Kungens rosor. Mia är barnflicka och är i sällskap med husan Dalia, guvernanten och husets fru 

Tyra. Även kokerskan och tvättgummor finns med i bilden. Mellan dessa råder en hierarki i teorin, 

som inte efterföljs i praktiken. Snarare att de är relativt jämbördiga, pratar och skvallrar lite 

sinsemellan. På sin höjd kanske några vassa ord förekommer. I början av romanen sker det en 

ryktesspridning om prostens första äktenskap. Tyra som beskrivs som tyst, chockar hennes 

undersåtar när hon på fläcken sparkar kokerskan för att hon återigen dragit upp prostens första 

äktenskap. Efter det vågar inte ens guvernanten ”mucka”.24  När det senare är tal om att  de ska få 

elektriskt ljus i den lilla socknen går prosten emot samtliga på stämman. När en myndig bonde 

debatterar för sin sak blir prosten trängd:

- Det är inte biskopar som är prästernas förmän längre, det tycks vara bönder som skall styra och 
ställa, jag vill inget ljus ha, jag reder mig med det ljus vi haft hittills, bäst att siste talaren får ljus 
på ”socknens bekostnad”, han som vet vad ljus en andans man behöver. Prosten hade lämnat 
stämman utan ett ord mer, och bönderna satt där litet villrådiga.25

När detta senare uppdagas i hemmet under kvällen vågar hans fru Tyra ställa frågan om det skulle 

bli något elektriskt  ljus i huset, detta beskrivs av Martinson som en självständig handling, denna 

fråga. Det följs av en inre monolog hos Tyra:

Varför satt han där, han som var hennes man, och teg? Varför teg han? Vad hade hon gjort honom? 
Intet ont hade hon gjort honom under alla dessa tunga år. Sin ungdom hade hon skänkt, den gåvan 
hade han inte ens märkt [...] tung och ovig gick hon med det tionde barnet nu, och han talade inte 
med henne, lika litet som då hon gick med första barnet och inte var nitton år fyllda.
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Tyra slänger servetten och anklagar honom för att göra deras barn ”dummare än bondungar”, 

eftersom de sitter ”här i avkroken och vet inte ens hur en elektrisk lampa ser ut”. Hon stormar från 

bordet, varpå prosten följer efter. De andra förstår att han ska gå upp  till hennes rum för att bråka 

med henne, eftersom hon betett sig illa vid matbordet.26 Många gånger illustreras männen i serien 

om Mia genom kvinnornas dialoger eller tankar. Mycket sällan får vi veta vad som händer, som i 

detta fall, i prostens huvud, vi får aldrig följa med in i kammaren för att höra vad han säger, men det 

som antyds, är att männen beter sig dåligt i det dolda, att de nästan är mystifierade, man vet inte vad 

de är eller vad de gör och det är ett dåligt tecken. När Mia är som yngst, i första romanen, är hennes 

relation till män mycket annorlunda än när hon är äldre, och berättarperspektivet är annat. 

 I Mor gifter sig kommer Mia hem till ett stort  bråk mellan Albert och Mor Hedvig. De har 

precis mottagit stämningspapper från en kvinna som han har varit otrogen med. Hon har fått  ett 

barn, som är hans, och kommer inte kunna få något  ekonomiskt stöd från honom eftersom han är 

gift. Händelsen beskrivs som att Mor Hedvig inte har haft en aning fram tills pappren kom, och 

älskarinnan Alma var från fabrikskvarteren där Albert tillbringat mycket av sin fritid. Mor Hedvig 

hotar Albert med våld om han någonsin gör om det. När de två hälsar på den lilla flickan, kan de 

inte stanna länge eftersom Albert blir vansinnig och skriker och svär, av anledning som ej skrivs ut. 

Detta är i samband med lärarinnans gräl om strumpstickan. Detta tar upp mycket större plats i Mias 

liv än otroheten och den nyfödda. Vid den här tiden i Sverige kunde strumpstickor också användas 

för att göra abort på kvinnor. Detta förekommer fortfarande i fattiga delar av världen. Man för in 

stickan i livmoderhålan så att fostervattnet tappas ut, och då dör fostret.27 Det framgår inte om det är 

av denna anledning Albert har haft strumpstickan, eller om den faktiskt var till hans pipa. Risken för 

infektioner är väldigt stor, och både Alma och barnet mår bra, så en tes kan vara att han tog med 

strumpstickan och föreslog aborten, men att hon vägrade, och hacken kan ha kommit efter ett  av 

Alberts vredesutbrott. 

 Hursomhelst så är detta den primära anledningen som får Mia att  gråta om nätterna, därefter, 

som vid sidan om, påverkas hon litet av skvallret kring hennes styvfaders oäkta barn. En av skolans 

plågoandar slår Mia ut tänderna på. Albert stiger sedan i hennes ögon när han får höra om 

strumpstickorna och erkänner att det var hans fel att  de gick sönder, när han rensade sin pipa. Han 

tar Mias parti och går för att  prata med lärarinnan. Mycket stolt över att  kunna klara upp ett av 

familjens problem, blir han genast en god fader för Mia och lovar upprättelse. Det konstateras att 
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lagen hade frikänt Albert, barnet var redan fött och det fanns ingenting man nu kunde göra åt saken. 

