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Abstrakt 
 
Denna studie beskriver en ung flickas utveckling i Agnes von Krusenstjernas roman 
Fattigadel del 1 (1935) samt Moa Martinsons roman Mor gifter sig (1936) med särskilt 
beaktande av den sociologiska och psykoanalytiska teorin och dess betydelse för den 
uppväxande flickans identifikationsprocess och hur den kommer till uttryck i respektive verk. 
I denna del av arbetet har jag tagit hjälp av sociologen och psykoanalytikern Nancy 
Chodorows teorier vilka utgår från den gren av den feministiska psykoanalytiska teorin vilken 
benämns objektrelationsteorin. Studien visar att relationen mor–dotter är fundamental för en 
flickas utveckling till kvinna. Den är navet kring vilket identifikationsprocessen utvecklas och 
om det finns en konflikt i relationen söker den uppväxande flickan stöd hos andra förebilder i 
sin omgivning eftersom den viktiga kontakten med modern saknas. Det ser vi tydliga exempel 
på i både Fattigadel del 1 där Viveka von Lagercrona i första hand tyr sig till sin far för 
bekräftelse och ömhet och även till sin lärarinna där hon finner en ny förebild. I Mias tillvaro i 
Mor gifter sig kommer även nya förebilder att få stor betydelse som skomakaren i Kolmården 
och lärarinnan som hon omnämner som sin ”första kärlek”. Mia Stenman likväl som Viveka 
von Lagercrona lyckas genom frigörandet från modern skapa sig egna identiteter vilka leder 
dem till nya perspektiv på kvinnorollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Förord 
 
Jag vill tacka min handledare Ingemar Friberg som inledningsvis lotsade mig genom, vad som 
skulle kunna liknas vid en idé till en uppsats med många förgreningar, fram till vad som 
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1 Inledning  
Från sekelskiftet och framåt börjar ett nytt Sverige att växa fram, inte bara för män utan också 

för kvinnor. Ett samhälle som 1921 ger rösträtt åt kvinnor och där en kvinnorörelse växer 

fram med Elin Wägner och Fogelstadgruppen i centrum. De kom att driva frågor som den 

patriarkaliska kvinnosituationen samt kvinnors sexuella frigörelse och frihet från den rådande 

dubbelmoralen.1 För Agnes von Krusenstjernas klass innebar allt detta ”uppbrott, hemlöshet 

och omprövningar.” För Moa Martinsons klass innebar samma tid framstötar: ”den 

internationella arbetarrörelsen stod i främsta ledet i kampen mot fascismen.”2 ”För dem båda 

innebar den sociala och ekonomiska kampen att kvinnorna i ökande utsträckning tillkämpade 

sig respekt för sina insatser i yrkeslivet, i politiken samt i konsten och litteraturen.”3  

 

Under de båda författarnas tidiga barndom, tiden kring sekelskiftet, upphörde 
landsbygdens befolkning att vara i majoritet jämfört med tätorternas. Adelns, 
böndernas och torparnas värld börjar avlösas av borgarnas och 
industriarbetarnas. Båda de unga kvinnorna var i tjugoårsåldern i augusti 1914, 
då skottet i Sarajevo avlossades och satte punkt för en epok: det gamla 
ståndsamhällets. Den nya tid som gick in var världskrigens, den allmänna 
rösträttens och de proletära revolutionernas epok. När dammolnen skingras 
kring de störtade kejsartronerna, stod nya grupper på samhällets scen: 
yrkesarbetande kvinnor, arbetarpolitiker och gulascher.4  

 

Helga Johansson som så småningom kommer att anta namnet Moa Martinson är 32 år och 

nybliven socialdemokratisk representant i Sorunda kommunfullmäktige. Hon har irriterat sig 

på en artikel som insinuerat att de till klasskamp avogt inställda mödrarna skulle komma att 

föraktas av sina medvetna söner. Detta medför att Helga Johansson kritiserar arbetarrörelsen 

som hon menar ser ner på kvinnan. Hon menar att kvinnorna kan ha svårt för att förstå 

socialismen när ”krog- och café besök, genom vilka våra förut fattiga hem bli neddragna i den 

mest obeskrivliga omoral som tänkas kan.”5 Enligt hennes åsikt står kvinnorna egentligen på 

                                                 
1 Ulrika Knutson, Kvinnor på gränsen till genombrott, Stockholm, 2004, sid. 154f 
2 Red. Ramnefalk, Westberg, Kvinnornas LitteraturHistoria, Barbro Backberger, ”Samhällsklass och kvinnoliv”, 
Stockholm, 1981, sid. 370 
3 Ibid, sid. 370 
4 Ibid, sid 369 
5 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson – Skrift och drift i trettiotalet, Stockholm, 1988, sid. 15f 
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en högre nivå än männen, ty de kan ”konsten att lida: Vi äro, vi arbetarehustrur, fortfarande 

lika trådslitna, vi få bildlikt talat likt fågelhonan plocka dunet av vårt eget bröst för att skyla 

våra ungar.”6 I denna korta text ger Moa Martinson en tydlig beskrivning av arbetarkvinnans 

utsatthet och beroendeställning till mannen. Att i den rådande situationen uttrycka ett behov 

av att bli författare, som kvinna utan utbildning, var utom arbetarkvinnans räckhåll. För henne 

bestod livet av hårt arbete både inom och utom hemmets väggar. För Moa Martinson var 

identifikationen med den egna klassens kvinnor stark och särskilt med modern, förutom när 

de förhatliga graviditeterna var i antågande. Hos Moa Martinson fanns ett starkt behov av att 

berätta kvinnornas historia ur ett samhälleligt perspektiv.7 Hon kom att påbörja sin karriär 

som skribent i olika fackföreningstidskrifter där hon bland annat skrev om lika lön för män 

och kvinnor samt männens fördomar mot kvinnor, för att så småningom påbörja sitt 

författarskap.8 För Moa Martinsons utveckling till författare kom Fogelstadkollektivet att 

spela en stor roll avseende hennes utbildning och självförtroende. Moa Martinson berättar att: 

”Elin Wägner, Honorine Hermelin och Ada Nilsson bjöd mig komma ned till Fogelstad och 

inte vara kvar här på torpet så fullkomligt slagen som jag var av allt elände.”9 Agnes von 

Krusenstjerna, vars klasstillhörighet var adelns, var inte identifikationen med den egna 

klassens kvinnor lika stark. Hon var dock starkt influerad av Ellen Key och Elin Wägners 

ideér och framställde de illa åtgångna arbetarkvinnorna som bärare av livsglädje, 

arbetsduglighet och kärleksförmåga.10 Hon uttryckte tidigt att hon ville bli fri från den egna 

klassens konventioner och instängdhet. Enligt Olof Lagercrantz skrev Agnes von 

Krusenstjerna endast ”av lust att låta pennan löpa /.../ och när hon gjorde det sökte hon sig 

med förkärlek till andra miljöer än den egna, helst av allt till det småborgerliga.”11 Hennes 

frihetslängtan kommer så småningom att medföra ett avståndstagande från den egna familjen 

och särskilt från modern. Ett avståndstagande som får henne att lyfta sin egen historia, hon 

vill skriva ”sanningen om kvinnorna.”12 Men hur ser då denna sanning om kvinnorna ut? 

Vilka var Agnes von Krusenstjerna och Moa Martinson? 
 

                                                 
6 Ibid, sid. 15 
7 Red. Ramnefalk, Marie Louise, Westberg, Anna, Kvinnornas LitteraturHistoria, Barbro Backberger, 
”Samhällsklass och kvinnoliv”, Stockholm, 1981, sid. 379f.  
8 Ibid, sid 18f 
9 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson – Skrift och drift i trettiotalet, Stockholm, 1988, sid. 43 
10 Red. Marie Louise Ramnefalk, Anna Westberg, Kvinnornas LitteraturHistoria, Barbro Backberger, 
”Samhällsklass och kvinnoliv”, Stockholm, 1981, sid. 391 
11 Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna, Stockholm, 1980, sid. 77 
12 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1, Stockholm, 1935 första upplagan. I min uppsats använder jag mig 
av en nyare upplaga utgiven 1949, Stockholm, sid. 167  
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1.2 Agnes von Krusenstjerna och Moa Martinson 
Agnes von Krusenstjerna växte upp i en familj bestående av tre bröder samt mor och far. 

Hennes förhållande till modern var mycket konfliktfyllt och ambivalent.13 Romansviten 

Fattigadel är ett försök att göra upp med de känslor av kärlekslöshet och utanförskap som hon 

burit inom sig, vilket hon själv bekräftar i inledningen.14 I skrivandet ges hon möjlighet att 

ställa de frågor som fått stora och avgörande konsekvenser för hennes vuxna liv. Hon 

använder romansviten Fattigadel som ett medel för att ställa sina anförvanter, och då främst 

modern, till svars för de oförrätter hon har blivit utsatt för. Att skriva självbiografiskt 

”verkade huvudsakligen äga ett terapeutiskt syfte för de författare som skrev i genren. I denna 

form kunde författarna lämna ut sig själva och bearbeta känslor av skuld och skam” 

/…/skriver Anders Öhman i Apologier.  ”Det tycks inte vara tillräckligt med det perspektiv 

som ´sanningen´ erbjuder.” Det räcker inte bara med att skriva sig ut ur familjen. Hon måste 

också gestalta deras blick på sig själv för att bli erkänd och bekräftad i sin identitet. 15

 

Moa Martinson växte upp som ensambarn till en arbetarkvinna som större delen av livet var 

tvungen att på egen hand försörja sig.16 Modern hade stundtals dottern utackorderad för att 

göra det möjligt att ta de arbeten som erbjöds. Det var först när styvfadern kom in i deras liv 

som de hade möjlighet att åtminstone för en kort tid få ett eget hem. Förhållandet till modern 

som från början var gott, kom att problematiseras i förhållande till styvfadern och allra mest i 

förhållande till de nyfödda barnen som kom till deras fattiga tillvaro med jämna mellanrum.17

 

Ingen av författarinnorna fick någon ”riktig” utbildning, som skulle ha kunnat förbereda dem 

för ett framtida yrke. Moa Martinson säger att just detta är ett av barndomens bittraste minnen 

att hon inte fick fortsätta att gå i skolan eftersom hon var duktig.18 Agnes von Krusenstjerna 

gick i skolan men fullföljde den inte på grund av sjukdom. Hon kom att drabbas av tätare och 

tätare sjukdomsattacker som resulterade i att skolan inte ville ha henne kvar och därmed kom 

hon att vistas långa tider i sitt föräldrahem på Östermalm utan annan sysselsättning är den för 

                                                 
13 Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna, Stockholm, 1980, sid. 13f. 
14 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1,  Stockholm, 1949, sid. 81f. 
15 Öhman, Anders, Apologier, en linje i den svenska romanen från August Strindberg till Agnes von 
Krusenstjerna, Stockholm, 2001, sid. 144 
16 Kerstin Engman, Moa Martinson: Ordet och Kärleken, Stockholm 1990, sid 12 
17 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson – Skrift och drift i trettiotalet, Stockholm, 1988, sid. 217f 
18 Kerstin Engman, Moa Martinson: Ordet och Kärleken, Stockholm 1990, sid. 22  
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hemmadöttrar givna.19 En stor skillnad mellan dessa kvinnor var dock att Martinson tidigt 

fick bli vuxen och kasta sig ut i arbetslivet för att hjälpa till med försörjningen medan 

Krusenstjerna stannade hemma i föräldrahemmet och tillbringade dagarna i relativ 

sysslolöshet i väntan på en lämplig friare. Likheter som kan pekas på är att de båda hade 

förmåga att provocera sin omvärld. Moa Martinson skrev kåserier och artiklar i 

arbetartidningar där hon öppenhjärtigt uttryckte sina åsikter om både det ena och det andra.20 

Hon var starkt engagerad i de rådande samhällsförhållandena vilket vi tydligt ser spår av i 

Mor gifter sig.21 Agnes von Krusenstjerna kom att skriva, enligt samtidens sätt att se, alltför 

öppet om sexualiteten som ibland tangerade det incestuösa. Krusenstjerna var en av de allra 

första författarinnorna som skrev om sexualitetens villkor ur en kvinnas perspektiv.22 Båda 

författarinnorna möttes av fördomsfull kritik i egenskap av skrivande kvinnor. Agnes von 

Krusenstjerna karaktäriserades som ”hysterika” och Moa Martinson som ”satkäring.”23 Båda 

skrev om ”Kärlek mellan krigen” (som en av Martinsons böcker heter) och nedtecknade de 

”drömmar som kvinnorna drömt men aldrig tytt eller fångat” skriver Olof Lagercrantz i dikten 

Agnes von Krusenstjerna.24 Agnes von Krusenstjerna bar inom sig en önskan att skriva om 

kvinnorna och hon formulerar sin önskan så här: 

 

Inom mig brann redan då en längtan att skriva riktigt djärva böcker – sådana 
som skulle få en värld att häpna och förskräckas och min familj att vända sig 
ifrån mig. Jag ville ”épater les bourgeois”. Nej, kanske ville jag uppenbara 
sanningen för människorna – sanningen om kvinnorna.25  

 

Den största likheten författarna emellan var dock att de var döttrar och att de dessutom hade 

ett konfliktfyllt förhållande till sina mödrar. I Agnes von Krusenstjernas fall var konflikten av 

den art att den slutligen resulterade i en total brytning med familjen.26 För Moa Martinsons 

del var konflikten till modern som mest accentuerad i förhållandet till styvfadern och de 

nyfödda barnen. Martinson och hennes mor hade egentligen god kontakt med varandra genom 

hela livet men identifikationsprocessen för den uppväxande flickan blev komplicerad när 

styvfadern kom in i deras liv. Martinson tappade tron på sin mor när hon såg hennes relation 

                                                 
19 Barbro Backberger, Samhällsklass och Kvinnoliv – En studie i Agnes von Krusenstjernas och Moa Martinsons 
författarskap, Stockholm, 1981, sid. 395 
20 Ibid, sid. 369f 
21 Ibid, sid 368f.  
22 Ibid, sid. 383 
23 Ibid, sid. 368f. 
24 Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna, Stockholm, 1980, sid. 247 
25 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1, Stockholm, 1949, sid. 167 
26 Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna, Stockholm, 1980, sid. 7 
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till styvfadern och hur hon tillät sig bli behandlad av honom. Moa Martinsons mor fick under 

åren tillsammans med styvfadern uppleva förnedringens olika faser allt sett genom den lilla 

Mias ögon.27

 

I läsningen av Moa Martinsons böcker dras man med i hennes brinnande engagemang för de 

små och utsatta i samhället vilket allt som oftast utgjordes av kvinnor och barn. Skrivandet 

var ett sätt för henne att sätta fingret på orättvisorna och framförallt att ge dessa en röst.28 

Agnes von Krusenstjerna berättar om sin uppväxtmiljö ur ett kvinnoperspektiv och hon 

skriver gärna om kvinnokollektivet. Ett ledmotiv i Agnes von Krusenstjernas författarskap är 

det växande avståndstagandet från den egna klassen och sökandet efter vägar för att finna 

kontakt och solidaritet med människor, främst kvinnor, ur andra klasser.29 ”Det är de 

självförsörjande kvinnorna, som står för hoppfullhet och livsmod i Fattigadel. Inte bara de 

oförtrutna hembiträdena och kokerskorna, utan också yrkesverksamma medelklasskvinnor,  

exempelvis lärarinnor.”30

 

2 Syfte 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera identifikationsprocessen hos 

huvudkaraktärerna i romanerna Fattigadel 1 (1935) och Mor gifter sig (1936). Hur utvecklas 

Viveka och Mia i dessa romaner? Hur ser mor- dotterrelationen ut? Lyckas döttrarna frigöra 

sig och bli subjekt? Har klass någon betydelse för identifikationsprocessen? 