Både Mor Hedvig och Albert är trötta på situationen, och strumpstickan får fungera bra som 

avledare. Därmed stiger problemet med strumpstickan högre i rang än otroheten, för det är de 

problem som kan lösas som räknas. ”[...] den etiska (sidan av saken, min anm.) är väl en sida i 

dylika situationer som aldrig kommer att kunna ordnas eller klarskrivas.”28 

 Det här är en av mycket få gånger i hela serien som Mia talar gott om sin styvfader, 

mestadels för att  han lyckades lösa ett problem som är mycket stort och jobbigt för Mia, men också 

för att  hon äntligen fick lite uppmärksamhet från sin styvfader och även sin moder, efter att de 

senaste dagarna blivit bortglömd ett flertal gånger i sviterna av bråket. 

4.1.3 Fadersrollen
Albert som ju är den mest frekvent omtalade mannen i hela serien verkar vara den med störst 

inflytande på Mia, då hennes syn på männen liknar den syn hon har på honom. Hon är inte vidare 

förtjust i män, förknippar dem med bråk och problem i bröllopstider och med en evig sorg om att 

behöva föda så många barn man inte kan försörja.29 I ung ålder är hon så förtjust i uppmärksamhet 

att  hon ofta glömmer deras beteende, något som hon senare i åldern växer ifrån i samband med 

Lasse Lardenius.  I början av 1900-talet var det dock vanligt att  männen inte förväntades ta något 

ansvar för barnen gällande vård och omsorg. En genomgående social struktur som fortfarande är 

tydlig i litteraturen. Männen hade inget ansvar och behövde inte ha någon kunskap om barn. Dog 

fadern i familjen var det inget tal om annat än att modern skulle ta sig fram ensam i livet med 

barnen. Om modern däremot dog måste hon ersättas av en kvinnlig släkting eller vän till fadern. 

Om detta av ekonomiska eller sociala skäl inte kunde genomföras, skingrades hemmet. Det finns 

fall under förra seklet då barnavårdsnämnden ej har godtagit en fader att ta hand om sina barn, trots 

att  han självmant anmält sig frivillig. Med andra ord levde Albert så som det förväntades av honom. 

 Jämförelsevis finns ett avsnitt ur Kejsaren av Portugallien, utgiven 1914 av Selma Lagerlöf, 

där en nybliven fader under födseln konstaterar att den nyfödda kommer att kosta mycket pengar, 

och att modern inte kommer att kunna arbeta som förr. När han väl får barnet i famnen börjar hjärtat 

klappa på ett konstigt sätt, precis som om han hade bestigit ett berg. Han kände sig inte bekymrad 

över problemen när han fick ha den lilla i sin famn och ville inte lämna ifrån sig den lilla flickan till 

barnmorskan som säger ”-jag skall i alla fall ta barnet i från er”, vilket  bekräftar det tidigare nämnda 
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om att männen inte förväntades vårda sina barn.30 

   

4.2 Hur framställs männen i Mia-serien?
Genomgående i serien om Mia är den enhetliga framställningen av både män och kvinnor. Ett 

exempel som tydligt visar skillnaderna mellan hur Martinson framhäver könen är i seriens andra 

roman, Kyrkbröllop. Mia har blivit ombedd att vara tärna vid moster Charlotts bröllop och ska för 

första gången träffa hennes fästman, morbror Edvard Malm. 

En lång, något lutande man,  med kolsvart, lockigt hår, en liten intryckt näsa, fräknigt ansikte, gullt 
och magert [...] Jag tyckte nog han var förskräckligt ful, trots det svarta lockiga håret. Full av ärr 
och fräknar i ansiktet. Han hade haft kopporna. Inte sa han något heller, utan satte sig att stirra i en 
tidning sen jag hälsat på honom.31

När Mia träffade sin moster för första gången beskrevs hon som lång och fyllig (men utan att vara 

tjock!), stark som en man, prydlig, rak i ryggen, ståtlig, friska tänder etc.32 Knappt en kroppsdel är 

bristfällig i Mias ögon. Alla egenskaper är åtråvärda. Mitt andra citat kommer från när Mia ser sin 

moster naken. Det är första gången hon någonsin ser en naken kvinna och då låter det såhär.

[...] det upplösta håret i en glittrande, småkrusig ström utefter den vita vackra ryggen, ner mot 
knäsenorna.  Den ståtliga fasta kroppen, där varje muskel var i funktion för var dag, lyste så 
underligt vit [...] Jag tyckte hon var solen [...] Den vackra långa linjen från ankeln, upp över benets 
och lårets yttersida, förbi midjan och upp till axeln, böljade med varje hennes rörelse. [...] En tunn 
våg, liksom av moget vildstrå, flöt utefter ryggen, den nakna gestalten, de vita brösten och runda, 
vita axlarna lyste som vit eld mot det brynta, rosiga ansiktet. Hon var så vacker.33

När Edvard senare är klädd för bröllopet  heter det att han ”såg egentligen fin ut, den långa 

svartlockiga morbror Edvard, trots sina koppärr och sin buttra uppsyn.”34  På samma sätt som 

Charlott är perfekt på alla sätt och vis, är Edvard motsatsen. Ändock måste Mia medge att håret är 

det inget  större fel på. På ett distanserat sätt måste hon påpeka för sig själv att håret hjälps inte. Och 

egentligen är han fin i bröllopsskrud, men det räcker inte. Både på in- och utsidan är han ful. Ett 

ställningstagande som kan ha tagits i förväg. Vi vet på förhand att  Mia är svartsjuk av sig, hon vill 
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ha sin mor för sig själv exempelvis. När hon träffar sin moster blir hon positivt överraskad, hon är 

en förebild för Mia. Mannen däremot behöver väl inte all hennes kärlek? Om han hade några 

positiva attribut, vilket ju ligger i betraktarens ögon, hade Mia förmodligen inte erkänt dessa. 