 

 

3 Bakgrund 
3.1 Tidigare forskning 

 

Både om Agnes von Krusenstjerna och Moa Martinson finns relativt lite skrivet. Det som 

finns skrivet är bland andra Anders Öhman som i Apologier har tittat på Agnes von 

Krusenstjernas Fattigadel ur ett självbiografiskt perspektiv. Barbro Backberger har givit ett 

bidrag till Kvinnornas LitteraturHistoria, ”Samhällsklass och kvinnoliv – en studie i Agnes 

                                                 
27 Red. Marie Louise Ramnefalk och Anna Westberg, Kvinnornas LitteraturHistoria, Barbro Backberger, 
”Samhällsklass och kvinnoliv – en studie i Agnes von Krusenstjernas och Moa Martinsons författarskap”, 
Stockholm 1981, sid. 382f. 
28 Ibid, sid. 381f. 
29 Ibid, sid. 384f. 
30 Ibid, sid 389 
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von Krusenstjernas och Moa Martinsons författarskap” vilken behandlar både Agnes von 

Krusenstjernas och Moa Martinsons författarskap ur ett socialt och kvinnligt perspektiv. 

Avslutningsvis har Ebba Witt-Brattström gjort en studie Moa Martinson – skrift och drift i 

trettiotalet vilket är den första som går på djupet av hennes författarskap. Witt-Brattström 

ställer henne mot de manliga trettiotalsförfattarna och framhåller att detta decennium inte bara 

var de skrivande männens utan likväl de skrivande kvinnornas.31 Ebba Witt-Brattström har 

särskilt i kapitlet om ”Oidipus som proletärflicka” behandlat problematiken mor – dotter ur ett 

”individual psykologiskt perspektiv.” Precis som Witt-Brattström har jag valt att titta på ”den 

onda och goda modern” när jag har behandlat texten Mor gifter sig av Moa Martinson.32 I det 

perspektivet har Witt-Brattström såväl som jag, använt sig av psykoanalytikern Nancy 

Chodorow samt psykiatrikern Iréne Matthis för att förklara bindningen i relationen mor- 

dotter.  Beskrivningen av skomakaren såväl som av lärarinnan som nya ideal för den lilla Mia 

Stenman har jag såväl som Ebba Witt-Brattström använt i tolkningen av Mias utveckling. 

Ebba Witt-Brattström har lyft fram lärarinnan som en viktig förebild för den uppväxande Mia 

Stenman och framhållit det perspektivet som betydelsefullt i identifikationsprocessen 

eftersom lärarinnan representerar något nytt, en kvinna oberoende av en man. Ebba Witt-

Brattström tar en av sina ansatser i det faktumet att i Mor gifter sig definierar sig 

kvinnovärlden genom motsatsförhållandet till mansvärlden som den är avhängig av. ”Detta 

ofria beroende bestämmer kvinnornas värderingar och resulterar i könskamp i hemmet.”33  

Witt-Brattström hävdar vidare att ”Mia-trilogin är en individualpsykologisk studie av en 

flickas utveckling till kvinna samt /.../ att studien följer en idélinje som ser grundläggandet av 

ett kvinnomedvetande utifrån arbetarkvinnornas historiska förutsättningar som ett villkor för 

socialisationen till proletärflicka.”34 Det är också en linje som har varit användbar i mitt 

arbete eftersom den kom att förändra kvinnornas villkor inte bara samhälleligt utan även för 

kvinnan som  könsvarelse. Ett av de grundläggande villkoren för kvinnans fortsatta kamp för 

ett drägligare samhälle och för sig själv som kön, har varit de historiska skeendena, och 

mycket hände i 1930-talets Sverige.  

 

Witt-Brattström laborerar även med begreppet den ”onda modern” som jag tidigare nämnt, 

särskilt i förhållande till moderns återkommande graviditeter. När dessa inträffar kommer 

styvfadern Albert Stenman att inta en mer framskjuten och viktig position i  arbetarflickans 
                                                 
31 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson – Skrift och drift i trettiotalet, Stockholm, 1988 
32 Ibid, sid. 214 
33 Ibid, sid. 208 
34Ibid, sid. 207f. 
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ögon, likväl som andra personer såsom lärarinnan och skomakaren som kommer i Mia 

Stenmans väg. 

 

Ytterligare en forskare som studerat Mor gifter sig är Eva Adolfsson. I Adolfssons essä 

Drömmen om badstranden där ”kvinnan blir en metafor för det elementära” vilket är en viktig 

aspekt i mitt arbete. Där beskrivs trettiotalsförfattarens sätt att se på kvinnan ur ett 

könsrollsperspektiv.35 Det fruktbara har varit när hon jämför kvinnogemenskapens uttryck i 

olika samhällsklasser. Den visar sig vara högst olika vid jämförelse av de olika 

kvinnoporträtten i Fattigadel del 1 där kvinnorna ofta förenas i ”blodet och kärleken, medan 

det hos Moa Martinson är arbetet som förenar.”36  

 

Birgitta Svanbergs studie Sanningen om kvinnorna behandlar huvudsakligen Agnes von 

Krusenstjernas romanserie Fröknarna von Pahlen.37 Hennes studie är en närläsning av 

nämnda verk ur ett feministiskt och psykoanalytiskt perspektiv med Nancy Chodorows teorier 

som inspirationskälla.38 Hennes läsning är strukturerad kring det problematiska förhållandet 

mellan mödrar och döttrar som hon ser som ”Phalencykelns djupaste klangbotten.”39 

Svanberg ser både Backberger och Adolfsson som viktiga inspirationskällor och sig själv som 

ett led i en feministisk tolkningstradition.40  

 

Olof Lagercrantz´ studie Agnes von Krusenstjerna som ur ett biografiskt perspektiv beskriver 

Agnes von Krusenstjernas uppväxt och hemförhållanden. Eftersom släktskapsförhållandena 

fanns mellan honom och Agnes von Krusenstjerna hade han tillgång till information som i 

viss mån kan skänka ljus över delar av hennes skrivande. Agnes von Krusenstjerna hävdar 

själv i Fattigadel del 1 att hennes roman är mer eller mindre självbiografisk och att en av 

orsakerna till dess tillkomst är att hon vill hämnas på sin familj.41 I mitt arbete har också det 

självbiografiska perspektivet delvis avhandlats och ur Olof Lagercrantz´ studie har 

information, vad gäller det rent biografiska, inhämtats under skrivandets gång. 

 

                                                 
35 Eva Adolfsson, Drömmen om badstranden, essä 
36 Red. Ramnefalk, Marie Louise, Westberg, Anna, Kvinnornas LitteraturHistoria, Barbro Backberger, 
”Samhällsklass och kvinnoliv”, Stockholm, 1981, sid. 391 
37 Birgitta Svanberg, Sanningen om kvinnorna, Värnamo, 1989, sid.  
38 Ibid, (1989) 
39 Ibid, sid. 8 
40 Ibid, sid. 23 
41 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1, Stockholm, 1949, sid. 36 
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Merete Mazzarella har skrivit en monografi över Agnes von Krusenstjerna. Hon utgår i stor 

utsträckning från tidigare forskare som Lagercrantz och Svanberg som hon i viss mån 

polemiserar emot. Mazzarella tar upp en del intressanta drag hos Krusenstjerna, till exempel 

unga flickors ambivalenta inställning till kärleken men också själva ambivalensens betydelse 

för texten.42

 

Barbro Backberger tar i sitt arbete Samhällsklass och kvinnoliv  upp skillnaderna mellan Moa 

Martinsons och Agnes von Krusenstjernas sätt att skriva och förhålla sig till sin samtid. Hon 

tittar mer ingående på klassperspektivet och vilken betydelse det har haft på författarnas sätt 

att skriva. Hon beskriver Agnes von Krusenstjerna som ett ”medium, en sierska, som sitter på 

en glödande trefot medan Moa Martinson är den idoga arbeterskan.”43 I sin text fokuserar 

Backberger på författarnas könsidentitet samt deras samtid, vilka de hade gemensamt. De 

stora samhälleliga omvälvningarna belyses, som inte bara drabbade överklassen utan även 

arbetarklassen, men i den senares fall röntes större framgångar. Tiden som sådan var under 

”krisartad omvandling”44 och detta formade deras medvetande. En jämförelse görs i texten 

under vilka olika förhållanden författarna har skrivit sina texter och vilka deras individuella 

influenser har varit. Precis som senare Eva Adolfsson och Birgitta Svanberg visar Backberger 

på kopplingen mellan Krusenstjerna och den samtida primitivismen men också influenserna 

från Ellen Key och Elin Wägner.45 Barbro Backbergers arbete har varit viktigt för mig därför 

att det behandlar klassperspektivet och det är något som jag anser har varit en bidragande 

orsak i mor- dotterkonflikten och hur den kom att utvecklas för Mia Stenman respektive 

Viveka von Lagercrona. 

 

Kristin Järvstads avhandling Att utvecklas till kvinna vilken huvudsakligen handlar om den 

kvinnliga utvecklingsromanen under 1800-talet har också bildat underlag för mitt arbete. Ur 

kapitlet ”I skuggan av modern” har jag dragit några paralleller till modern Sofia von 

Lagercrona i Fattigadel del 1. Kristin Järvstad talar i sitt arbete även hon om den ”onda och 

goda modern” vilket refererar till Iréne Matthis artikel, ”Till kvinnlighetens arkeologi.” 

 

                                                 
42 Merete Mazzarella, Agnes von Krusenstjerna, Stockholm, 1992, sid. 178 
43Red. Marie Louise Ramnefalk, Anna Westberg, Kvinnornas LitteraturHistoria, Barbro Backberger, 
”Samhällsklass och kvinnoliv”, Lund, 1981, sid. 369 
44 Ibid, sid. 369 
45 Ibid, sid. 383 
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Anders Öhmans studie Apologier och särskilt avsnittet ”En flickstad i ruiner” har jag använt 

delar av som underlag till mitt arbete. Framförallt greppet att använda apologin som 

utgångsläge vid närläsningen av texten. Detta har visat sig fruktbart utifrån det perspektivet 

att Agnes von Krusenstjerna redan i början av Fattigadel del 1 hävdar att det innehåll som 

kommer att berättas är till stora delar självupplevt och senare säger hon att hon önskar att 

hämnas på sin familj.46 Hon har en stark önskan att ställa sin anförvanter till svars för vad de 

hade gjort, särskilt mot hennes man.47 Att skriva så nära det ”självbiografiska” kan för 

författaren ha varit en väg till frihet och den tankegången har jag också vidrört i mitt arbete. 
 

4 Metod 
4.1 Feministisk psykoanalytisk teori 

För att kunna belysa huvudkaraktärernas identifikationsprocess och hur den kommer till 

uttryck i Agnes von Krusenstjernas roman Fattigadel del 148 samt Moa Martinsons Mor 

gifter sig49 har jag främst använt mig av psykoanalytisk metod och teorier som rör mor- 

dotterrelationen och dess betydelse för den uppväxande flickans identifikationsprocess. I 

denna del av arbetet har jag tagit hjälp av sociologen och psykoanalytikern Nancy 

Chodorows  teorier vilka utgår från den gren av den feministiska psykoanalytiska teorin 

vilken benämns objektrelationsteorin.50 Nancy Chodorow menar att moderns egen 

könsrollsuppfattning och sociala situation spelar stor roll för en dotters 

identitetsutveckling. Identifikationen med modern innebär inte bara ett yttre rollmönster 

utan en internalisering av modersgestaltens karaktärsdrag och värderingar.51 I mitt arbete 

har jag också använt mig av psykoanalytikern Iréne Matthis text ”Till kvinnlighetens 

arkeologi” när det gäller att beskriva och förklara bundenheten i mor- dotterrelationen.52

Under mitten av nittonhundratalet kom den feministiska psykoanalytiska teorin att 

utvecklas i två olika riktningar. I USA och Storbritannien och även så i Sverige inriktade 

sig de flesta åt att utveckla olika resonemang med utgångspunkt i så kallad 

objektrelationsteori. Den handlar om den tidiga relationen mellan mor och barn, som man 

menar kan ses som ett ”ögonblick” innan insikten om faderns position i samhället bryter 
                                                 
46 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1, Stockholm, 1949, sid. 81 
47 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1, Stockholm, 1949, sid. 48 
48 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1, Stockholm, 1949 
49 Moa Martinson, Mor gifter sig, Stockholm, 1936. I min uppsats använder jag mig av en nyare upplaga, utgiven     
i Stockholm 1973. 
 