Förutom i de fall där hon kan tillägga dem som undantagen som bekräftar regeln. 

 När Mia omtalar mosterns kropp  med ”stark som en man”35 så är det inte Edvards kropp hon 

syftar till, utan förmodligen idealet för en riktig man, vilket verkar vara tämligen sällsynt i Mia-

serien. Det manliga idealet som härskade under den tiden var en kombination av kroppslig kraft och 

driftskontroll. Detta hade under de senaste hundra åren börjat växa fram från de gymnastiska  

övningar som rörelser från Västeuropa börjat införa. Det hade börjat bli en manlig stereotyp med 

den disciplinerade kroppen, kontrasten till den lärde pappersarbetaren på kontor. Ironiskt nog var 

det de flesta arbetarmän som ägde de ideala kroppar som krävdes för gymnastiska övningar, idrotter 

och andra kollektiva sporter, trots att  det var överklassen som tonade fram i idrottsvärlden.36 Än i 

dag råder det kraftfulla, vältränade mansidealet. Edvard beskrivs som ”lutande”, vilket jag tolkar 

som att han antingen är gänglig och/eller har dålig hållning. Han beskrivs också som en trasig, lång 

och åbäkig krake av Mor Hedvig.37 Bilden man får av mannen är inte av god natur, även attributet 

”lång” som i dagens ideal mätt är gott är här tillsammans med nedvärderingar som ”trasig” och 

”åbäkig”, det tyder alltså på att han är för lång. En bra sak blev plötsligt dålig.

Det är inte bara männen i Mias släkt som kommer att beskrivas nedvärderande. Hennes klasskamrat 

Alvar äger ett likblekt ansikte, med svarta djupa ringar under ögonen. I Charlotts fall var hon 

vackert vit, Alvars ljusa hy är anskrämligt vit. Han lärde sig aldrig läsa, hade för små ”erbarmliga” 

kläder med saknade knappar.38 Hennes vän Rurik i trilogins avslutande del beskrivs som ”komisk”. 

[...] fracken hängde på honom som på en Pelle Jöns på cirkus, han var kort och tjock och hans 
krusiga hår var nästan vitt. Han hade en tjock uppnäsa med en knöl på mitten, det var näsan som 
gjorde att han såg komisk ut.39

Om vi utgår från tidens rådande ideal är ingen av varken männen eller pojkarna i Mias närhet 

särskilt tilltalande. I alla fall handlar det inte om att insidan speglas i utsidan, Rurik blir ju hennes 
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vän, och Alvar tycker hon mest synd om, men offrar sig faktiskt en gång för honom, när hon själv 

var orsaken till att han fick skäll av lärarinnan. 

4.2.1 Styvfaderns roll 
Det som väckt störst intresse hos mig är framställningen av styvfadern. Redan på första sidan av 

Mor gifter sig förstår vi förhållandet mellan Mia och hennes styvfader Albert. Mor Hedvig 

konstaterar att Mia hädanefter ska kalla Albert för pappa. ”Jag sade farbror länge efteråt”, blir 

reaktionen i det tysta.40 Redan inledningsvis får läsaren veta att  Mia aldrig kom att tåla Albert. Dels 

av svartsjuka, han hade lagt beslag på hennes mor och gjort henne gravid. Då de nyfödda blev hans 

biologiska barn, kunde Mia inte acceptera dem heller. Dels också för att han var elak och slog 

henne.41 Han beskrivs som en kvinnokarl och alkoholist böckerna igenom. Hans fostermor, som 

Mia alltid kallar farmor, både försvarar honom och beskyller honom. Han är familjens svarta får 

samtidigt som han nästan inte haft  något val (”Han kunde ju inte bli annorlunda. En sån mor som 

han hade och en far som aldrig var nykter”)42. Han är mycket sällan hemma och tillbringar mycket 

tid på krogen. Vid ett tillfälle har Mia inte sett röken av  honom på en vecka, ej heller pengarna han 

tjänar.43 Mia har nästan glömt sin styvfader när han mycket olämpligt  dyker upp  mycket berusad 

mitt i natten. Mor och husets värdinna hamnar i ett mycket våldsamt gräl efter att  Mor Hedvig 

bjudit in hennes man Valdemar på fika. Albert och Hedvig slåss inför Mia. Just innan detta, ger han 

Hedvig ett  paket. Det var ett par nya skor och modernt tyg till en klänning åt Mia, vilket retar upp 

Mia fruktansvärt mycket eftersom hon vet att  han bara vill blidka Mor Hedvig.44 Det återkommer 

ett  par tillfällen till där Mia får presenter av sin styvfar, en halmhatt för sjuttiofem öre bland annat. 