50 Nancy Chodorow, Femininum – maskulinum, modersfunktion och könssociologi, Stockholm, 1988, sid. 17 
51 Ibid, sid. 17 
52 Iréne Matthis, Till kvinnlighetens arkeologi, Ord & Bild nr 8, 1978 
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upp den nära relationen mellan mor och barn. I Frankrike däremot gjorde feminister som 

Luce Irigary, Helena Cizious och Julia Kristeva nyläsningar av analytikern Jaques Lacans 

texter. De fokuserade också på den tidigaste perioden men med andra förtecken. Här 

handlade det om flickors och kvinnors inträde i ”det symboliska” i ett patriarkalt 

samhälle. De anglosaxiska feministiska psykoanalytikerna ville utmana den patriarkala 

makten på strukturell nivå och förändra relationer i familjen och på arbetsmarknaden, 

medan de franska feministerna ville utmana makten på symbolisk nivå.53

 
4.2 Nancy Chodorows objektrelationsteori 

I min läsning kommer jag att utgå ifrån sociologen och psykoanalytikern Nancy Chodorows 

teorier som var en av dem som byggde vidare på objektrelationsteorin. Hon har under de 

senaste decennierna publicerat arbeten som ur ett genusperspektiv belyser kvinnors 

identitetsutveckling. I sina undersökningar har hon funnit att flickor och pojkar i barndomen 

får skilda budskap med könet som organiserande princip. Flickor får en grundidentitet som till 

stor del är baserad på upplevelser i likhet med modern och hennes sätt att fungera i nätverk av 

relationer. Flickor internaliserar likhet i förhållande till modern, medan pojkar internaliserar 

olikhet i förhållande till modern. Steg i riktning mot större självständighet, klarhet och önskan 

att sätta gränser är för många kvinnor svårare att ta än för män, och upplevs som ”otillåtna” 

eller skuldbemängda handlingar. Kvinnors jagdifferentieringar, det vill säga deras 

profileringar av sina unika jag och framhållandet och förverkligandet av de egna förmågorna, 

kompliceras således av psykologiska och sociala förhållanden. Chodorow hävdar att modern 

uppfyller en förväntad roll därför att hon i alla tider har gjort det.54 Det betyder dock inte att 

det behöver vara på det sättet. Eller att hon från naturens sida är predestinerad att göra det. 

Hon menar att skevheten i förhållandet mellan könen i stor utsträckning är skapad av moderns 

självreproducerande roll. Dagens könsidentifikationsproblem har sålunda sin rot i familjens 

inneboende problem. Dessa ser Chodorow som ett resultat av det framväxande 

industrialiserade och kapitalistiska samhället. Hon hävdar att reproduktionen av 

modersfunktionen i det moderna samhället sker vid ”sociala, strukturellt betingade, 

psykologiska processer och inte som resultat av biologi”.55  Modern upprätthåller och 

återskapar modersfunktionen och för vidare detta ansvar genom uppfostran av barnen. Dessa 

för i sin tur denna struktur vidare. På detta sätt skapas ett ojämlikt förhållande mellan könen i 

                                                 
53 Lena Olson, ”Psykologin möter nya utmaningar”, artikel ur Genus nr 3 – 4. 2003 
54 Nancy Chodorow, Femininum – maskulinum, modersfunktion och könssociologi, Stockholm, 1988, sid. 13 
55Ibid, sid. 17f. 
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det att kvinnorna stannar till större del i hemmet och befinner sig oftast långt ifrån 

beslutsrummen. 

 

Enligt Chodorow utvecklas den första självkänslan, på vilken identiteten bygger, i tidig ålder. 

Redan från födseln bemöter vi pojkar och flickor olika. Gör en liten flicka sig illa tar modern 

upp barnet och ger tröst som bekräftelse på att det är tryggt hos modern men farligt utanför 

moderns trygga famn. Gör en pojke sig illa får han naturligtvis också tröst, men blir av 

föräldern sysselsatt med annat för att inte tänka på den otäcka upplevelsen utan istället 

återuppta sina upptäcksfärder. Vidare menar Chodorow att ett barn som skriker och är ledset 

möter olika reaktioner hos föräldrarna beroende på vilket kön barnet har. När en pojke skriker 

ses det ofta som ett uttryck för hunger, ilska eller trötthet medan en flicka anses vilja ha närhet 

och kontakt. Det är bland annat genom detta som pojken får en identitet där han ser sig själv 

som avskild medan flickan får en identitet som själv-i-relation. Flickans identitet knyts till 

intimitet och närhet medan pojkens identitet knyts till prestation och olikhet.56

 

4.3 Psykoanalys och text 

”Den traditionella psykoanalysen har ägnat sig åt att försöka analysera den litterära textens 

gestaltade värld. Man har tagit för givet att texten beskriver något som existerar utanför och 

oberoende av den själv.”57 Detta sätt att analysera en text har kommit att förändras till att 

”uteslutande basera tolkningarna på vad som explicit kommer till uttryck i romanen.”58 

Nykritiken som introducerades som begrepp i början av förra seklet krävde av läsaren att det 

var texten och enbart den som skulle stå i centrum, författarsubjektet skulle inte synas.  

 

Lars Nylander har sökt att förklara närheten mellan psykoanalys och litteratur. Psykoanalysen 

har återkommande förklarat invecklade resonemang och teorier med hjälp av den skrivna 

texten, alltså litteraturen. Nylander menar att den psykoanalytiska processen liknar i mångt 

och mycket litteraturens då analytiker och analysander tillsammans utformar berättelsen.59

Vidare kan sägas att en av analytikerns viktigaste hjälpmedel ifråga om analyser av mänskligt 

tal är de diskrepanser som dyker upp mellan vissa ords ”denotativa innebörder” och deras 

”emotionella laddningar.60 Det teoretiska ramverk som kommer att tjäna som grund är den 

                                                 
56 Nancy Chodorow, Femininum-Maskulinum, Modersfunktion och könssociologi, Stockholm, 1988, sid. 143f 
57 Lars Nylander, Litteratur och Psykoanalys, Stockholm, 1986, sid. 67f. 
58 Ibid, sid. 59 
59 Lars Nylander, Litteratur och Psykoanalys, Stockholm, 1986 
60 Ibid, sid. 58 
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franska psykoanalytikern Jaques Lacans strukturella psykoanalys. Lacan menar att det 

omedvetna är strukturerat som ett språk och att det därför är just språket som är nyckeln till 

det omedvetna. Vid läsning av Lacans lingvistiska synsätt innebär att språket äger inga givna 

innebörder”, det betecknade och det som betecknar (signifiéer och signifianter) befinner sig 

ständigt i rörelse i förhållande till varandra. ”Det är därför, menar Lacan, som vi kan få en 

språklig sats att beteckna något helt annat.”61 Lacans främsta intresse förblir att analysera hur 

språket, ”sin essentiella tomhet till trots”, ändå faktiskt kommunicerar, även om det gör detta 

på andra sätt än vi medvetet föreställer oss. Att det överhuvudtaget kan kommunicera är för 

Lacan en effekt av det omedvetna, vars uppkomst och existens i sig orsakats av språkets 

effekt på subjektet.62  

 

Vid texttolkningen av Mor gifter sig och Fattigadel del 1, har jag anammat Nylanders synsätt 

gällande förhållandet mellan text och interpret, analysand och analytiker. Författarsubjekten i 

båda verken är ofta synliga och båda författarna, Krusenstjerna och Martinson, har dessutom 

hävdat att deras texter är självbiografiska, vilket har medfört att jag återkommande har dragit 

paralleller mellan författarsubjektet och huvudkaraktären i respektive text. 

 

 

  

4.4  Självbiografin och apologin 
 

När ordet själv läggs till hamnar fokus på den enskilde individens liv. I min läsning handlar 

texten i en självbiografi om en människas upplevelser under en period av sin levnad. Särskilt  

betydelsefulla händelser vilka skildras ur ett för författaren viktigt perspektiv. Svårigheten 

som tolkare av text och information i en självbiografi är att veta om innehållet är sant, men 

den paradoxen ligger väl i självbiografins natur. Det finns ett subjekt som talar till ett objekt, 

en berättare som påstår att något är sant och självupplevt vilket är svårt att ifrågasätta för 

tolkaren. När en författare påstår att något är självupplevt eller nära nog självupplevt, är 

risken stor att den som tolkar drar paralleller till skribentens privata liv och sfär. Samtidigt 

anser jag att när författaren hävdar att texten ska tolkas som att händelserna är självupplevda 

är det näst intill omöjligt att inte dra slutsatser i den riktningen, det ligger liksom i sakens 

natur. Följande riktlinjer kan användas när man ger sig i kast med att definiera självbiografin 

                                                 
61 Ibid, sid. 67f. 
62 Ibid, sid. 69 
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som begrepp och då kan det vara fruktbart att använda forskaren och traditionalisten Johnny 

Kondrups definitioner:  

 
[T]re kriterier som ska vara uppfyllda: verkets berättare måste vara identisk med 
dess författare å ena sidan och med dess huvudperson å den andra, samt att 
synvinkeln är retrospektiv. Det andra kriteriet är att ämnet måste vara en del av 
författarens eget livsförlopp före nedskrivningstidpunkten och att tonvikten är 
placerad på livsförloppets existentiella betydelse. Det tredje kriteriet består i att 
formen måste utgöras av en episkt framåtskridande berättelse som är hållen i 
första person.63

 

Vad avser den första definitionen enligt Kondrup, att verkets berättare måste vara identisk 

med dess författare och huvudperson, uppfyller både Fattigadel del 1 samt Mor gifter sig de 

kraven i det att båda författarna till respektive verk hävdar att verken är självbiografiska. 

Kondrup menar att synvinkeln ska vara retrospektiv vilket den otvivelaktigt är i båda verken. 

Det är en vuxen kvinna som återberättar historien om Viveka von Lagercrona med alla dess 

komplikationer. I Mia Stenmans fall är historien återberättad av ett barn men sedd genom en 

vuxen kvinnas ögon. Mor- dotterkonflikten i respektive verk ägde rum före 

nedskrivningspunkten och för Viveka von Lagercrona kom aldrig någon försoning till stånd 

mellan henne och modern utan tvärtom, konflikten bara djupnade. Slutligen vad avser 

berättarperspektivet i verken, återberättas båda historierna i första person men avbrutet i 

Fattigadel del 1 där tredje person berättarperspektiv tar över efter ett tag därför att det blev 

alltför ”smärtsamt” och kom huvudpersonen alltför nära att historien berättades i första 

person.64

 

Under denna tid när både Agnes von Krusenstjerna och Moa Martinson ger ut sina 

självbiografiska romanserier, Fattigadel samt trilogin om Mia Stenman vilken inleds med 

Mor gifter sig, kom flera författare att också utge självbiografiska verk. 1930-talet kom att bli 

ett decennium för självbiografin där författare som Eyvind Johnson ger ut böckerna om Olof, 

Harry Martinson ger ut Nässlorna blomma, Fridegård ger ut böckerna om Lars Hård.65 Olof 

Lagercrantz skriver i Agnes von Krusenstjerna ”Det smattrade och smällde vårligt kring dem. 

Arbetarrörelsen som nu för lång tid framåt övertog regeringsansvaret sköt dem framför sig.”66 

                                                 
63 Ibid, sid. 28 
64 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1, Stockholm, 1949, sid. 93 
65 Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna, Stockholm, 1980, sid. 230f 
66 Ibid, sid. 230f 
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Det var alltså inte bara ett behov av att utelämna sig själva, eller berätta sin historia utan likväl 

en trend i litterära kretsar att skriva självbiografiskt. 

 

I såväl Mor gifter sig samt Fattigadel del 1 har båda författarna uttryckt att deras verk är att 

betrakta som mer eller mindre självupplevda. I Agnes von Krusenstjernas fall åstundade hon 

en frihet, bort från alla konventioner och instängda miljöer. Hon ville leva ett fritt liv och hon 

beskriver huvudkaraktären Viveka von Lagercrona i Fattigadel del 1 som ”bohemienne”.67 

För att verkligen bli fri från det som fjättrade henne och höll henne fast blir hon i sin 

föreställningsvärld tvungen att bekänna vilket ofta betraktas som ”något skamligt och 

skuldbelagt”. Michel Foucault menar att bekännelsen, apologin, kan vara det mest 

”utmärkande draget för den moderna västerländska kulturen.68 Den västerländska människan 

har förvandlats till ett ”bekännelsedjur”, skriver Foucault, och menar att vi har blivit ett 

egendomligt bekännande samhälle. ”Orsaken till denna utbredning av bekännelser, fortsätter 

Foucault, har att göra med ”frågan om identiteten.” Han fortsätter: ” [f]ör att bli bekräftad som 

individ måste man i det moderna samhället lämna ut sanningen om sig själv.69

 

Det var dock inte bara i konflikten till modern som flickan gavs möjlighet att återupprätta en 

egen identitet utan som tidigare nämnts även i självutlämnandet. I Agnes von Krusenstjernas 

fall närmar sig hennes verk apologin i det att hon vill ”bekänna”. En av ”poängerna med att 

bekänna” /.../ är att ”finna sin identitet genom att bli sedd och bekräftad av de andra.” Därför 

hävdar Anders Öhman i Apologier, ”det måste finnas en förväntan hos författaren om att 

läsarna ska kunna känna igen vem som döljer sig bakom det fiktiva egennamnet”.70 Olof 

Lagercrantz hävdar i sin studie att Agnes von Krusenstjernas hämnd via Fattigadelserien 

liknar i mångt och mycket en rättegång : 

 

[d]en ena efter den andra i familjen leds fram till domarbordet, frikänns eller 
förklaras skyldig och döms i det senare fallet till stränga, ibland rent eviga straff. 
Men läsaren märker snart att i denna rättegång, där Agnes von Krusenstjerna är 
både åklagare och domare och där försvarsadvokaten rest på semester, står 
straffen och förkastelsedomarna inte i proportion till försyndelserna.71

 
 

                                                 
67 Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjena, Stockholm, 1980, sid. 108 
68 Anders Öhman, Apologier, Stockholm, 2001, sid. 9f. 
69 Ibid, sid.10f. 
70 Anders Öhman, Apologier, Stockholm, 2001, sid. 29 
71 Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna, Stockholm, 1980, sid. 11 
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I Moa Martinsons fall berättade hon i första hand de fattiga kvinnornas och barnens historia. 

Hon ville återupprätta deras liv av svåra umbäranden och hon ställer sig frågan: ”behövde min 

mors liv, mitt eget och miljoner andra anonymas liv i vårt land vara så hårt och svårt trots 

djupaste fred, trots hårt arbete och ivrig, aldrig upphörande jakt efter arbete som knappast gav 

mat för dagen?”72

 

 

5 Fattigadel 
5.1 Vivekas historia 
 

En flickas frigörelseprocess från sin moder är många gånger både smärtsam och dramatisk. 

Flickan måste frigöra sig från moderns ”kvävande famntag” som psykoanalytikern Iréne 

Matthis uttrycker det, på samma gång som hon fortfarande är känslomässigt beroende av sin 

moder och i behov av henne som kvinnlig förebild. Ett ambivalent pendlande mellan känslor 

av närhet och distans, mellan kärlek och hat kan ofta bli följden. Samhörigheten med modern 

upplevs som hotfull. I identifikationsprocessen lurar en lockande återgång till den täta mor- 

och dotterrelationen vilken hotar dotterns utveckling mot självständighet. Dottern intar här en 

speciell position. Där finns inte, som i relationen till sonen något särskiljande kännetecken.  