Hon blir aldrig glad över presenterna. Hon ser det endast som mutor. I Kungens rosor undrar hon 

varför hennes mor aldrig går ifrån Albert eftersom det aldrig blir bättre. Hon planerar att berätta för 

sin mor hur många som skiljer sig nu för tiden. I stället frågar hon rätt ut och får svaret att Mor 

Hedvig inte kommer bli av med honom förrän den ena dör, ty han är så svartsjuk.45 Mor Hedvig 

skäms oerhört för sin make och menar på att det alltid är hustruns fel, vad mannen än gör, ”jag 
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känner folk hur de pratar”, säger hon.46 Det är sagt med en bitter, ironisk underton, att det alltid är 

hustruns fel. Detta är varken Hedvigs eller Mias egentliga åsikt, utan något de får finna sig i. Klagar 

gör man inte öppet, utan detta är mellan mor och dotter. Mia, som är modernare och också mer naiv, 

ser lösningar trots att hon har en relativt sann världsbild. Hennes lösningar är naiva, men synen på 

världen cynisk. Hedvig däremot ser det som en styrka i att hålla ut, att hålla fast vid mannen man 

har valt. Möjligen för att Mia är en ”oäkting”. Att göra om misstaget med flera män, när Hedvig inte 

ens är fyrtio år gammal, vore förödande för hennes chanser till arbete och bostad. På det planet är 

Hedvig mer förutseende och ekonomiskt lagd än Mia, som ofta sätter sig själv i det främsta rummet. 

Mor Hedvig är en stolt kvinna medan Mia är mer vass i kanten. 

 En annan sak som styrker distanseringen till män är att alla kvinnor benämns med namn 

alternativt titlar härledda från släktband, exempelvis, moster, farmor etc. De kan också benämnas 

som ”värdinnan” eller ”grannen”, eller också ”fru” följt av dennes namn. I bland skrivs männens 

namn ut inom citationstecken, som ”-Titta Edvard! Sånt hår flickan har, säger moster. ‘Edvard’ 

slänger ett öga mot mig [...]”47 eller 

-Stackars Albert, som skall försörja ett barn som inte är hans, sa käringen och ruskade på huvudet 
åt sina bekanta hon hade med sig. ”Albert”, min styvfar, och min mor hörde det naturligtvis inte.48

Martinson beskriver Mia som bitsk, och det är flera gånger kvinnor benämns som ”käringar” eller 

”maror”, rent av ”fjollor” och ”slampor” av henne. Dessa nedvärderingar tyder dock på Mias 

missnöje över deras folkvett, att  de oftast sätter henne i svåra situationer. Hon ogillar när kvinnor 

sätter sig på henne. Ett flertal gånger ryter hon tillbaka med kraftfulla uttryck. Att göra så mot en 

man förekommer inte öppet. Endast i det dolda är de skitstövlar. 

 När männens namn skrivs ut som ett förlöjligande, tyder det snarare på att hon inte kan se 

dem som äkta män. I det första exemplet irriteras hon över att mostern fiskar efter en komplimang, 

sådant gör aldrig karlar. I det andra tar ”käringen” (en släkting till Albert) hans parti och sörjer  för 

hans problem. Citationstecknen påvisar ett förlöjligande, ett förminskande av deras mandom. 

Ungefär som man ironiskt säger ”men stackars lilla dig då” till någon som berättar om ett högst 

obetydligt problem. 
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4.2.2 Strukturen hos männen
Vi har redan klarlagt att i mångt och mycket framställs männen som sämre än kvinnor. I vissa fall är 

det bara det  yttre som förpassas till det  dåliga, i bland också det inre. Vid första anblicken, när Mia 

först möter dessa män, ser strukturen ut som följer: 

1. Utseendet beskrivs i nedvärderande termer. Ofta är det kläderna eller håret som omtalas först och 

ger en visuell bild av en undernärd man, härjad av sjukdomar och med trasiga och/eller smutsiga 

kläder. Kroppen och ansiktet kommer därefter, där karaktäristiska drag anmärks, som stora näsor, 

utstående öron, men mest av allt hyn.

2. En handling som beskriver männens fattiga inre, alternativt  ett konstaterande om deras kunskap 

som visar på lågt IQ och EQ, som att Edvard är tyst och butter eller att Alvar inte kan läsa.

3. Därefter förflyttar de sig mer och mer ut i periferin, där de kan gå två vägar. Antingen mot en 

självuppfyllande profetia där de beter sig dåligt genom alkoholism eller otrohet, eller förbluffar 

Mia med sin godhet, så de yttre och inre dragen inte längre nämns speciellt mycket mer.  

Som ett exempel på det tredje draget kan nämnas när Albert en dag kommer hem och det 

konstateras att  han har varit på gott humör på sistone, men nu börjar det att tryta. Han slänger sin 

slokhatt på soffan och sätter sig vid bordet och inväntar att Mor Hedvig ska ställa fram den största 

delen av potatisarna hon precis skalar. Mia får skala till sig själv och läsaren får veta hur mycket 

Mia avskyr sill och potatis, som då bjuds. Hon minns tillbaka på en påsk då hon fick beskåda sin  

styvfaders raseriutbrott på Mor Hedvig för att hon inte ville ha salt till ägget, ty det är just det, hon 

avskyr salt mat. I samband med denna tillbakablick får vi också veta att Albert aldrig har slagit Mia, 

vilket Mor Hedvig gärna skröt om, men som Mia ogillade. Hon förklarar det med att det var 