 
Den ena är den andra lik. Utan fog blir de ett sammanhängande verk, ett nätverk, 
ett bladverk, insida utsida, kärlek hat. Mellan mor och dotter finns inget ”och”, 
det som i mor och son skiljer det ena från det andra. Relationen mor dotter är 
som nervtrådarna i bladet på den växt där det enskilda  bladets nervförgreningar 
tecknar konturen av hela växtens bladverk. Så bär vi modern och hennes 
fortsättning inom oss.73

 
Första delen i romansviten Fattigadel handlar delvis om en frigörelseprocess där modern som 

det primära identifikationsobjektet kommer att ersättas av fadern vilket inte är helt ovanligt i 

kvinnliga utvecklingsromaner.74 Det är inte bara fadern som kommer att ha ett avgörande 

inflytande på Vivekas uppväxt utan även andra personer i hennes omgivning, bland annat 

lärarinnan Erna Abraham. 

 

Fattigadel inleds med en scen i det Lagercronska hemmet långfredagsmorgonen 1903. Viveka 

och hennes tre år äldre bror Antonius leker i barnkammaren. Plötsligt står deras mor på 

                                                 
72 Moa Martinson, Mor gifter sig, Stockholm, 1979, sid. 5 (förordet) 
73 Iréne Matthis, Till kvinnlighetens arkeologi, Ord och Bild nr 8, 1978 
74 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson- Skrift och drift i trettiotalet, Stockholm, 198, sid. 151 
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tröskeln och barnen blir rädda för att de har lekt för högljutt en långfredagsmorgon. Modern 

är klädd i en smutsig morgonrock och håret hänger i testar runt huvudet. Hennes blick är hård 

och kall och när dottern kysser hennes hand känns hennes vigselringar kalla som stål mot 

dotterns läppar. Viveka känner avsky inför den vanvårdade modern och kommer ihåg hur 

vacker hon var kvällen innan när hon gick bort på bjudning.  

 

Den lilla flickan undrar hur den vackra kvinnan från gårdagskvällen nu kan se ut som en 

vederstygglig häxa. Det verkar som om sagans onda häxa har anlänt till barnkammaren. 

Händelsen i barnkammaren avslutas i försoning, men det är brodern Antonius som moderns 

försonas med, inte Viveka. Hon blir stående utanför ringen, det finns ingen plats för henne. 

Efter den inledande scenen i barnkammaren förflyttas vi till ett mentalsjukhus i Spanien där 

Viveka nu som vuxen vistas för psykisk sjukdom. Hon blir där besökt av sin väninna Agnes 

som lovar att hon ska fortsätta berättelsen om Vivekas historia. Viveka har påbörjat den men 

är nu för sjuk för att fortsätta. Första delen i sviten Fattigadel berättas med hjälp av 

återblickar om Vivekas uppväxt i Ramstaden (Gävle) och hennes problematiska förhållande 

till modern. Det är inte enbart i förhållande till modern som tillvaron var komplicerad utan 

även till den tre år äldre brodern Antonius, vilken i Vivekas ögon äger moderns odelade 

kärlek. 

 
  

5.2 Självbiografiska tendenser i Fattigadel del 1 
Det problemfyllda förhållandet mellan mödrar och döttrar är ett ledmotiv i Agnes von 

Krusenstjernas romaner.75 Redan i förordet till Fattigadel del 1 hävdar Krusenstjerna att 

innehållet är självbiografiskt.76 ”I själva verket är det kanske bland de författare som i sin 

samtid är marginaliserade som apologin erbjuder de största möjligheterna att få tillgång till 

ordet för att kunna framträda på offentlighetens scen” hävdar Anders Öhman i sin studie 

Apologier. ”Apologin, bekännelsen, förknippas ofta med något skamligt och skuldbelagt. I 

bekännelsen avslöjar man hemligheter om det innersta och mest intima, man gör sig naken 

och sårbar”77 Den förknippas ofta med sökandet efter sanningen och är ofta i förbindelse med 

identitetsprocessen. ”Genom att bekänna sitt jag skapar man i själva verket sin identitet” /.../78 

                                                 
75 Red. Marie Louise Ramnefalk, Anna Westberg, Kvinnornas LitteraturHistoria, Barbro Backberger, 
”Samhällsklass och kvinnoliv, en studie i Agnes von Krusenstjernas och Moa Martinsons författarskap”, 
Stockholm, 1981, sid. 383 
76 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1, sid. 5 
77 Anders Öhman, Apologier, Symposion, 2001, sid. 9 
78 Ibid, sid. 9 
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I Agnes von Krusenstjernas fall var hennes kön samt hennes författarambitioner skäl goda nog 

för marginalisering och hon skriver återkommande om sin stora frihetslängtan. I denna 

litterära form som självbiografin är, ges möjlighet för författaren att lämna ut sig själv och 

bearbeta känslor av skuld och skam. ”Det fiktiva egennamnet på berättaren och 

huvudpersonen är en av de strategier som tillsammans med apologin och dess retorik ska göra 

det möjligt för författaren att bekänna.”79 Agnes von Krusenstjerna hävdar också att en av 

orsakerna till romansviten Fattigadels tillkomst var att hon ville ”hämnas” på sin familj och 

självbekännelsen ger henne möjlighet till detta.80  

 

Romanen utspelar sig i överklassmiljö där familjefadern är överste vilket medför att familjen 

ofta flyttar med anledning av faderns olika kommenderingar. Modern vistas allt som oftast i 

hemmet och har huvudansvaret för barnens uppfostran. Viveka, som dottern heter, har en 

yngre bror som hon både älskar och avundas. Avunden är som mest påtaglig i relation till 

modern som endast bryr sig om brodern och lämnar sin uppmärksamhetstörstande dotter 

utanför. Detta plågsamma utanförskap präglar hela romanen och får den unga Viveka att söka 

stöd och tröst hos fadern.81

 

Liksom så många andra ”självhatande” hemmafruar i olika samhällsklasser och olika epoker 

försöker modern tvinga in sin dotter i den roll hon själv vantrivs i. När Viveka väntar sig 

beröm för att hon medverkat framgångsrikt i en teaterpjäs, talar modern i stället om att hon 

nog kommer att bli en duktig husmor.82 Inte bara modern utgjorde ett problem för henne utan 

också moderns släkt ”den släkt där det var så gott som liktydigt att vara kvinna och att vara 

sjuk.”83 En sjukdom som också kommer att drabba Viveka von Lagercrona/Agnes von 

Krusenstjerna längre fram i livet. Vid läsningen av Fattigadel del 1 upptäcker man snart att 

kampen mellan moderns förtryck och dotterns uppror är ett tema som genomsyrar romanen. 

Moderns självklara roll och framtoning som överklasskvinna var uppenbar och framtida 

förväntningar på dottern i detta sammanhang kunde inte bortses ifrån. Dessa krav och 

förväntningar som radades upp får dottern att vilja göra uppror. Det är moderns 

rollidentifikation som förmedlar till den uppväxande dottern vad det innebär att bli kvinna och 

                                                 
79 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1, Stockholm, 1949, sid. 29 
80 Ibid, sid. 81  
81 Ibid, sid. 9ff. 
82 Red. Marie Louise Ramnefalk och Anna Westberg, Kvinnornas LitteraturHistoria del 1, Barbro Backberger 
”Samhällsklass och kvinnoliv - en studie i Agnes von Krusenstjernas och Moa Martinsons författarskap”, 
Stockholm, 1981, sid. 385 
83 Ibid, sid. 384 
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mor- och dotterrelationen blir ”en plats för internalisering av kvinnors underordning” enligt 

Chodorow.84 Dessa framtida krav och förväntningar kunde den uppväxande dottern inte fly 

ifrån. Kraven var ett av de största hindren för Viveka att uppnå den så hett åstundade friheten 

vilket kom att skapa en djupgående konflikt i förhållandet till modern. I detta fall 

representerade fadern inte samma hot eftersom han var av ett annat kön och hans rollmönster 

på intet sätt inkräktade negativt på dotterns utveckling.85

 

En del Agnes von Krusenstjernas problematik var kampen för den egna identiteten och en 

stark frihetslängtan drev henne att söka uppnå den. Ett citat som återkommer i hennes egna 

dagboksanteckningar är två strofer ur Björnstjerna Björnsons dikt och som på ett påtagligt sätt 

illustrerar hennes inneboende längtan efter frihet.86  

 
Undrer mig på, hvad jer går at se 
Over de hoje fjaelde? 
Ojet moder nok bare sne; 
Rundt omkring står det gronne trae, 
Vilde så gjarne over;- 

 
Ud, vil jeg! Ud – å så langt, langt, langt 
Over de hoje fjaelde! 
Her er så knugende, taerende, trangt 

 
Og mit mod er så ungt og rankt,- 

 
Lad det få signingen friste 
Ikke mot murkanten briste!87

 
 

Hur såg möjligheterna ut för en flicka i början av förra seklet att uppnå de mål och önskningar 

som hon själv ville infria? I detta sammanhang kan konstateras att det mesta var förutbestämt 

så och för Agnes von Krusenstjerna. Flickorna skulle uppfostras till att bli goda makar och 

mödrar i äktenskap som var passande för den klass flickorna tillhörde.  

 

När vi vill göra upp med vårt förflutna som Agnes von Krusenstjerna gör i Fattigadel, hur ser 

de kvinnor ut som vi möter i våra minnen? Är det en ängel, den evigt goda modern eller är det 

häxan den onda vi möter? I Agnes von Krusenstjernas fall var det häxan den onda hon möter i 

                                                 
84 Nancy Chodorow, Femininum – maskulinum, Modersfunktion och könssociologi, Stockholm, 1988, sid. 182 
85 Ibid, sid. 165 
86 Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna, Stockholm, 1980, sid.55 
87 Ibid, sid. 55 
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tillbakablickarna på barndomen och uppväxtåren. ”Hennes familj var hennes öde, /…/. 

Diktandet blir en nödvändighet för henne, ty hon måste befria sig från ett tryck”, skriver Olof 

Lagercrantz i sin avhandling Agnes von Krusenstjerna.88 Romanens tillkomst är en del i 

hennes beslut att slå sig fri och så här formulerar hon det: 

 

När jag nu står i begrepp att lämna den anständiga världen bakom mig – gör jag 
det i full medvetenhet om vad jag riskerar att förlora. Hem, kärlek, ordnat liv – 
och i stället ovisshet, äventyr m.m. Men jag har fått nog av högadel, av Gudstro 
och av sedlighet. Jag är icke ett barn på fem år, som ej ensam får gå över gatan! 
Jag är en liten bohemienne. Jag har det i blodet. Och jag går! Det finns ingen 
ursäkt för mig – jo, en. Jag har sett för djupt i livets sorger, jag har druckit för 
mycket av den bittra kalken. Jag behöver glädje – icke stränghet. Jag behöver 
frihet – ty jag vet vad det vill säga att vara i fängelse. 89

 
 
Agnes von Krusenstjerna väljer att berätta de fyra första kapitlen i Fattigadel del 1 i första 

persons berättarperspektiv. Orsaken till detta, vilket bekräftas i Fattigadel del 1,90 är att boken 

är så personlig och går så djupt in i henne att hon är tvungen att ange den tonen för att läsaren 

verkligen ska förstå varför hon har valt att utelämna sin familj på det sätt hon gör. Sedan byter 

hon till tredje person som berättarperspektiv, förmodligen beroende på att det blir alltför 

smärtsamt och utlämnande att vara den som avslöjar sin familjs hemligheter. Viveka ger sitt 

alter ego, Agnes, två motiv till varför hon vill att boken om henne själv ska bli färdigskriven. 

Det ena är att bevisa för sig själv att boken verkligen kommer att slutföras och det andra är att 

hämnas på sin familj.91 Hon ska med hjälp av tillkomsten av boken kunna slå sig fri från sin 

familj. Romansviten Fattigadel är ett försök att göra upp med de känslor av utanförskap och 

orättvisa som hon burit med sig allt sedan barndomen. Krusenstjerna formulerar det så här: 

 

Men det finns en liten skrivmaskin här i sydspanien i ett kloster som i timmar 
sjunger sina visor för mig, och den skrivmaskinens ljud skall en gång nå den 
arma fattigadeln som dånet från en elefanthjord… Då skall ´den siste bliva den 
förste´, och den förste, skall stiga ned från sin höga plats – nedknuffad av den 
vinande vind som uppstår när en elefanthjord drar förbi.92  

 

                                                 
88 Ibid, sid. 55f 
89 Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna, Stockholm, 1980, sid. 108 
90 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1, Stockholm, 1949, sid. 93 
91 Ibid, sid.  
92 Ibid, sid 36 
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När bokens huvudkaraktärer beskrivs i min analys dras paralleller till författaren själv och 

hennes anförvanter. Denna slutsats drar jag med stöd av författarens egna ord men också med 

stöd av Olof Lagercrantz som i sin biografi över Agnes von Krusenstjerna hävdar:  

 
I min barndom hörde jag hennes namn nämnas med skandaliserat vibrato i 
stämman och det eggade nyfikenheten. Vi visste då ännu inte, att hon i sin stora 
romanserie Fattigadel, som blev det sista hon skrev, skulle gå sin 
familjeverklighet så nära, att vem som helst med hjälp av en adelskalender 
kunde identifiera de uppträdande.93  

 

 

5.3 Syskonrivalitet 

Konflikten mellan Viveka och brodern Antonius vilken Viveka ger modern skulden för, är en 

bidragande orsak till det dåliga förhållandet mellan mor och dotter. Den inledande scenen i 

Fattigadel del 1 ger oss ett gott exempel på det. Modern försonas med Antonius och Viveka 

lämnas utanför. Viveka älskar sin bror och hatar sin mor och mellan modern och systern pågår 

en kamp om broderns kärlek. För Vivekas del är inte enbart differentieringen från modern ett 

trauma, parallellt med denna pågår ett för Viveka förvirrat spel mellan modern och brodern. 

Hon beskriver det så här vid försoningen i barnkammaren denna ödesdigra 

långfredagsmorgon 1903: 

 

Med lätta steg är han framme hos henne och slår sina armar om hennes hals. 
Hon är för upprörd för att ha hört hans svar, men hans smekning kommer tårarna 
att strömma utför hennes kinder. Hon lägger sig på knä på golvet och håller 
honom tätt tryckt i sin famn. Men över hans späda axlar blickar hennes blå 
ögon, fuktiga av tårar, med en spanande hård blick mot mig.94  
 
 

Vivekas beskrivning av brodern ger oss en bild av en pojke som är mer flickaktig till både 

utseende och karaktär än systern. Denna hans flickaktighet skapar förvirring hos Viveka. Det 

är ju hon som förväntas uppträda på det sätt som Antonius gör. Det som ytterligare förstärker 

konflikten hos den uppväxande flickan är att modern med förtjusta blickar och ord bekräftar 

broderns alltför, i Vivekas ögon, feminina framtoning. Denna känslomässiga kluvenhet skapas 

huvudsakligen av modern inför en både älskad och hatad broder. Viveka sitter och tittar på ett 

foto föreställande henne själv och Antonius. När hon tittar på fotot slås hon av starka känslor 

                                                 
93 Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna, Stockholm 1980, sid 7 
94 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1, Stockholm, 1949, sid 11f 
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av underlägsenhet gentemot brodern och hennes känslor av svartsjuka och utanförskap är 

uppenbara: 

 

Mitt ansikte är ilsket, fult och platt. Blicken, stirrar rätt fram, antagligen på 
mamma som försöker dansa och klappa i händerna. Men Antonius – å, vilket 
underbarn! Han står bredvid mig. Ögonen äro till hälften nedslagna så man kan 
se det ljuva svarta ögonfransarna. /…/ Långa guldgula korkskruvslockar, som 
min mor haft en oändlig omsorg med att lägga kvällen förut, svalla ned över den 
nedvikta vita stärkkragen. 95

 
 

 

 

5.4 Den goda fadern och den onda modern 

Första delen i romansviten Fattigadel handlar delvis om en frigörelseprocess där modern som 

det primära identifikationsobjektet kommer att ersättas av fadern vilket inte är helt ovanligt i 

kvinnliga utvecklingsromaner.96 Det är inte bara fadern som kommer att ha ett avgörande 

inflytande på Vivekas uppväxt utan även andra personer i hennes omgivning, bland annat 

lärarinnan Erna Abraham. I en episod i Fattigadel del 1 beskrivs det alldeles särskilda 

förhållandet mellan den unga dottern och fadern när de är på väg över ett gungande höstligt 

hav och den lilla flickan inte kan sova utan ligger och tittar på sin mor och tänker att denna 

kvinna kan inte vara min mor. ”Hon såg inte snäll ut, for det genom Vivekas huvud.”97 Då var 

hon tvungen att böja sig över britsen för att få syn på sin far. Det är fadern som lyfter över 

henne till sin säng och ger henne trygghet mot den rädsla hon känner inför modern. 

 

Upprepade gånger upplever Viveka sin mor, inte minst på det mentala planet, som en inbiten, 

självisk, destruktiv kraft i hennes liv och i kontrast till denna får fadersgestalten bli den som 

hon rider ut de starka känslostormarna med. ”Häxmetaforen” återkommer flera gånger i 

Fattigadel del 1 men där den tydligast är beskriven är episoden om ”Strykjärnet”.98 Lilla 

Viveka har en fruktansvärd dröm där hon ser ”sin mors ansikte upphettat, elakt men ändå med 

ett leende spelande på läpparna. Hon låg i sin säng och höll något i händerna – ett tungt 

strykjärn.” Modern lutar sig över fadern för att sätta strykjärnet över hans bröst och där 

vaknar Viveka full av ångest. Drömmen emanerar i en djupgående skräck för modern där 

                                                 
95 Ibid, sid. 17 
96 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson- Skrift och drift i trettiotalet, Stockholm, 198, sid. 151 
97 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1, Stockholm, 1949, sid. 106 
98 Ibid, sid. 304f. 
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Vivekas största fasa och det som utlöser skräcken är händerna och fingrarna hos modern. 

Berättelsen om ”Strykjärnet” tolkar också Agnes von Krusenstjerna själv i efterhand som en 

beskrivning av moderns förtryckande kraft över sin unga dotter.99  

 
Åratal efteråt förstod Viveka att hon haft rätt. Modern höjde detta tunga 
strykjärn mot henne för att pressa det mot hennes bröst. Hon ville icke döda 
henne, bara stryka henne slät och lika alla andra. Men hade icke det varit 
detsamma som döden?100  

 
Viveka söker skydd hos fadern. Han ger dottern den tillgivenhet, trygghet och 

tillfredsställande av behov som hon inte får av modern. ”Att erkänna fadern är att upptäcka 

sig själv som kvinna” menar psykoanalytikern Iréne Matthis i en artikel i Ord och Bild.101 

Denne gammelmodige officer är i boken beskriven med omtanke och kärlek, ja nästan med 

dyrkan. ”Jag kysser min faders hand, nästan som en undersåte.”102 Modern Sofia är beskriven 

med två genomgående karaktäristika, en hård genomträngande röst samt hennes oförmåga att 

lyssna till andra människor. Förmågan att intresserat lyssna till sin unga dotter besitter istället 

fadern. Idealiseringen av fadersgestalten är uppenbar i Fattigadel del 1 och han fungerar som 

moderns raka motsats. Det är inte hans maskulina karaktärsdrag som lyfts fram, utan hans mer 

kvinnliga drag som han visar i omsorgen om dottern. Detta ter sig märkligt eftersom fadern är 

yrkesverksam inom ett av de mer ”manliga” yrken som finns, yrkesmilitärens. I episoden ”En 

natt med pappa”103 framstår faderns och dotterns förhållande nästan som symbiotiskt. Viveka 

vaknar mitt i natten med magvärk. Som så många gånger förr kommer fadern till henne. För 

att skingra hennes tankar börjar han att läsa för henne från en roman som ligger uppslagen på 

bordet. Viveka är för liten för att förstå innehållet av vad fadern läser men det är något annat 

hon förstår: 

 

Hon flöt in i honom – var en del av honom själv, en liten droppe i hans blod. 
Hennes vilja blev till ingenting, och hon var så liten att hon kunde rymmas i 
hans slutna hand eller mellan hans vänliga läppar. Så smälte åter ramen kring 
tavlan där på väggen bort, och hon tyckte sig gunga hän över det svallande 
havet. Segelbåten som hon satt i var hennes far. Det vita seglet var hans redan 
grånade hår, tofterna hans starka armar. Hon vilade i honom så att hon inte 
kunde drunkna bland dessa böljande vågor, och han förde henne framåt, 

                                                 
99 Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna, Stockholm, 1980 
100 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1, Stockholm, 1949, sid. 22 
101 Iréne Matthis, Till kvinnlighetens arkeologi, Ord och Bild nr 8, 1978 
102 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1,  Stockholm, 1949, sid. 22 
103 Ibid, sid. 492f. 
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skyddande henne från det hiskeliga djupet. Nej hon skulle aldrig glömma 
honom!104  
 
 

Friden bryts av att modern Sofia kommer in i rummet spridande en oro med sin skrikiga röst 

och oroliga händer. Hennes uppenbarelse får Viveka att tänka på en stor sax: 

 

Sofia steg bullrande in. Hon flaxade omkring i rummet, och hennes skugga på 
väggen såg ut som en klippande sax av grotesk skapnad. Klipp! Klipp! Klipp! 
Det otroliga saxen klippte den ljuvliga nattens timme i trasor. Den slet och 
klippte som plågorna nyss slitit och klippt i Vivekas inälvor.105  
 

 
Den klippande saxen är en typisk freudiansk kastrationssymbol.106 Vid läsningen av denna 

episod ligger det nära till hands att skildra den ur ett freudianskt perspektiv med fokus på det 

oidipala komplexet. Den oidipala perioden i ett barns utveckling, allt enligt Freud, betyder att 

barnet erfar en starkt ”erotiskt” känslomässig bundenhet vid föräldern av det motsatta könet. 

Genom att välja fadern som sitt kärleksobjekt blir dottern moderns ”rival” och måste förvänta 

sig och frukta moderns bestraffning och hämnd. Straffet för incestuösa önskningar är 

kastration.107 Ytterligare en kastrationssymbol är strykjärnet i moderns hand, det som skulle 

stryka dottern ”lik” alla andra. Symptomatiskt var det i första hand avsett för fadern och 

därefter för dottern.  

 

David Sprengel, Agnes von Krusenstjernas make, har hävdat att Krusenstjerna aldrig varit 

influerad av Freuds teorier och att hon aldrig har använt sig av dessa teorier i sina texter. 

David Sprengel ville ge omvärlden en bild av en författarinna vars geni enbart inspirerades av 

naturliga instinkter hävdar Olof Lagercrantz.108 1930-talet var den period i Sverige när 

intresset för Freuds teorier var som allra störst. Tidningar av allehanda slag diskuterade hans 

ideér och hans namn figurerade i film- och bokrecensioner. Agnes von Krusenstjerna och 

hennes make kritikern David Sprengel fanns i kretsarna kring avant-garde tidningen Spektrum 

vilken var starkt påverkad av psykoanalysen.109 Krusenstjerna vistades dessutom långa 

perioder på mentalsjukhus där hon intresserade sig mycket för sitt eget ”fall” och enligt 

                                                 
104 Ibid, sid. 495 
105 Ibid, sid. 497 
106 Nancy Chodorow: Family Structure and Feminine Personality, (Woman, Culture and Society, ed. Rosaldo 
L),   1980 
107 Nancy Chodorow, Family Structure and Feminine Personality, Stockholm, 1980 
108 Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna, Stockholm, 1980 
109 Birgitta Svanberg, Sanningen om Kvinnorna, Stockholm, 1981 
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vittnen studerade hon också psykiatrisk litteratur.110 Trots detta kan det mycket väl vara så att 

fastän Agnes von Krusenstjerna kände till Freuds teorier om kvinnlig utveckling är det inte 

alls säkert att hon delade hans uppfattning. 

 

 

 

5.5 Lärarinnan som förebild 

I Fattigadel finns en analogi som knyter an till Mia Stenman i Mor gifter sig som också hon i 

lärarinnan finner ett nytt objekt i frihetskampen. För Mia blir hon en ljuspunkt i den grå och 

trista tillvaron. Lärarinnan är moderns raka motsats: beläst, kunnig och modern och inte alls 

en kvinna som följer männens minsta vink. Lärarinnan får modern att framstå som okunnig 

och simpel. I Fattigadel del 1 dyker hon upp som den judiska lärarinnan Erna Abraham. 

Viveka kom att beundra sin lärarinna, mycket beroende på att hon tillhör den nya klass av 

yrkesverksamma, självförsörjande kvinnor vilka skänker hopp och livsmod till den 

uppväxande flickan. Detta nya kvinnoideal verkar i stark kontrast mot de instängda kvinnor i 

Krusenstjernas familjekrets vilkas främsta uppgift är att bevara familjen och dess traditioner 

och livaktigt tillse att ingen obehörig slipper in och att ingen slipper ut utan deras 

godkännande. Lärarinnans ställning i den lilla staden är komplicerad utifrån det faktum att 

hon är judinna. Judehatet finns under ytan i det lilla samhället och antyds ibland men är inte 

direkt uttalat. Viveka anar att det förhåller sig på det sättet utifrån de vuxnas kommentarer. 

”Med förvåning mindes Viveka senare i sitt liv denna främmande svarta svan som slagit sig 

ned i deras matsal. Hon passade lika illa i den småborgerliga staden. Folk pratade om 

henne”.111  

 

En flicka blir ofta mycket kritisk mot sin egen familj, i synnerhet mot modern, 
och kan idealisera en väninnas mor eller familj … modern och hemmet står för 
de dåliga och världen utanför familjen för de goda. Eller också kan hon på alla 
sätt försöka att inte vara som sin mor. Hon kan idealisera en kvinnlig lärare, en 
annan vuxen kvinna eller äldre flicka .112

 
 

Viveka ser lärarinnan som en bundsförvant i frihetskampen och detta förstärks ytterligare när 

hon förstår att även lärarinnan ogillar hennes mor. ”När överstinnan försvunnit betraktade 

fröken Abraham tankfullt Viveka. Hon tyckte inte om hennes mor, och ännu mindre om 
                                                 
110 Ibid, sid. 167 
111 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1, Stockholm, 1949, sid. 254 
112 Iréne Matthis, Till kvinnlighetens arkeologi, Ord & Bild, nr. 8, 1978 
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Desiderias”. ”Det är de självförsörjande kvinnorna, som står för hoppfullhet och livsmod i 

Fattigadel. Inte bara de oförtrutna hembiträdena och kokerskorna, utan också 

yrkesverksamma medelklasskvinnor, exempelvis lärarinnor.”113 Erfarenheten blir detta till 

trots, att kärleken till lärarinnan inte leder ut ur den gamla kvinnovärlden, åtminstone inte för 

arbetarklassens döttrar. ”Tvärtom ristas den gamla modersvärlden och den nya kärlekens 

värld in i en enda enhet.”114 Mias mor säger vid ett tillfälle att ”man kommer ingen vart” och 

den profetian avser Mia Stenman såväl som Viveka von Lagercrona vad avser 

identifikationsprocessen för den uppväxande dottern. Predestionationstanken löper som en röd 

tråd genom handlingen och flickans öde är att ta efter sin mors roll som kvinna, om inte som i 

Mias och Vivekas fall, de distanserar sig ifrån sina mödrar. 

 

6 Mor gifter sig 
6.1 Mias uppväxt 

I Mor gifter sig som den första romanen i en trilogi,115 får läsaren följa flickan Mia Stenmans 

uppväxt under några år kring sekelskiftet i fabriksstaden Norrköping. Mias utveckling kan 

beskrivas som en begynnande frigörelseprocess från modern Hedvig Stenman, men också 

som ett oidipusdrama där Mia steg för steg ersätter modern som primärt kärleksobjekt med 

andra relationer. Bland andra till lärarinnan och så småningom till den först så förhatlige 

styvfadern Albert Stenman. Förhållandet till modern utvecklas från symbiotisk enhet, med 

modifikation, till ambivalens och begynnande differentiering. Avskyn mot män och misstron 

mot styvfadern byts sakta ut mot accepterande. 