”barndomens tortyr” och att fysisk smärta är lättare för henne att ta emot än den psykiska smärta 

som åsamkas henne när Albert tar ut  sin ilska mot Mia på hennes mor. Denna oförrätt som plötsligt 

dyker upp i Mias minne föder ytterligare ett minne ihop  med att Albert beter sig dåligt vid 

matbordet. Hon minns hennes mors mantra som är noga inpräntat i Mia: ”Den som arbetar måste ha 

det bästa och mesta”, ergo männen skulle få bäst och mest mat, ty de var ju de som arbetade. Mia, 

som får stå över margarin på sitt bröd eftersom Albert tar allt, tycker självfallet att  detta är orättvist, 

med en besk ton förkunnar hon att det senare nästan kom att  bli hennes död, så lite mat som hon gav 

sig själv.49 Ur ett annat perspektiv finns alternativet att  Mia skulle få mest mat, för det är hon som är 

barnet och behöver växa. Eller att  Mor Hedvig ska få mest  mat, för att kunna föda barn som lyckas 
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överleva spädbarnsåldern. Och naturligtvis att det delas lika. Dock kan man anta att resonemanget 

sker kring vad som bringar mest mat till bordet nästa dag, vilket faller på mannen. Mannen jobbar 

och får pengar som han kan köpa mat för. Får mannen ingen mat orkar han inte jobba lika hårt och 

länge, vilket blir mindre mat på bordet  nästa dag. Mia ställer sig aldrig frågan huruvida något av de 

andra alternativen hade kunnat bli hennes död, eller ens om något av dem hade varit bättre eller 

sämre. Hon bara konstaterar, utan värdering, att  Albert alltid fick mest mat och att det senare i livet 

ledde till att Mia nästan svalt ihjäl. Ofta återkommande är att Mia inte klagar som berättarröst när 

det kommer till basala saker som mat eller sovplats, hon mest konstaterar orättvisan och lever med 

den. Hon föds och uppfostras in i männens värld, där hennes klarsynthet räddar henne från 

bitterheten. 

4.3 Varför framställs männen så som de gör?
Före Martinsons debutroman var hon aktiv som journalist i tidningar som Arbetaren, Brand och Vi 

Kvinnor. Nästan trehundra artiklar går att återfinnas i 20-talets politiska och lokala tidningar. 

Hennes vän och forna kollega Elise ”Ottar” Ottesen Jensen startade Vi Kvinnor 1925, som endast 

utkom i sexton nummer innan ekonomin ej längre räckte till. Tidningen var inriktad på folkbildning, 

med allt från sexualkunskap till stickmönster, från evolutionslära till revolutionära sagor för barn. I 

denna kortlivade tidskrift publicerades karaktären Madam Andersson, påhittad av Martinson. 

Karaktären är av sympatisk typ, och lyckades snärja in politiska budskap genom underhållning och 

trovärdighet. Det blev tio kåserier om den medelålders städerskan som ur sitt perspektiv beskriver 

världen och de nära. Hennes språk är familjärt, intimt och talspråkligt. Kåserierna är illustrerade 

med en bild av Madam Andersson skurandes ett golv. I ett kåseri invänder hon mot detta; ”D’ä 

präcis som en inte ens på fotografi skulle ha rättighet se ut som folk bara för en mjölkar kor, tvättar 

och skurar!”. Temat är återkommande. Hon invänder mot det faktum att hon blir nedvärderad på 

grund av sitt arbete. Vidare skriver hon ner unga kvinnor som klär sig för lätt på vintern, med 

huvuden och ben bara, och ger en pragmatisk version av hur lockouter kan te sig. Detta är endast ett 

axplock av de teman som hinns ta upp under dessa få kåserier, men hon uppmärksammar även 

kvinnors politiska engagemang, mode och otrohet.50

 I en uppsats i boken Mitt möte med boken behandlar hon frågan om hur hon blev författare. 

Tidigare har vi sett prov på Martinson som humoristisk, politisk, engagerad, självlärd och 

allmänbildad. I uppsatsen finner jag andra primära egenskaper som ej visas i skrivna texter av 
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undersökningsobjektet. Hon inleder med att svara att hon inte riktigt vet hur och varför hon blev 

författare. Hon resonerar kring att det kan ha att göra med hur hon som barn blev ouppmärksammad 

utav alla förutom sin mor: ”Sen när skolan började så blev jag efter ett par år uppskattad litet grand, 

och det väckte min äregirighet.”51  Detta öppna och ärliga svar följs av en kort skildring av hur 

farmodern, som inte var hennes biologiska, ”men ändå den bästa farmor i världen” berättade om 

statarlivet, om sina tre giftermål och hennes avlidne man som avled i sviterna av en misshandel av 

sin arbetsledare. Anledningen till misshandeln var att farmodern sagt åt  sin man att säga ifrån. 

Farmodern hade sedan hämnats, genom att misshandla husbonden på samma sätt som han hade 

mördat hennes man på. Reaktionen från Martinson är oväntad, ty  historien är ju av otäck karaktär: 

”Vad jag älskade farmor då hon berättade det, just så skulle jag bli. Jo jo mensan. Vänta ni 

rackargubbar.” 

 Hela Mia-serien är präglad av våld i hemmet, våld i skolan och många gånger våld mot Mia.  