 

I Mor gifter sig får vi följa Mia Stenmans utveckling från cirka sex till nio års ålder. Enligt 

författarinnan Moa Martinson utgör romanen ett närapå autentiskt återgivande av hennes egen 

barndom och uppväxt på samma sätt som Agnes von Krusenstjerna i inledningen till 

Fattigadel del 1 också hävdar att de händelser hon återger är biografiska.116 Att Mor gifter sig 

dessutom är skriven i jagform förstärker ytterligare detta faktum. I inledningen av romanen 

lever Mia i ett mycket nära förhållande till modern Hedvig trots att hon varit utackorderad 

under en längre tid. Trots att Mia, som det sägs är på ”sidolinjen”, har kontakten mellan mor 

                                                 
113 Red. Marie Louise Ramnefalk och Anna Westberg, Kvinnornas LitteraturHistoria, Barbro Backberger, 
”Samhällsklass och kvinnoliv - en studie i Agnes von Krusenstjernas och Moa Martinsons författarskap”, 
Stockholm, 1981, sid 389 
114 Eva Adolfsson, I gränsland, Essäer om kvinnliga författarskap, Stockholm, 1991, sid. 72 
115 Trilogin omfattar Mor gifter sig (1936), Kyrkbröllop (1938) och Kungens rosor (1939) 
116 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1, Stockholm, 1949, sid. 36 
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och dotter bibehållits under tiden. Men nu ska Hedvig till att gifta sig och Mia får därför 

komma hem och bo hos sin mor. Handlingen utspelar sig i Norrköping där Hedvig försörjde 

sig 1894–1896 som arbeterska vid Norrköpings ylleväverier.117 Levnadsförhållandena var 

svåra men misären tycks dock inte ha tärt alltför mycket på förhållandet mellan Hedvig och 

Mia, tvärtom. Eländet tycks ha svetsat samman mor och dotter och båda när en dröm om ett 

drägligare och anständigare liv. Fattigdomen och den ständigt hotande svälten är faror som 

hela tiden finns närvarande men för Mia finns det största hotet i form av männen och då i 

synnerhet styvfadern. Mia är fortfarande bara ett barn, ett barn som uteslutande identifierar sig 

med den kvinnliga värld i vilken hon vuxit upp. Denna värld definierar sig i motsats till den 

manliga och Mia har hittills betraktat männen lite på distans. Hon upplever männen som 

ovårdade och obehagliga och de bör helst hållas på avstånd. ”Gubbar var jag rädd för. Min 

erfarenhet av gubbar var: snus, brännvin, eder och elakhet. Andra värre saker att förtiga.”118 

Kvinnovärlden tycks alltid vara i konflikt med männens värld och de olika intressena och 

strävandena är på ständig kollisionskurs. 

 

6.2 Mias annalkande frihetsprocess 

Mias begynnande differentiering är ett faktum och hennes tilltagande ambivalens inför 

modern är tydlig. Hon vill på en gång likna modern och markera ett särskiljande. Då Hedvig 

är smal och rapp finner Mia henne både vacker och märkvärdig att lyssna till, men då den 

glåmiga och fula barnaföderskan är i antågande är Mia den första att ta avstånd ifrån henne. 

När Hedvig är gravid får Mia större frihet och hon tvingas därmed till större självständighet. 

Den barnsliga, trygga relationen till mor börjar lösas upp. När Hedvig är havande kompliceras 

förhållandet ytterligare på grund av att Mia vill vara både stor och liten, beroende och 

oberoende. Hon njuter av att klara sig själv men hon vill också vara liten och hjälplös i mors 

famn. 

 

Jag ville gärna gå fram och smeka mor, men det var som om något höll mig på 
avstånd. Jag hade inte behov av att smeka henne, utan jag liksom kände att hon 
skulle tycka om att jag gjorde det. Men mor var inte densamma nu, hon var så 
långt ifrån mig, hon hade så många hemligheter och hon var upptagen av min 
styvfar och sitt illamående. Jag tyckte synd om henne och ville ta hand om 

                                                 
117 Red. Marie Louise Ramnefalk och Anna Westberg, Kvinnornas LitteraturHistoria, Barbro Backberger, 
”Samhällsklass och kvinnoliv – en studie i Agnes von Krusenstjernas och Moa Martinsons författarskap”, 
Stockholm 1981, sid. 397 
118 Moa Martinson, Mor gifter sig, Stockholm, 1979, sid. 155 
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henne men jag ville inte vara nära henne. Jag kände att hon tillhörde något som 
jag inte förstod och inte hade minsta del i.119

 
 
 

Med hänvisning till den dikt som finns i inledningen av Mor gifter sig vilken berättar om de 

ogifta mödrarna och den konsekvens deras kärlek utanför äktenskapet har fått i form av ett 

”oäkta” barn måste man ta i beaktande att Mias och Hedvigs förhållande var speciellt. Det 

faktum att Mia fötts utanför äktenskapet och uppfostrats av en ensamstående mor var i sig 

utmanande för samtiden. Mia vill så gärna befria sig ifrån det hårda liv och de vedermödor 

som hon såg sin mor genomlida. Hon vill bli som lärarinnan, lärd och bildad. Men det finns 

en tydlig ambivalens i det faktum att Mia är på väg att bli kvinna och vilka möjligheter fanns 

det för en fattig arbetarflicka som hon att göra sina egna val? Tanken på att de ”oäkta” barnen 

också de kommer att gå ”genom elden” för att få dansa med kärestan precis som deras mödrar 

tidigare har gjort ger en känsla av predestination. Döttrarna kommer också de att leka med 

elden – kärleken, vilket senare kommer att få konsekvenser precis som för deras mödrar. 

Döttrarna kan aldrig bli fria, de är dömda att återupprepa sina mödrars öden.  

 
”Det brinner en eld, han brinner så klar, 
han brinner i tusen kransar. 
Jag vill genom elden gå och med min käraste dansa.” 
/…/ 
Våra anleten voro så nakna 
Och ögonen voro så klara, 
Som på lungsjuka dödsdömda präster, 
Ty vi voro de oäkta barnen 
Våra mödrar var ogifta kvinnor. 
/…/120

 

Eva Adolfsson menar att ”Våra mödrar” parafraserar en folkvisa och ger en känsla av 

samhörighet och identifikation med det folkliga berättandet.121 Dikten sammanfattar i vissa 

stycken hela den följande romanens innehåll, blicken på de övergivna barnen, sedan blicken 

på deras mödrar, också de i sanning utdrivna ur paradiset. Likheten med folkvisan och dess 

upprepningar förstärker solidariteten mellan döttrarna och mödrarna.122 Dikten är gåtfull och 

min tolkning ligger nära Ebba Witt-Brattströms i det hon hävdar att: ”bjuda in läsaren att delta 

                                                 
119 Moa Martinson, Mor gifter sig, Stockholm,1979, sid. 90 
120 Ibid,  sid. 7 
121 Eva Adolfsson, I gränsland, essäer om kvinnliga författarskap, Stockholm, 1991, sid. 95 
122 Ibid, sid. 95 
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i ett ”vi” som är förenat med ”våra” mödrar.123 Eva Adolfsson hävdar också att elden 

symboliserar kärleken och att döttrarna är dömda att återupprepa mödrarnas öde. Elden och 

kärleken har i hennes tolkning två betydelser, dels kärlekens sociala konsekvenser men också 

elden som gåta, frestelse och lysande dröm. Elden kan också ses bekräftande kvinnornas 

gemenskap.  

 
Samtidigt som den realistiska berättelsen fortsätter att berätta om det som hindrar, om 
”sexualdriftens pris”, för mödrar och döttrar – och strax efter att flickan har lärt sig att tända 
de vuxna kvinnornas eld, i en glimt visar fram också sexualdriftens pris för mannen: 
styvfadern, smittad av en könssjukdom, i förtvivlade tårar. Och Mia ser honom, för första 
gången fylld av medömkan.124

 
 
 
6.3 Den onda och goda Hedvig 
 

Barnet får ofta en frustrerande uppfattning av modern när hon/han märker att modern hyser 

intressen som inte rör barnet. Härvidlag sker en uppdelning i den goda och onda modern.125 I 

Mor gifter sig är bilden av Hedvig tudelad enligt mönstret den goda och den onda modern.126 

Bilden av den omnipotenta modern som barnet uppfattar rimmar ofta illa med verklighetens 

mamma som varken kan eller vill stå till tjänst närhelst barnet så önskar. Detta blir en 

svårhanterlig och smärtsam upptäckt för barnet som leder till ångest och frustration. De starka 

känslorna orsakar enligt psykoanalytiker en klyvning av modersbilden i barnets 

förställningsvärld. Modern delas i en god och en ond hälft, Iréne Matthis förklarar: 

 

Bilden av denna pre-oidipala moder är ofta splittrad i två till synes helt 
oförenliga bilder. Den ena representerande en alltigenom ond, opålitlig, hotfull 
och straffande moder, myternas drake och sagornas häxa eller styvmor. Men där 
finns också den andra bilden, där modern förutsätts ha allt det goda som de 
(barnen) önskar sig, givmildheten, kärleken, toleransen och förståelsen.127  
 

 
En flickas ambivalenta förhållande till sin mamma och till sin egen identitet bottnar enligt 

Matthis i denna klyvning, en konflikt som kan förstärkas då flickan börjar frigöra sig. Bilden 

av den onda modern skapar en rädsla för något hotfullt och okontrollerbart i den egna 

kvinnligheten. Mias förnekande av sin könsroll blir inget permanent tillstånd. I samband med 

                                                 
123 Eva Adolfsson, I gränsland, essäer om kvinnliga författarskap, Stockholm, 1991, sid. 95 
124 Ibid, sid. 97f. 
125 Iréne Matthis, Till kvinnlighetens arkeologi, Ord och Bild nr 8, 1978. 
126 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson – Skrift och drift i trettiotalet, Stockholm, 1988, sid. 217f. 
127 Ibid, sid 20 
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att hennes oidipala kris och separationsångest passerar klimax förbyts hennes negativa attityd 

så småningom i nyvaket intresse. Tiden för romanens början, tiden före Albert Stenman, kan 

liknas vid det preoidipala barnets och moderns symbiotiska relation.128 När styvfadern 

kommer in i bilden förändras hela scenariot. Hedvig som redan tidigare haft så ont om tid blir 

nu än mer upptagen. Dagen för giftermålet är den hittills enda då Hedvig haft möjlighet att 

bara vara mamma åt Mia.  

 
Det var den ljuvligaste eftermiddagen i hela min barndom. Det var enda gången 
jag fick orden hem, mor klara för mig, och det blev ett minne för livet. Vi drack 
kaffe ensamma, tysta och högtidliga. Om kvällen kom min styvfar. Mor och jag 
hade haft hem en halv dag.129

 
Styvfadern Albert dyker upp och Mias dröm om ett hem och en mor kommer inte att 

förverkligas på det sätt hon önskar. Det nya förhållandet upplever Mia som fruktansvärt. Hon 

reduceras till en biroll. Den trygga, självklara gemenskapen med mor, det lilla som fanns, slås 

i spillror. Albert gör ett plumpt intryck och blir naturligtvis utsatt för svartsjuka och misstro 

från Mia. Plötsligt känner hon att hon står ensam inför den nya enheten Hedvig och Albert. 

 

Jag tyckte att han var avskyvärd. Och mor stod och skrattade så gott att jag 
tyckte hon också var avskyvärd. De med sitt smussel och skratt åt en annan 
jämt! Osams var de och slogs ibland, men nog höll de ihop mot mig alltid.130

 
 
För den unga Mia aktualiserar äktenskapet en konflikt mellan en god Hedvig med egenskaper 

kopplade till tiden före giftermålet, och en ond Hedvig med bindning till styvfadern. Den 

goda Hedvig älskar bara Mia och tar hennes parti i alla väder. Hon är rättvis, ordentlig, 

beundransvärd, stark och duktig. Den goda Hedvig utgör en rest av symbiosen mor – dotter 

som Mia kan förstå och som hon kan spegla sig i. Efter en snöplig skolinskrivning framträder 

detta i dialogen mellan mor och dotter som illustrerar ett ögonblick av total samstämmighet då 

de talar som vore de en enda person. 

 
Mor trätte om lärarinnan hela vägen hem till pappersbruket, där min styvfar 
hade hamnat på hösten. Jag hjälpte henne så gott jag kunde. Jag borde ge sjutton 
i skolan, sa mor/…/ Så fortsatte vi att träta om lärarinnan, mor och jag. Vi gick 

                                                 
128 Nancy Chodorow menar i Femininum-Maskulinum; modersfunktion och könssociologi, (Stockholm 1988 sid 
173f) att oidipuskomplexet hos flickor utmärks av att det inte föreligger något fullständigt objektsbyte, någon 
fullständig oidipal lösning vilket är fallet hos pojkar. Detta i motsats till den traditionellt freudianska synen. 
129 Moa Martinson, Mor gifter sig, Stockholm, 1979, sid 11f. 
130 Moa Martinson, Mor gifter sig, Stockholm, 1979, sid. 162. 
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där så väldigt nernästa. Vi hade gått för att skriva in oss i skolan och få beröm 
för redan förvärvade kunskaper, men lort på lång sticka fick vi.131

 
 

Detta bakslag var ett av många där Hedvig och Mia i förväg trodde att de skulle få beröm 

därför att Mia var duktig och flitig i skolan och hade förvärvat kunskaper utöver det vanliga. 

Detta förödmjukelsens ögonblick delar mor och dotter och för ett ögonblick förenas de båda i 

samma känsla av underlägsenhet. 

 

Den goda modern uppenbarar sig också då Hedvig försvarar Mia gentemot styvfadern när han 

ogillar att Mia inte vill salta sitt ägg: 

 

-Låt henne äta som hon vill, sa mor. 
-Ja, men där är ju för djävligt, det har man väl aldrig hört talas om, det är ju att 
förstöra maten, du ska väl lära ungen äta som folk. 
-Det är mycket som sker som du inte hört, säger mor förargligt. 
-Ungen ska salta ägget, annars får hon gå ifrån bordet skriker han. 
/…/ 
-Du är som en småaktig fattistukäring, skrek hon. Du är lik den där fina mostern. 
Och så tog hon mitt ägg och slog det i ansiktet på min styvfar.132  

 
 
Den onda modern däremot är en kvinna som inte Mia känner. Hon är en frånstötande, oftast 

gravid styggelse som inte bryr sig om Mia utan bara om Albert eller någon annan i 

omgivningen. Modern är i Mias ögon en orkeslös och gnällig främling. På det hela taget ”som 

en gammal käring”: 

 
Jag stod där i dammet och rev mig i huvudet och var skamsen på mors vägnar. 
Det var så förnedrande detta att mor satt vid landsvägskanten och kräktes. Hon 
var likblek i ansiktet. Den fula sjalen hade glidit ned. Håret hängde i nacken och 
hon såg ut att inte alls vilja resa sig igen.133

 
 
I Mias ögon är det den onda modern som har ingått äktenskap med Albert Stenman och det 

tycks på något sätt ha sitt ursprung i den gåta som den vuxna sexualiteten utgör. Detta 

mysterium som Mia ännu bara anar men som mot hennes vilja pockar på uppmärksamhet och 

det som hotar att helt utplåna hennes bild av den goda Hedvig. Främst lockas alltså denna 

vedervärdiga kvinna fram när modern ”börjar hanka och gnälla och må illa.” När Hedvig blir 
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tjock och tung är tillvarons trygghet och ordning hotad. Den onda modern kommer på besök 

och låter Mia springa vind för våg, lortig och hungrig. 