Även sexuella övergrepp  förekommer. Hur mycket som är självbiografiskt kan vi inte veta, dock 

antyds i citatet ovan att hon är upp till kamp mot männen, kanske inte med en helt  tydlig anledning. 

Med Madam Andersson i åtanke verkar Martinson ha en passion för att stå upp för de svagare. 

Martinsons reaktion på hämnden för den avlidne farfadern visar att hon redan i tidig ålder hade en 

stark känsla för rätt och fel, något som efterföljts ända fram till hennes död.

 

4.3.1 Martinsons politiska åsikter
Hennes styvfader, Albert i böckerna och Alfred i verkliga livet, var precis som skrivet i böckerna 

väldigt opålitlig. Flyttarna var oräkneliga och ibland flyttade de flera gånger om året på grund av 

Alfreds hetsiga temperament som gjorde att han i bland ögonblickligen kunde säga upp sig från sin 

arbetsplats, där boende oftast  ingick i avtalet.52  Sommaren 1908 arbetade styvfadern på ett 

kolupplag i Värtahamnen och bodde med Martinsons mor söder om Stockholm. Just vid den tiden 

var arbetsmarknaden inte stabil: lockouter och strejker förekom ofta. Martinson, som då var i senare 

tonåren, följde den hätska politiska debatten i den anarkistiska tidningen Brand. Eftersom 

styvfadern var aktiv i diverse strejker i Norrköping, väcktes Martinsons intresse för fackliga 

aktiviteter. Hennes mor ska dock ha ogillat detta och ansett att han bara tillförde mer problem till en 

familj som redan levde i misär. Det var inte bara Alberts supande som bidrog till deras svält, utan nu 

också strejker. Tidigare nämnde jag att i Mia-serien får Mia vid ett par tillfällen gåvor av sin 

styvfader som hon avfärdar som mutor. I skissen till En present har Martinson berättat om en 
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novellsamling av Martin Landahl som heter Fabriksstaden, som hon just  fick av sin styvfar i 

sjuttonårspresent. Detta, tillsammans med Peter Krapotkins Erövringen av brödet, skall ha varit det 

som väckte Martinsons politiska intresse.53 

 När hon sedan själv fick barn med Karl Johansson visade sig ytterligare en sida av 

Martinson, nämligen frågan om uppfostran. Hennes näst yngsta son Manfred, ”Manne”, ska ha varit 

ett  oroligt barn, som gärna försökte rymma och som stryk inte rådde bot på. När debatten om 

barnaga stod i fokus i Brand berättar Martinson om sin intelligente son som hon inte kunde ta sig 

för att  örfila, för att hans uppsåt var av god natur. Hon skriver också att även om hon är emot 

barnaga, allt som oftast ändå faller offer för frestelsen att ge barnen en örfil, i stället för att ta sig tid 

att  tala vett  i dem. Hennes känsla för rättvisa är orubblig, samtidigt som hon är den första att 

erkänna när hon handlar fel.54

 När Manne och Knut, den yngsta, avled nio och tio år gamla, var Moa utom sig av sorg. En 

månad efter att  de två sönerna drunknat sände Martinson in en berättelse till Vi Kvinnor, om sin sorg 

och om de elaka tungorna omkring:

Och ännu är ej mitt arbete färdigt. Du skall gå i ångest för de kära, jag lämnat kvar åt dig,  och på 
människors läppar skall jag lägga dumma, bittra, hädiska ord som förgifta ditt spirande hopp...

I detta samtal med Sorgen bearbetar Martinson sin sorg över sönerna, och beklagar sig samtidigt 

över de som påstod att detta var Guds straff för att  sönerna inte blivit döpta.55  När man ser till 

hennes insändare och artiklar, är det knappt något avbrott alls från när sönerna dog. Frekvensen 

artiklar är i princip lika hög. 

 Av de otaliga brevkorrespondenser som finns kan man utläsa Martinsons breda kontaktnät, 

men även också hur många vänner hon hade. I en korrespondens mellan medieentreprenören 

Alexander Schulmans morfar, Sven Stolpe och Martinson står en konflikt i centrum för en högaktad 

vänskap. Stolpe som var erkänd journalist och författare, reagerade negativt på ett citat av Harry 

Martinson, som förekom i en tidning. Moa Martinson skriver ett oroligt brev, där hon likt en mor, 

försvarar sin make och också beklagar sig över att ”när Harry säger något obetänksamt och vi båda 

är i sällskap, så får yttrandet stå på min räkning”. Hon påtalar ett flertal gånger om hennes och 

Harrys lojalitet  i de följande breven och uppmanar Stolpe till att lära känna Harry bättre innan han 
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omskrivs igen i fortsättningen. Hon kritiserar journalistkåren, som vill göra författarparet till 

”förevisningsapor” och Stockholms författarkrets där allting är ”ruttet”.56

Martinsons robusta stil lyser igenom i ett flertal brev. I ett svar från Tage Erlander, Sveriges tidigare 

statsminister, inleder han med ”[...] Jag tackar för Edert brev, både den vänliga och den ovänliga 

delen av detsamma.”57 

När Martinson 1926 började arbeta på Brand skrev hon en uppmärksammad artikel som hette 

”Äktenskapsskola”. Som tidigare brev, ser vi en Martinson som inte räds för att  säga vad hon 

tycker, om än väldigt kontroversiellt:

Okunnigheten jämte fattigdomen gör äktenskapet till ett helvete. Detta är mannens fel! Det är han 
som genom självtagen rätt bär ansvaret. Det är oftare oförståelsen för det vackra och ideella i ett 
livslångt kamratskap mellan man och kvinna än de ekonomiska bekymren som skapar 
disharmoni58

Artikeln handlar om Martinsons besvikelse över att allt  vad som sägs i teorin inte efterföljs i 

praktiken, här syftandes på tanken om kamratskap mellan män och kvinnor. 