/…/ 
Nu började förnedringens tid, fast det förstod jag inte då. Det var den ovissa 
brödkakans tid. 
/…/ 
Det blev lössens och de smutsiga förklädenas tid och skolk från skolan. Det 
började blåsa tattarvind över dagarna. 
/…/ 
Jag var inte alls prydlig längre. Jag traskade barfota bredvid mor i solkigt 
förkläde och rufsig fläta.134

 
För Mia är graviditeterna intimt förknippade med den skrämmande uppenbarelsen av den 

onda modern. Ebba Witt-Brattskriver skriver i sin avhandling att Mor gifter sig är en 

”förvandlingskod”, ett lösenord för den onda moderns apparition, som sammanfaller med 

Hedvigs tre graviditeter. Den onda modern avlöser då den ”smala och rappa” mor som Mia 

älskar och är stolt över, och som talar ”íntressant” . Istället dyker en knäckt och ovårdad 

person upp som ser ut som en ”gammal kärring”. Släktskapen med den slafsiga personen 

betackar sig Mia för. 135

 
Mia har dessutom förfärliga erfarenheter av att när modern väntar barn och blir svag då 

lämnar Albert henne i sticket och tar tillfället i akt att börja supa och träffa andra kvinnor. 

Eftersom han knappt bidrar till försörjningen tvingas Hedvig till hårt arbete under hela 

havandeskapet, trots illamående och trötthet: 

 
Han har gått ifrån mig. Jag har inte fått ett öre av honom på två månader, och nu 
är jag på det viset igen. Jag tror inte han vet av det en gång. Fast det vet han väl, 
han brukar alltid sticka av då det blir fråga om sånt.136

 
Konsekvensen av eländet blir att Mia mer eller mindre får ta hand om sig själv under 

”förnedringens tid”. Dessutom leder det tunga arbetet och halvsvälten till att Hedvigs foster 

far illa, de dör ett efter ett strax efter förlossningarna, ofullgångna. Med allt i färskt minne får 

Mia ångest så fort ”fröken med väskan”, som barnmorskan kallas, kommer på tal. Män 

skrämmer henne eftersom hon ger dem skulden för kvinnornas och hennes egna svåra villkor. 
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Att kvinnorna skulle känna lust till männen vill hon inte veta av och att modern ändå undrar 

”om han kommer hem till kvällen” ter sig mycket märkligt.  

 

 

 

6.4 Nya förebilder  

I Mias fall kom lärarinnan, på samma sätt som hos Viveca von Lagercrona i Fattigadel, att bli 

en ljuspunkt i den gråa och trista tillvaron. Lärarinnan är moderns raka motsats. Hon är beläst, 

kunnig och modern och kom att bli ett ideal för den uppväxande Mia. Beundran för lärarinnan 

är nästan som en förälskelse och får modern att framstå som okunnig och simpel. Dessa 

känslor får Mia att känna att hon har svikit mor. Här framstår trots allt en djupgående 

solidaritet mellan mor och dotter. Det var dock inte bara lärarinnan som kom att bli objekt för 

Mias ohöljda beundran. Mannen ifråga är en fattig skomakare som bor i Kolmården med sin 

stora familj. De bor i en stuga i skogen fjärran från allt överflöd. Det vilar en harmonisk 

känsla av glädje och kärlek över hemmet och familjen trots fattigdomen. För första gången i 

livet möts Mia av en vuxens intresse och respekt. Detta möte kom att sätta djupa spår främst 

för att stämningen och familjens förhållningssätt gentemot varandra är väsensskilt det Mia är 

van vid. Mannen i huset sköter traditionella kvinnosysslor och han är dessutom varmt religiös, 

spirituell och fantasifull. Mot hustru och barn är han öm och öppet kärleksfull och de små 

möts med samma hänsyn som de vuxna. Mia sänder en skuldtyngd tanke hem till mor och i 

jämförelse med detta framstår hemförhållandena i en sorglig dager och hon skäms över 

Hedvig och Albert. 

Olgas ord kom mig att tänka på min mor och styvfar som satt ensamma där bort 
i huset på slätten. Det var bra att de var kvar där borta. Fast mor, hon skulle nog 
ha trivts här, men min styvfar, aldrig i livet.137

 
Mia gör ytterligare en fantastisk upptäckt, skomakaren skriver poesi precis som hon själv. Det 

är något annat än styvfaderns fyllevisor som Mia nu skäms över att hon memorerat. En ny 

värld öppnar sig, en värld fjärran från statarstugornas kulturella öken. Mia får högläsa en vers 

som hon skrivit och skomakaren beundrar hennes färdighet. Även den högt skattade 

lärarinnan uppmuntrade Mia till läsning och diktning. Ett hopp har tänts för Mia. Hon har nu 

förstått att det finns annat än fattigdom och kamp för brödfödan. Mia när en dröm om att bli 

något, hur nu det skulle gå till för fattigt folk som varken hade pengar eller inflytande. 

Drömmen har dessutom en hake som binder henne vid hennes ursprung, solidariteten med 
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modern. Mia är kluven mellan sin önskan att undvika moderns öde och sin starka medvetna, 

identifikation med modern som kvinnlig förebild.  

 
Kvinnor kopplar intimitet till likhet och behåller i grund och botten det 
ursprungliga kärleksobjektet som mall för total närhet. Mia-trilogin skulle med 
denna förklaring kunna sägas tala till en omedveten önskan hos framförallt 
kvinnor om bekräftelse genom likhet.138  
 

Trots solidariteten med modern har Mia sett att det finns en annan verklighet, en önskan om 

ett annat sätt att leva växer fram hos den uppväxande flickan. Mias förnekande av sin könsroll 

blir inget permanent tillstånd. I samband med att hennes oidipala kris och separationsångest 

passerar klimax förbyts hennes negativa attityd så småningom i nyvaket intresse. Små detaljer 

ger intrycket av att en annan mer mogen Mia börjar träda fram i den gamlas ställe. 

Könsdriften och spänningen mellan modern och Albert, mellan kvinnor och män ter sig 

fortfarande främmande och frånstötande men Mia har börjat resignera, acceptera. När modern 

åter blir gravid känner Mia den välbekanta oron inför framtiden, men situationen utgör inte 

längre ett överväldigande hot. 

 

Mor svettades och mådde illa och jag fick vänta på henne som vanligt när 
kväljningarna kom. Allting var i sin ordning, jag började bli van. Det gjorde mig 
ingenting längre att mor stod och kräktes när folk gick förbi.139

 
Också förhållandet till styvfadern mjukas upp. Inte så att känslorna svallar över och inte så att 

det är frågan om ett byte av kärleksobjekt i någon oidipal mening, men en slags kontakt börjar 

växa fram. Mia är inte så hårdnackat avvisande gentemot Albert som tidigare: 

 
Min styvfar körde halm från en stack på ägorna och jag åkte med honom på 
lasset ända till middagen, då vi kom hem i sällskap och var gruvligt sams. Mor 
såg litet orolig ut när jag kom. 
-Du hade inte lov att vara borta, sa hon. 
-Jag lovade henne, sa min styvfar, hon har ju inga barn att leka med. 
Där fick mor.140

 
Mia börjar även i andra sammanhang att omvärdera sina åsikter. Styvfadern verkar inte vara 

en buse rakt igenom. Bakom den odugliga och nyckfulla tyrannen anar Mia en människa, 

mannen Albert som Hedvig tycks finna något värdefullt hos. Mia ogillar honom fortfarande 

och hon ursäktar inte hans klandervärda beteende men konturerna av hans person börjar träda 

                                                 
138 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson – Skrift och drift i trettiotalet, Stockholm, 1988 
139 Moa Martinson, Mor gifter sig, Stockholm, 1979, sid. 263 
140 Ibid, sid. 145 
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fram, han utgör inte mer ett hot bortom all kontroll. Hon är inte lika rädd och när Albert i 

slutet av boken krälar i stoftet inför en förlåtande Hedvig, ångerfylld och med svansen mellan 

benen är Mia kluven: 

 
Han skulle aldrig gå mer. Var det detta jag ville? Nej, det var det inte, men vad 
jag ville, visste jag inte. En elak man satt och grät i natten, så måste man säga 
något, göra något.141

 
Mia och Albert börjar närma sig varandra och Mia ser alltmer en förebild i Albert. Han blir en 

spännande person i hennes ögon, en person med kvaliteter bortom hennes och moderns 

horisont. Albert har en bok, en underlig bok, en fackföreningsbok. Albert har blivit så 

märkvärdig:  

 
-Jag har min bok, mig kommer de inte åt. 
En bok, en viktig bok som kunde skydda folk. Min styvfar blev mer och mer 
annorlunda, tyckte jag. Han var inte alls lik den, som jag tyckte så illa om. Det 
var mer luft och rymd omkring honom än om mor. Och här gick han med en 
underlig bok.142

 
Fackföreningsboken, en symbol för Mia om en möjlig framtid som nu skymtar långt borta i 

horisonten. För de arbetandes skara är de stora samhälleliga förändringarna såsom 

fackföreningar, rösträtt både för män och kvinnor samt början till vad som senare kom att 

kallas det svenska ”folkhemmet” satta i rörelse vilka successivt kommer att påverka det 

svenska samhället från seklets början och framåt.  

 

Trots att Mia är så liten som nio år har hon fått utstå många prövningar under det år romanen 

utspelar sig. Initialt levde hon i symbios med sin mor men när styvfadern kom in i bilden blev 

dotterns och moderns förhållande ett annat. Mia fick lära sig att ta hand om sig själv särskilt 

när moderns återkommande graviditeter gav sig till känna. Då inträdde den ”ovissa 

brödkakans och förnedringens tid”. Hon kom också att förstå att när man lever i fattigdom är 

man predestinerad att återuppleva sin mors öde vilket hon erfor i den starka identifikationen 

hon kände med den egna klassens kvinnor. Trots identifieringen kom Mia att i perioder 

distansera sig från sin mor vilket var nödvändigt för att Mia skulle bli ett eget subjekt.  Starkt 

bidragande i denna självständighetsprocess var styvfadern och hans spännande och mystiska 

bok som öppnade nya världar för Mia. Hon som tillhörde de undertryckta i samhället hade fått 

kunskap om att det kanske fanns någonting som kunde förändra deras fattiga tillvaro. 

                                                 
141 Ibid, sid. 278 
142 Ibid, sid. 282 
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7 Diskussion 
 
Mor- dotterrelationen är ett vanligt tema i kvinnliga utvecklingsromaner som symtomatiskt 

nog ofta inkluderare en vansinnig eller elak moder inkapabel till en normal emotionell 

förbindelse med sin dotter.143 Barnets första kärlek och identifikationsobjekt är modern. Detta 

gäller oavsett om barnet är en flicka eller en pojke. En pojkes identitetsutveckling innebär ett 

totalt frigörande från modern, ett utskiljande som bekräftar att han är olik mamma – av ett 

annat kön. För flickan däremot föreligger inget sådant ”brott” i modersrelationen. Eftersom 

hon är av samma sort som sin moder innebär hennes fortsatta utveckling också en fortsatt 

identifikation med modern. Detta nära förhållande utgör flickans solida grund men samtidigt 

som det innebär en svårighet när det gäller utformandet av en egen och från mamman avskiljd 

identitet.144

 

I den uppväxande Mias fall var hon dotter till en ensamstående textilarbeterska och moderns 

liv uppehölls huvudsakligen vid att ordna tak över huvudet till sig och sin dotter. Hon hade 

inga stora ambitioner här i livet mer än att kunna ta hand om sig själv och sin avkomma. I 

förordet till Mor gifter sig säger Moa Martinson att ”huvudpersonen i denna bok är min 

mor”145 och de orden ger stöd till att tolka innehållet självbiografiskt.  Martinson fortsätter i 

samma förord med att förklara på vilket sätt hennes mor reagerade inför den kritik hennes bok 

fick ”[d]i kräkena begriper inte dä´ här, lika bra du slutar skriva, dä´ tjänar ju inget till, ja´ 

tycker dä ´ä´ generande att se dej nämnas i tidningarna jämt å samt.”146 Modern ger här 

uttryck att hon inte riktigt förstår varför hennes dotter ska synas i tidningarna och att det 

dessutom är skamligt att synas offentligt på det sätt dottern gör. Samtidigt är modern ”Moas” 

främsta supporter i det att hon ser nödvändigheten i att dottern skriver deras historia ur ett 

samhällsperspektiv och berättar hur livet för dem och andra fattiga människor har varit. Det 

finns en kvinnohistoria väl värd att berätta. Modern säger till Mia vid ett tillfälle: ”Man 

kommer ingen vart. Lika litet när man är död som när man lever. Man är där man är och får 

                                                 
143 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson – Skrift och drift i trettiotalet, Stockholm,1988, sid. 212f. 
144 Nancy Chodorow, Family Structure and Feminine Personality, (Woman, Culture and Society, ed. Rosaldo L),  
Stockholm, 1988, sid. 17 
145 Moa Martinson, Mor gifter sig, Stockholm, 1979, sid. 5 (förordet) 
146 Ibid, sid 5 (förordet) 
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vara den man är i evigheters evighet.”147 Hur man än försöker att förändra sitt liv när man är 

fattig går det inte och hur kvinnorna än försöker är de predestinerade att återupprepa sina 

mödrars öde och bli kvar i sin klass, vilket särskilt gällde för arbetarkvinnan. Enligt Nancy 

Chodorow internaliserar dottern likhet i förhållande till modern och att den är påverkad av de 

yttre social betingelser som omger dem.148 Detta är Mia Stenman och hennes mor Hedvig 

mycket goda exempel på i Mor gifter sig. Hedvig och Mia hade ett gott förhållande till 

varandra förutom när styvfadern och de många graviditeterna kom in i bilden. Under dessa 

perioder fick Mia verkligen erfara hur hårt och besvärligt livet kunde vara när modern var 

upptagen med annat och åsidosatte sin dotter. I övrigt identifierade sig  Mia med sin mor och 

arbetarklassen vilken hon tillhörde livet ut. I den uppväxande Viveka von Lagercronas fall i 

Fattigadel del 1 finns ett underliggande hat till hennes mor Sofia von Lagercrona. Detta hat är 

som mest tydligt i konkurrens med hennes äldre bror Antonius som modern tydligt 

favoriserar. Detta hat har också sin grogrund i klassperspektivet. De tillhör aristokratin och i 

den var konventioner och kvinnans förväntade roll mycket tydliga. Ett brott mot rådande 

konventioner kunde få allvarliga följder som i Agnes/Vivekas fall i det att familjen kom att 

förskjuta dem. Viveka längtar efter frihet och omnämner sig som en ”bohemienne”, som vill 

möta livet i frihet vilket var otänkbart i hennes familjekrets. 

 

Mitt arbete har handlat om två litterära karaktärers konfliktfyllda förhållande till sina mödrar i 

trettiotalets Sverige. Flickorna kommer från två vitt skilda sociala skikt i samhället som var 

satta under stor förändring. Viveka von Lagercrona, dotter till en åldrande överste med 

rötterna i den svenska överklassen och arbetarflickan Mia Stenman, dotter till en 

ensamstående mor. En arbetarklass och en överklass som kom att genomgå stora samhälleliga 

förändringar under dessa flickors uppväxt. Fackföreningar bildas såväl som att rösträtten blir 

allmän för både kvinnor och män. Grunden kom nu att läggas till det vi kallar det svenska 

”folkhemmet”. Detta faktum skulle komma att få en stor betydelse för de uppväxande 

flickornas sökande efter sin egen identitet. Inte bara att de stundtals hade djupa konflikter till 

sina mödrar och den påverkan detta skulle komma att få på deras respektive 

identifikationsprocess. De yttre förhållandena i form av ett Sverige mellan två världskrig kom 

också det att avspegla sig i deras liv. Skillnaderna mellan de båda författarnas villkor var stora 

och uppenbara men detta till trots fanns det saker som förenade dem. Båda strävade efter 

gemenskap med kvinnor och Agnes von Krusenstjerna hyllar ofta kvinnokollektivet i sina 

                                                 
147 Ibid, sid. 248 
148 Nancy Chodorow, Femininum – Maskulinum, modersfunktion och könssociologi, Stockholm, 1988, sid. 17 
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texter. Moa Martinson levde allt som oftast i nära relationer med kvinnor och i hennes liv 

framstod ganska tidigt nödvändigheten av att kvinnorna höll ihop för att förändringar skulle 

kunna åstadkommas. I Mias liv, i Mor gifter sig, definierade sig kvinnovärlden mot männens 

råare och kallare tillvaro och de två världarna möttes sällan.149

 

Båda flickorna hade konfliktfyllda förhållanden till sina mödrar där Viveka von Lagercronas 

konflikt kom att få allvarliga konsekvenser längre fram i livet i form av en total brytning med 

familjen. Konfliktens centrum var mor – dotterrelationen där dottern Viveka aldrig kände sig 

bekräftad av sin mor. Modern såg och berömde sonen Antonius istället och de feminina drag 

han uppvisade tycktes inte bekymra modern, tvärtom. Detta skapade en ambivalens hos den 

uppväxande flickan. Det normativa är att modern och dottern lever i symbios med varandra, 

inte modern och sonen. Delvis på grund av den rådande situationen i hemmet tar modern ofta 

formen av en häxa i Vivekas ögon och första gången sagans onda häxa dyker upp är i 

barnkammaren långfredagsmorgonen 1903. Det beskrivs hur modern efter sitt utbrott av ilska 

som främst är riktad mot Viveka, omfamnar sin son allt medan hon ilsket iakttar sin dotter. 

Viveka rivaliserar med brodern om moderns kärlek och i den kampen är hon den ständiga 

förloraren. Den moder som dottern åtrår och längtar efter stöter konsekvent bort henne till 

förmån för brodern. Modern som är onåbar i Vivekas ögon förvandlas helt logiskt till något 

som ingen vill ha än mindre befatta sig med, en husets häxa. Detta förvandlingsnummer som 

modern genomgår gör det mindre smärtsamt för Viveka att acceptera att modern inte visar 

henne någon ömhet. Modern kan alltså inte uppfylla dotterns behov och tar därför formen av 

en häxa i barnets ögon. Den som däremot tillfredsställer hennes behov av ömhet och trygghet 

är fadern. Han  idealiseras av dottern och det är till honom hon vänder sig när hon är rädd för 

modern. Vid ett tillfälle när Viveka vaknar på natten med magvärk kommer fadern in till 

henne för att lugna och trösta. Plötsligt störs friden av att modern kommer in och likt en sax 

klipper hon sönder nattens frid, ”[hon] klippte den ljuvliga nattens timme i trasor.”150 Den 

klippande saxen är en kastrationssymbol och genom att välja fadern som kärleksobjekt blir 

dottern moderns ”rival” och måste förvänta sig och frukta moderns bestraffning och hämnd. 

Vivekas tillvaro präglades av moderns distans och kampen om uppmärksamhet.   

 

Det var inte bara fadern som fungerade som objekt i frihetskampen utan det kom också den 

judiska lärarinnan Erna Abraham att göra. Hon är moderns raka motsats i det att hon är beläst, 

                                                 
149 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson – Skrift och drift i trettiotalet, Stockholm, 1988, sid. 208 
150 Agnes von Krusenstjerna, Fattigadel del 1, Stockholm, 1949, sid. 497 
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kunnig och modern och inte fastlåst i sociala konventioner som modern. Dessutom visar 

lärarinnan att hon inte heller tycker om Vivekas mor och där delar lärarinnan och Viveka 

samma uppfattning.  Erna Abraham är också något av en utstött i samhället mycket på grund 

av att hon är judinna och det är inte svårt för Viveka att känna samhörighet med henne. De 

delar så att säga det utstöttas roll. Det finns en analogi mellan Viveka von Lagercrona och 

Mia Stenman i det att de båda kom att idealisera sina lärarinnor som bärande ett nytt 

kvinnoideal. Lärarinnorna är ogifta och självförsörjande och inte beroende av den manliga 

världen för sin försörjning. De är fria och obundna och till skillnad mot deras mödrar 

representerar de något nytt i de uppväxande flickornas liv. 

 

Den frihet Viveka alltid hade längtat efter och strävat att uppnå som kvinna kom att ständigt 

förhindras av de sociala konventioner som var förhärskande i hennes familj och 

samhällsklass. En försoning kunde aldrig komma till stånd mellan henne och modern på 

grund av detta. På något sätt var det som att brytningen med familjen och dess konventioner 

var den grundläggande förutsättningen för att Viveka skulle hitta fram till sin identitet som 

kvinna och senare som författarinna. Ett avståndstagande från den egna klassen samt från den 

egna familjen innebar att hon äntligen var fri på det sätt hon ville vara. Hon beskriver sig i 

Fattigadel som en ”bohemienne”151, en som vill  lämna allt bakom sig, en som vill ha 

”äventyr” i sitt liv. Hon har fått nog av ”högadel” och ”sedlighet” och nu kastar hon allt över 

bord för att börja ett nytt liv. Brytningen med familjen var total och kanske förutsättningen för 

att nå fram till den så hett åstundade friheten i sitt liv. Skulle Vivekas familj ha godkänt att 

hon istället för att gifta sig, ägnat sig åt författarskapet? Knappast troligt med hänsyn till 

hennes klasstillhörighet, den svenska aristokratin, men främst på grund av att hon tillhörde det 

kvinnliga könet. Viveka förstod att hennes öde var att gifta sig och fortsätta att följa familjens 

konventioner och traditioner. Om inte konflikten med modern hade funnits hade inte Viveka 

slagits så hårt för sin frihet som hon gjorde utan istället eftersökt att likna sin mor, allt enligt 

Chodorow. För att som ung uppväxande flicka uppnå frihet att göra sina egna val i livet blev 

hon tvungen motsätta sig de förväntade och invanda mönstren.  

 

I Mias liv har några viktiga sanningar uppenbarats under den vandring som har pågått under 

två års tid. Vid återföreningen med modern hade hoppet fötts om en symbios med modern 

men snart nog insåg Mia att arbetarkvinnan Hedvig var ofri, bunden vid fattigdom och satt i 
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beroendeställning till mannen. Sociala frågor såsom den ogifta moderns ställning gjorde att 

hon ständigt fick kämpa för sin egen och sitt barns överlevnad. Detta kom att skapa ett starkt 

socialt patos hos Mia där hon tidigt lärde sig att se orättvisorna och framförallt att reagera 

inför dem. Mannens roll i familjen fanns hela tiden i periferin och Mias starka kritik av 

patriarkatet går som en röd tråd genom handlingen. Utifrån detta perspektiv är det logiskt att 

samhörigheten successivt stärks med kvinnorna i hennes egen klass vilka hon kunde se var 

offer i den rådande sociala ordningen. Som kontrast till denna mörka tillvaro fanns ”den gode 

mannen”, skomakaren som var bosatt i Kolmården med sin familj och där Mia för första 

gången i sitt unga liv möttes med respekt. Det visade sig att han kunde skriva dikter och han 

uppmanade Mia att högt läsa en av sina dikter och han berömde henne för hennes diktande. I 

kontrast mot denna tillvaro tedde sig hennes eget liv som mycket torftigt. Den erfarenhet Mia 

gjorde vid besöket i Kolmården var att trots att man lever i fattigdom kan man leva i kärlek 

och värdighet. Livet behöver inte vara smutsigt och fult, fullt av svordomar och brännvin bara 

för att man är fattig. Ytterligare ett positivt inslag i Mias liv var lärarinnan som hon kom att 

beundra. Lärarinnan var representant för den nya moderna kvinnan som hade yrkesutbildning 

och kunde försörja sig själv. En kvinna som var bildad och självständig och som inte i första 

hand lyssnade till männens lockrop som kvinnorna Mia kände. Skomakaren i Kolmården och 

lärarinnan introducerade för Mia bildning och ett nytt mänskligt förhållningssätt som en väg 

ut ur eländet. I kontrast till framförallt lärarinnan, tedde sig Hedvig mycket grå och simpel 

och dessa känslor skämdes Mia mycket för. Mellan Mia och modern fanns ett starkt band av 

samhörighet men det var i förhållande till de återkommande graviditeterna som konflikten 

dem emellan accentuerades. När modern var gravid då visste Mia att ”förnedringens” tid var 

kommen. I slutet av romanen är Mia inte längre orolig när hon ser att Hedvig ånyo är gravid. 

Hon vet av tidigare erfarenheter att de kommer att klara även detta. Mia kom också att få en 

något annorlunda syn på styvfadern efter det att han berättat för henne om 

fackföreningsboken, ”en underlig bok /…/ som kunde skydda folk”. Mor gifter sig är inte 

sagan med ett lyckligt slut, detta är trettiotalsromanen som inte skildrar en avslutad historia 

utan fortsätter i nutiden. Denna nutidsaspekt finns starkast i slutet av romanen. Där är dessa 

nya horisonter: fackföreningsbokens, strejkernas, klasskampens, något man bara anar men är 

fullständigt oavslutat. Dessa gryende horisonter speglades för Mia i styvfaderns gestalt vilket 

fick honom att verka intressantare i den lilla flickans ögon. 

 

I såväl Fattigadel del 1 som i Mor gifter sig med mor- dotterrelationerna i fokus, framstår det 

klart att det var i konflikten med modern som de båda uppväxande flickorna kom att söka sig 
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utåt, från modern och mot andra förebilder i deras närhet. Det var alltså i konflikten med 

modern som båda flickorna, inte bara vände sig utåt mot andra förebilder, utan också vågade 

språnget att bryta det förutbestämda mönstret att bli som sina mödrar. Enligt Chodorows 

teorier ”internaliserar” modern de förväntningar som den uppväxande flickan förväntas 

uppfylla. Det är modern som berättar för dottern vad som förväntas av henne som kvinna. Det 

måste alltså till ett brott i relationen mellan mor och dotter för att stelnade och fasta mönster 

ska brytas sönder. För att flickan ska ges möjlighet att utvecklas lika fritt som sonen måste de 

gamla mönstren förändras i grunden, det gäller likväl för arbetarflickan som för 

överklassflickan. Samhällets förväntningar var tydliga vad gällde den uppväxande flickan och 

i 1930-talets Sverige var det högst ovanligt att en kvinna blev författare. Konflikten med 

modern gav dem den frihet de behövde för att kunna utvecklas till författare och att våga ta en 

strid för detta.  

 

Både Mia Stenman och Viveka von Lagercrona kom att idealisera lärarinnan som ett nytt och 

modernt inslag i deras tillvaro att efterlikna i det att hon tillhörde den nya klass av 

yrkesarbetande självförsörjande kvinnor som uppstod i 1930-talets samhälle. Hon var deras 

mödrars absoluta motsats och hon inspirerade dem båda att se sin tillvaro på ett nytt sätt och 

att inse att det fanns nya möjligheter för dem som uppväxande kvinnor. Lärarinnan kom att 

visa Viveka att det finns en värld utanför aristokratins trånga krets och dammiga salonger. I 

Mias Stenman tillvaro kom även en skomakare i Kolmården att bli en viktig förebild i det att 

han läste dikter och intresserat lyssnade till hennes försök till diktande. Hon förstod att det 

fanns någonting annat än statarstugornas kulturella öken och att en man, trots att han var 

fattig, kunde ägna sig åt ”upphöjda” saker som att dikta och inte bara åt snus och brännvin. I 

Mias värld definierade sig den kvinnliga och manliga världen från varandra och skomakaren 

visar henne att även en man kan ägna sig åt ”kvinnliga” sysslor i det att denna skomakare 

också var den som stod för hemmets skötsel på grund av att hustrun var drabbad av psykisk 

sjukdom. Skomakarens familj bor långt in i skogen, avskild ifrån staden och kulturen, men 

nära naturen. Trots att Mia Stenmans kvinnovärld i många avseenden levde avskiljd från den 

manliga kom hon att så småningom se upp till den från början så förhatlige styvfadern i det att 

han nu hade en ”förunderlig bok”, en bok som medförde att ingen kunde ”komma åt honom” 

som han uttryckte det. Mia Stenman kom att försonas med sin mor och styrkas i sitt sociala 

patos vilket så småningom driver henne att berätta arbetarkvinnans historia. I Viveka von 

Lagercronas liv blir fadern mer och mer betydelsefull när distansen till modern växer. Det är 

till fadern hon vänder sig för stöd när konflikten till modern djupnar. Det är hos honom hon 
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hela livet igenom kände trygghet och kärlek och det förtroende hon redan från tidig ålder 

upplevde kom aldrig att svikta. Hon kom aldrig att försonas med modern och slutligen 

klipptes banden av för alltid. Min slutsats är att det huvudsakligen var i konflikten med 

modern som dessa litterära karaktärers identitet skapades, en identitet som ledde fram till 

deras nyvunna frihet att välja någonting i livet som inte tillhörde det förutsägbart kvinnliga. I 

dessa uppväxande flickors fall var det författarskapet som lockade och att få möjlighet att gå 

sin egen väg i livet.  

 

Slutligen  kan konstateras att både Viveka von Lagercrona och Mia Stenman, oavsett deras 

vitt skilda klasstillhörigheter och den påverkan detta faktum utgjorde i deras liv, lyckades de 

båda frigöra sig från sina mödrar och så småningom uppnå en egen identitet.  
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