 Karl Johansson begick självmord och Harry Martinson bedrog henne. Hennes två yngsta 

söner, varav den ena hon födde till världen alldeles själv, avled i en olycka. Hennes biologiska fader 

lämnade innan hon ens föddes för att graviditeten skedde utomäktenskapligt. De många männen i 

Martinsons liv som lämnade henne, kanske också var de som gav upphov till denna maktlösa känsla 

av att männen inte tar sitt ansvar, utan lämnade henne till sitt öde?

4.3.2 Ur ett genusperspektiv
Martinsons liv innehåller många element som skulle kunna vara intressanta för den psykoanalys 

som slog igenom under hennes livstid. Hennes korta barndom har förmodligen präglat både henne 

själv och hennes syn på män. Läkaren Alfred Adler hade en övertygelse om att  sjukdomar hade 

sociala orsaker. Martinson led både av depressioner och reumatism, det senare förmodligen på 

grund av hennes hårda liv och kalla vintrar. Dock hade han en teori, här relevant, om barns 

förhållande till vuxna. Denna veka relation till de vuxna utvecklar en femininet hos barnen och en 

undran huruvida de ens är kapabla till att uppnå en maskulin sida. Detta ”barnsliga värdeomdöme” 

präglar dem senare vuxna livet. I Mias fall har hon en svaghet i svartsjukan som får henne att känna 
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sig mindre värd, vilket motiverar en övervikt för hennes maskulina sida. Adler kallade detta för en 

maskulin protest och det är centralt för neuroser. Sådana barn visar mer aggressivitet och en rastlös 

strävan efter att  lyckas.59 Både Martinsons Mia som Martinsons brev har väldigt bitska, stundtals 

aggressiva toner. 

 Om vi vänder på det och i stället riktar vårt fokus till männens syn på Mia finner vi något av 

en motsats. Styvfadern omtalar bland annat Mia vid ett tillfälle som ”möbeln”,60  vilket 

sammanfattar hans bild av henne ganska tydligt. Det är inte ofta han talar till henne direkt eller är 

hjälpsam, men han vet att vägen till Mor Hedvigs hjärta går genom Mia. Presenter och att snärja en 

arg lärarinna vet han ordnar upp  saker och ting mellan honom och Hedvig. Som jag tidigare nämnt 

finns det även en förbestämd roll som ska passa in på den högt ansatte maskulina mannen. Kläder, 

arbete och familj är som milstolpar i en mans liv för att ”bli” maskulin. Allt eftersom kvinnor kom 

in mer och mer på arbetsmarknaden efter de reformer jag nämnde i inledningen, följde också en 

självständighet som kan ha inkräktat på denna maskulinitet. Detta är en teori som jag bygger på 

männens självinsikt i Mia-serien. I Kungens rosor finns det många män och kvinnor som arbetar på 

Mias arbetsplats. Mia sover ungefär fem timmar per natt i ett  hus som hon delar med alla andra 

flickor som hon arbetar med. Männens villkor framgår inte, dock är de mer självgoda över sitt 

arbete än kvinnorna. Mias styvfader beklagar sig ofta över att han är trött  efter sitt  hårda arbete, och 

sitt tunga försörjande av familjen. Hans egen mor tycker ju som sagt också synd om honom, för att 

ha blivit tvingad till att  försörja ett barn som inte är hans. De sociala identiteterna sammanfogas 

med världspolitiken:

Av dessa studier framgår det tydligt att maskulinitetens definitioner är djupt insnärjda i 
institutionernas och de ekonomiska strukturernas historia.  Maskulinitet är inte endast en idé skapad 
i hjärnan, eller en personlig identitet. Den har också en fysisk existens i världen och 
sammansmälter med organiserade sociala relationer.61

Deras sociala identitet hänger samman med dem själva som försörjande familjefäder. Eftersom Mia 

blivit dåligt försörjd i hela sitt  liv, är en teori att en del av hennes självständighet inte bara kommer 

från att hon som barn blev tvungen, utan också för att hon lika väl kunde göra det själv. Hon har det 

mycket bättre ställt som äldre än som barn, trots att hon då har två vuxna som försörjer henne. Ett 

konstaterande som kan ha gjort henne ekonomiskt oberoende av män livet igenom. 
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5. Slutdiskussion
De otaliga männen i Moa Martinsons Mia-serie beskrivs ingående, med flera negativt laddade ord 

än positiva. De flesta beskrivs som oattraktiva med solkiga kläder, dålig social kompetens och 

destruktiva. Mia väljer att distansera sig från vissa av dem genom citationstecken eller titlar i stället 

för deras direkta namn. Detta är genomgående i hela serien, med endast ett fåtal undantag. Oftast får 

männen ett par tre karaktäristiska drag som nämns, helst i samband med en händelse som beskriver 

mannen, exempelvis Edvards trumpna tystnad när han återgår till sin tidning. 

 Det som skiljer framställningarna om männen åt, är dels hur mycket som skrivs ut, men 

också just  hur de framställs. Vissa av männen beskrivs i det  närmaste inte alls, utan förblir tämligen 

hemliga för andra. Andra, exempelvis fader Lardenius, finns det en utförlig beskrivning av hans 

utseende som hans personlighet. Jag har inte funnit några samband mellan de som har många 

utseende- och personlighetsdrag beskrivna, och de som har få. Möjligen att man måste ta till en 

annan infallsvinkel för att närmare få svar på det. 

 Det jag dock kan se är skillnaderna mellan romanerna. Ju yngre Mia är, desto mindre anser 

hon sig behöva en man i sitt liv. Hon föraktar sin styvfader och ger sig även på de som är svagare i 

Mor gifter sig. I Kyrkbröllop äntrar hon tonårsvärlden med dess kärleksbekymmer, men är fast 

besluten om att hon klarar sig bättre själv, endast en person i hela boken faller henne i smaken, 

fader Lardenius. Med både inre och yttre attribut får han Mia på fall. Slutligen i Kungens rosor är 

hon vuxen och trots att hon fortfarande är självständig, så tar pojkar inte upp någon större plats i 

hennes liv. Snarare att  hon i mitt tycke blivit till en svagare karaktär genom utifrånperspektivet. 

Som om hon glömt bort sig själv. De svagare hjälper hon, de starkare ser hon upp  till, som 

fadersgestalter. Allt  där emellan är tämligen platt. Kungens rosor är den i serien som är fattigast på 

personporträtt. 

 Så nu då till min huvudsakliga fråga, hur kommer det här sig? Jag har lyckligtvis kommit 

fram till att detta har varit medvetet från Martinsons sida i alla fall. När jag började med den här 

uppsatsen funderade jag kring huruvida det var av sentimentalitet eller av politiska skäl detta kom 

sig. Mitt svar blev överraskande nog bägge delarna, vilket man kan se genom olika personer serien 

beskriver. 

 Å ena sidan har vi Martinsons starka åsikter om att män och kvinnor ska kämpa för 

förhållandet och vardagspusslet  tillsammans. Att kvinnor blir nedvärderade just för att de är 

kvinnor, att  kvinnor minsann också kan. Å andra sidan ser vi den Martinson som blivit övergiven ett 

flertal gånger av de hon älskat, en kvinna som blivit satt i fruktansvärda situationer kantade av svält 

och ensamhet på grund av de män det var menat att hon skulle förlita sig på genom livet. 
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 Bägge dessa sidor av samma mynt visar på en gemensam känsla - orättvisan. Eftersom hon 

blev så förbisedd som barn utvecklade hon också ett värdeomdöme som satte henne i en 

underlägsen position. Genom Mia-serien har hon slagit  underifrån, i en värld där endast män skrev 

proletärromaner. I hela sitt liv har Martinson fått lida ont för att  hon kanske inte bara haft dåliga 

män kring sig, men en så god mor, så ingen man kan mäta sig med henne. Speciellt i Mor gifter sig 

och första halvan av Kyrkbröllop ser hon inte styvfadern som sin far, utan det är tvärtom andra 

kvinnor som får fadersrollen för Mia.

 Huruvida de yttre attributen är konstruerade enligt en tidstypisk mall för hur den ”riktige” 

mannen såg ut, eller om dessa attribut anpassar sig efter Mias motståndskraft mot männen har också 

varit  ett återkommande ämne i min uppsats. Som jag tidigare nämnde är det ojämnt fördelat med 

attribut till olika män, vare sig de är goda eller onda. Det har därför varit väldigt svårt att se någon 

speciell struktur, och jag kan ej heller påstå att alla goda män har något gemensamt, de är tvärtom 

mycket olika. Det är av olika anledningar Mia tyr sig till dessa, därför vill jag påstå att anledningen 

till att Mia gillar vissa män är för att de råkar ge henne ett pålitligt intryck. De som uppmärksammar 

henne och framförallt de som ser henne som en individ, och inte bara en oäkting. Fader Lardenius, 

”mulattpojken” och kungen har exempelvis ingenting gemensamt, utöver att de beter sig bra, och 

knappt ens det. Många beskrivs så kortfattat att bara några få rader nämns om dem. 

 Om Martinson hade någon agenda med männen i dessa böcker så tror jag inte att det var för 

att  förnedra dem. Detta grundar jag på att  det var fler kvinnor än män som läste böcker på den tiden, 

hade hon velat lämna ett  budskap till männen, hade hon gjort det i sina artiklar i stället. Nej, snarare 

att  hon ville ”sätta lite ryggrad” i kvinnorna som jag skrev inledningsvis. Genomgående i hennes 

artiklar finns en feministisk framtoning om att männen har fel, och kvinnorna vet knappt mer om 

detta land än att det heter Sverige.62 

 Genom Mia-serien visade Moa Martinson orättvisan män och kvinnor emellan, att  en kvinna 

inte behöver gifta sig och skura golv för att ha ett  värdigt liv, att  männen inte är de enda som kan. 

Men också att  männen inte alltid beter sig så gott som de borde mot den kvinna de lovat sitt  liv till, 

som ska föda deras barn och sätta maten på deras bord. Martinson gav förmodligen ryggrad till både 

kvinnor och män under sin livstid. 
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